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Ročně se na nás
obrátí 400 tisíc lidí,
říká Jan Čupa, ředitel AXA Partners
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Zrada je jen otázka peněz
Krutost, surovost, licoměrnost, věrolomnost, podlost, násilí,
žádné slitování, falešné přátelství… I taková je tvář podnikání
v Česku, o které píšeme v tomto čísle. Zapomeňte na pojmy
čest, věrnost. Často se až po dlouhé době ukáže, že partneři ve
firmě nebyli ti praví, „jak se zdáli“. Že jsou schopni vás podvést
„s úsměvem na tváři“.
A podrazy od lidí, o kterých jste si mysleli, že jste je znali lépe
než sebe, berou nejen sílu, chuť dále žít, pokračovat v podnikání, ale mnohdy vedou k potížím s vlastní rodinou, kamarády,
známými, se soudy, bankami, bydlením.
Jak zrada bolí, že je tou nejhlubší ranou, to zažil i sedmadvacetiletý Petr Sýkora. Před sedmi lety se vydal s jedním
kamarádem na společnou cestu. Slevový portál, který založili,
byl velmi úspěšný. Nedávno však vše skončilo dramatickou
rozlukou.
„Když mě před třemi měsíci v půl páté ráno probudil
telefonát, rozhodně mě nenapadlo, že ten den začnu bojovat
o záchranu stomilionového byznysu. Představa, že padesátiprocentní podílník zlikviduje zdravou fungující firmu, mi prostě
přišla neuvěřitelná. Ale stalo se a nezbylo než improvizovat,“
říká v rozhovoru tohoto čísla.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„

Jsou jména, která
by se měla vyvěsit
na všech šibenicích
světa.“
Georg Christoph
Lichtenberg,

německý osvícenský aforista,
fyzik, astronom a matematik
(1742–1799)
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Jednoduchých způsobů, jak
pošpinit, nebo dokonce zlikvidovat
konkurenční firmu a zůstat přitom
inkognito, je řada. A v digitálním
věku jich rychle přibývá
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Rostoucí závislost na dotacích? Pro firmy je nebezpečná
České malé a střední podniky se stávají závislé
na dotacích, které v mnoha oborech vytvářejí
nezdravé konkurenční prostředí

P

že objem přímých dotací z Bruselu v příštích
letech klesne, existenční problémy.

ro více než čtvrtinu malých
a středních firem se dotace staly
klíčovým nástrojem pro jejich
rozvoj. Polovina podniků, které dotace
využívají, by bez nich danou investici vůbec
nerealizovala. Vyplývá to z průzkumu
agentury Ipsos pro Asociaci malých
a středních podniků a živnostníků (AMSP
ČR), jehož se zúčastnilo 500 respondentů.
Většina společností je s podporou
spokojena, zejména nejmenší podniky si
ale stěžují na administrativní náročnost
procesu. Živnostníkům se zase nelíbí, že
nemohou čerpat malé částky.
Asociace dlouhodobě varuje před tím, že
zejména mikropodniky na dotace nedosáhnou kvůli složité administrativě a tomu, že
zabírá neúměrné množství času. „V minulém dotačním období bylo z evropských
peněz podpořeno jen zhruba 0,5 procenta
nejmenších podniků,“ připomíná generální
ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. Většina
firem nad 50 zaměstnanců nicméně podpůrné programy vítá a pečlivě sleduje vypisování dotačních titulů.

„Firmy se v posledních letech v dotační
problematice zorientovaly a je zřejmé, že
tato forma podpory je pro ně nejen dostup-

Exportu se daří, i když se
podmínky zhoršují
Český vývoz nadále láme
rekordy a exportéři hledí do
budoucna s optimismem.
V rozporu s tím si ale paradoxně stále více českých podnikatelů myslí, že se podmínky pro
export zhoršují. Za dva roky
jich přibyla desetina. Vyplývá to
z výsledků výzkumu DHL mezi
zástupci 300 firem. Zásadní vliv
na jejich byznys nemají podle

ná, ale i výhodná. Na jedné straně je dobře,
že si tím spolufinancují svůj rozvoj, ale míra
závislosti především na evropských zdrojích
roste a to je horší,“ vyjadřuje obavy předseda AMSP ČR Karel Havlíček. Podle Havlíčka
mohou mít firmy, které se nepřipraví na to,

vývozců pohyb kurzu koruny
ani geopolitický vývoj. Pomáhá
jim především vlastní aktivita
(74 procent), zlepšení spolupráce se stávajícím obchodním
partnerem (či objevení nového)
nebo obecně vyšší poptávka po
jejich produktech na zahraničních trzích. Zhoršení podmínek
znamená konec intervencí
ČNB, nedostatek pracovních sil,
brexit nebo růst administrativy.

Celkem 39 procent malých a středních firem
požádalo o dotace minimálně jednou. Pravidelně o ně usiluje zhruba třetina firem
s 50 až 250 zaměstnanci.
Relativně dobře vychází úspěšnost žádostí, neboť dvě třetiny z oslovených žadatelů
peníze skutečně získaly, přičemž 42 procent
podniků čerpalo více než milion korun.
Větší úspěšnost je překvapivě u firem, které
si žádosti zpracovávaly samy.
Dominantní podíl v dotační podpoře
zaujímají evropské strukturální fondy, jež
využilo 61 procent žadatelů, s odstupem
následují vládní a regionální podpory a také
produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky.
Firmy nejvíce využívají dotace pro investiční rozvoj podniků a dále v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Ročně se v Česku vyplatí
desítky miliard korun na dotacích. Některé
obory (jako zemědělství) by bez nich nepřežily, v jiných (například polygrafie) ale
transfery peněz a s nimi spojená deformace
konkurenčního prostředí přispívají k úpadku firem, které na podporu nedosáhnou.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Accenture odpovědnou
firmou roku
Nezávislá platforma pro
odpovědné podnikání Byznys
pro společnost zveřejnila výsledky 14. ročníku soutěže TOP
Odpovědná firma roku 2017.
Titul odpovědná velká firma
roku získala společnost Accenture. V kategorii malých firem
bodovalo družstvo ZOD Brniště.
Výsledky byly vyhlášeny
18. října v Praze.

Ocenění sbírají firmy,
které jsou aktivní na poli trvale
udržitelného a odpovědného
podnikání.
„Přístup českých firem k CSR
a udržitelnému podnikání se
každoročně zlepšuje, což nás
mile překvapuje,“ říká předsedkyně Byznysu pro společnost
Pavlína Kalousová.

FOTO: Tomáš Novák

Méně peněz z Bruselu.
Existenční problémy?

Dvoutřetinová úspěšnost
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Finanční správa
u zajišťovacích příkazů couvla. Uleví se podnikům?

ní úhrady dlužné částky,“ shrnuje generální
ředitel Finanční správy Martin Janeček.

FOTO: Profimedia.cz

Komunikace místo tvrdé represe?
Mohl by klesnout počet podniků, které se
kvůli tvrdému postupu správce daní dostávají do insolvence, nebo dokonce ukončují
podnikání.
V insolvenci už skončily desítky českých
firem. Nadále hrozí, že se poškození budou
se státem soudit a požadovat odškodnění
v řádu stovek milionů nebo i miliard.
Příkladem může být kauza opavské společnosti FAU, která se loni v říjnu po zásahu
Finanční správy (FS ČR) a celníků dostala
do insolvence a skončila v konkurzu. Podezření ulpělo na tehdejším ministrovi financí
Andreji Babišovi. Ten si měl údajně s FAU
vyřizovat účty. „Naši klekli na tu FAU,“ říká
na jedné z tajně pořízených nahrávek. Soud
postup daňové správy označil za nezákonný
a zajišťovací příkazy zrušil.
Finanční správa se chce zřejmě do budoucna podobným faux pas vyhnout. Proto
bude místo okamžité exekuce využívat vůči
INZERCE
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dlužníkům údajně mírnější nástroje. Jedním z nich je zřízení zástavního práva k majetku podniku, dalším například možnost
ručení třetí osoby. A také chce FS ČR zlepšit
komunikaci s postiženými firmami.
„Uvědomujeme si, že exekuce představuje
závažný zásah do života daňového subjektu
a jeho podnikatelské činnosti, proto budeme
po vydání zajišťovacího příkazu využívat
mírnější a méně invazivní nástroje k zajiště-

V praxi to znamená, že předtím, než bude zahájeno exekuční řízení (nebo i v jeho průběhu), Finanční správa ČR zástupcům podniku
vysvětlí, jaké mají zákonné možnosti k úhradě dluhu. Půjde třeba o zřízení zástavního
práva k jeho majetku. Závazky vůči věřiteli
může také převzít třetí osoba, jíž může být
například stanovena finanční záruka.
Pokud se správce daně dočká od dlužníka
vstřícného přístupu, firma se údajně exekuce
obávat nemusí. „Obecně tak FS ČR bude
klást větší důraz na intenzivnější komunikaci s daňovým subjektem. Ta však musí být
oboustranná,“ dodává Martin Janeček.
Firmě může být zastaven majetek, nebo
na sebe může vzít povinnost zaplatit dluh
ručitel. V případě finanční záruky se za
dlužníka zavazuje dluh uhradit tzv. výstavce
na základě podmínek uvedených v záruční
listině. Všechny způsoby upravuje občanský
zákoník. JAP
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Obavy z brexitu vyhánějí
ostrovní firmy i do Česka
Podniků s britskými vlastníky
přibývá v posledních dvou letech
rychlejším tempem ve všech zemích
Evropské unie včetně České republiky
by z brexitu mohla vytěžit,“ říká analytička
Bisnode Petra Štěpánová. Aktuálně podle
databází poradenské společnosti Bisnode
podniká v České republice 4821 britských
firem, na konci loňského roku jich bylo
4540. Ještě koncem roku 2015 přitom počet
podniků z Velké Británie sotva přesahoval
tři tisíce. „Od roku 2015 se počet tuzemských
firem s britskými vlastníky zvýšil
o 59 procent, přičemž nejrychleji anglické

2017

2016

2015

2014

Objem kapitálu
z Británie (v Kč)

42 046 902 856

40 608 585 956

37 494 302 864

38 776 708 625

Počet firem
s kapitálem z VB

4821

4540

3036

2806

Turisty do Česka přitahují
i filmaři
Ve třetím čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil počet hostů v českých
ubytovacích zařízeních
o 5,9 procenta a počet jejich přenocování o 4,2 procenta. V hlavní
turistické sezoně se tak znovu potvrdil trend zvyšující se návštěvnosti ČR. V daném období přijelo
do tuzemska celkem sedm milionů
turistů, nejvíce návštěvníků bylo
tradičně z Německa a Slovenska.
Nejvíce (o 30 procent) meziročně
narostl počet návštěvníků z Číny.

„Nemalý podíl na rostoucím počtu
turistů má i zvyšující se filmová
produkce z českého prostředí.
Filmy a seriály natočené v Česku
jsou skvělou reklamou a často to
je hlavní impulz k návštěvě. Natáčení v tuzemsku je lákavé díky
kvalitnímu zázemí i atraktivním
filmovým pobídkám. Z naší analýzy vyplývá, že z každé pobídnuté
koruny je čistý přínos do státního
rozpočtu 1,60 koruny,“ uvádí
Ondřej Šnejdar, partner auditorské a poradenské společnosti
BDO.

a skotské společnosti přibývaly těsně před
brexitem. Mezi lety 2015 a 2016 se jejich
počet zvýšil o víc než 1500, což je nejvyšší
přírůstek za posledních pět let,“ hodnotí
výsledky Petra Štěpánová z Bisnode.
Britští majitelé jsou dnes už pátými
nejčastějšími zahraničními vlastníky
podniků v tuzemsku po Rusech, Slovácích,
Ukrajincích a Němcích. V základním jmění
českých společností britští vlastníci upsali
42 miliard korun, což je nejvyšší hodnota za
poslední čtyři roky. V pomyslném žebříčku
největších zahraničních investorů podle kapitálu, který sestavuje Bisnode, jsou Britové
na sedmém místě. První tři pozice s výrazným náskokem patří Německu, Nizozemsku
a Lucembursku. JAP

Koho české firmy
nejvíc shánějí? Uklízečky
či kuchaře
Firmám dnes chybějí nejen kvalifikovaní zaměstnanci. Podniky
zoufale shánějí zástupce desítek
různých profesí. K nejvyhledávanějším patří aktuálně dělníci,
řidiči nebo kuchaři. Firmy hledají 12 tisíc pomocníků do výroby a 7,5 tisíce uklízeček. V září
vytvořili rekord stavební dělníci,
kterých v devátém měsíci roku
(podle statistik Úřadu práce ČR)
sháněly firmy celkem 13 345.

Jejich hrubé mzdy se nyní pohybují v rozmezí 14 tisíc až
30 tisíc korun. V dalších pozicích
se umístili pomocníci ve výrobě,
řidiči a uklízečky. Žádanými
profesemi jsou také montážní
dělníci a kuchaři. Těch v září
poptávaly školy, restaurace či
hotely téměř šest tisíc. Většina
mužů a žen s vařečkou v ruce
si ale na velké peníze nepřijde.
Jejich průměrné platy se momentálně pohybují mezi
14 tisíci a 25 tisíci.

FOTO: Shutterstock.com

P

řestože se obyvatelé Velké Británie
v červnu 2016 rozhodli odejít
z EU, vyjednávání o podmínkách
vzájemného odchodu se dodnes zásadně
nepohnula. Nejnovější analýza poradenské
společnosti Bisnode naznačuje, že se
Angličané, Skotové a Walesané brexitu
bojí a v zahraničí – především v zemích
sedmadvacítky – si registrují více firem.
„Česká republika, stejně jako další země,

8 l Profit
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Přijímací pohovor:
Otázka na plat je nepatřičná
Jaký byl váš plat? Odpovědi na tuto
otázku by se při přijímacím pohovoru
každý rád vyhnul. Řeknete-li nízkou částku,
nahrajete zaměstnavateli, vysoká naznačí, že jste drahý

Jsou v Krakově veřejné
domy?
Odpověď je podle magazínu
Krakow Post každému návštěvníkovi nejatraktivnějšího
a nejnavštěvovanějšího polského
města jasná. „Každý idiot ho tady
najde. Bordely jsou všude v okolí
Rynku glowneho, “ říká otevřeně
dvaačtyřicetiletý Mike, instalatér
z Liverpoolu. Jeho nejoblíbenější
je v ulici Dlouga. „Není to tedy

Podle advokátní firmy Fisher & Philips
dalších přinejmenším osm států zvažuje podobné opatření – Illinois, Maine, Maryland,
New Jersey, New York, Pensylvánie, Rhode
Island a Vermont.

Konec nerovnosti
Agentura Census Bureau uvedla, že ve Spojených státech ženy vydělávají za podobných
podmínek (stejná pozice, zkušenost, praxe)
kolem 80 centů, zatímco muži jeden dolar.
A to nahrává zaměstnavatelům. Ti mohou
platové rozdíly udržovat, pokud platy nově
příchozích „postaví“ na těch předchozích,
říkají advokáti zastupující ženy. „Když zaměstnavatelé znají předchozí platy, tak je
s největší pravděpodobností vezmou do úvahy při svém rozhodování,“ říká Emily Martinová, představitelka Národního ženského
právního centra, „proto jsou ženy příliš často
placeny méně než muži. Tahle disproporce je
pak může provázet celou jejich kariéru.“

luxus, platím 200 zlotých za
hodinu, ale užiju si,“ tvrdí. Veřejné domy jsou inzerovány jako
masážní salony, solária, sauny.
V Polsku je provozování nevěstinců a kuplířství zakázáno, prostituce je však v silně katolické zemi
překvapivě povolena. Neziskové
organizace odhadují, že v zemi
je více než 18 tisíc prostitutek
a prostitutů (těch je z celkového
počtu zhruba 15 procent).

Je prokázáno, že platové rozdíly mezi
pohlavími se zvětšují i s věkem žen. To jen
podporuje teorii, že zaměstnavatelé jsou až
příliš závislí na znalosti předchozích platů.

Změna myšlení
„Naše doporučení zní, že organizace by měly
změnit myšlení. Měly by spíše platit pozici
než člověka. Chcete obsadit nějakou pozici.
Musíte tedy vědět, jakou má tržní cenu,“
říká Lydia Franková, viceprezidentka
konzultační firmy Payscale. Ovšem Cheryl
Behymerová, právnička společnosti Fisher
& Philips reprezentující zaměstnavatele,
říká, že mnoho firem platovou historii musí
znát, aby byly schopné zvládnout náklady.
„Je opravdu těžké přijít na to, jaká je spravedlivá odměna,“ říká, „snažíte se získat ty
nejlepší, ale není přece nic špatného na tom,
když se snažíte společnosti ušetřit peníze.“
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Francouzský šéfkuchař
hledá klid
Šestačtyřicetiletý šéfkuchař Sébastien Bras požádal o vymazání
své restaurace Le Suquet v jihofrancouzském městě Laguiole
z michelinského průvodce. Vadí
mu přílišný tlak. Agentuře AFP
řekl: „Dvakrát třikrát ročně jste
kontrolováni, ale nikdy nevíte,
kdy to bude. Každé jídlo může
být zkontrolováno. Což zname-

ná, že každý den jedno z pěti set
jídel, která opustí kuchyni, může
být hodnoceno.“ Brasova rodinná restaurace byla oceňována
v gastronomické bibli téměř
dvacet let. Stejně jako další šéfkuchaři i Bras přiznal, že občas
myslí na Bernarda Loiseaua,
francouzského šéfkuchaře, který
v roce 2003 spáchal sebevraždu.
Bál se ztráty třetí michelinské
hvězdy.

FOTO: Shutterstock.com

V

USA je v několika státech a velkých
městech zákony zakázáno otázku
týkající se předchozího platu při
přijímacím pohovoru pokládat. Je to hlavně
proto, jak píše list USA Today, aby bylo
možné zajistit rovnocenné platy pro ženy
a muže. Některé společnosti však namítají,
že nové zákony představují další omezení
jejich byznysu. A snaží se bránit.
Například Filadelfie, největší město
Pensylvánie, zatím musela prosazení nové
legislativy odložit, dokud federální soudce
nerozhodne o námitce podané Obchodní
komorou Filadelfie. Federální soud zde
dočasně pozastavil uplatnění zákona, který
vešel v platnost 23. května. Pokud rozhodne
ve prospěch města, Filadelfie se připojí například k New Yorku a státu Massachusetts.
Tam zákony zakazující zaměstnavatelům
ptát se uchazečů o práci na historii jejich
platů nebo benefitů vejdou v platnost letos,
respektive v červenci roku 2018.
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Jak odstřelit konkurenci?
Zn.: Levně a beztrestně

Jednoduchých způsobů,
jak pošpinit, nebo dokonce
zlikvidovat konkurenční firmu
a zůstat přitom inkognito, je řada.
A v digitálním věku jich
rychle přibývá

D

okázali bychom více, kdybychom se
místo za svou konkurencí honili za
svými sny, prohlásil kdysi britský
vizionář a spisovatel Simon Sinek. Vzápětí
ale dodal: „Těm, které zdravá konkurence
nemotivuje k vlastnímu zdokonalování, ale
vidí v ní jen zásadní překážku pro vlastní
podnikání, to nevysvětlíte.“
V byznysu dnes existují desítky způsobů,
jak dlouhodobě a beztrestně škodit svým
protivníkům. Mnohé jsou jednoduché a laciné nebo nestojí šikanujícího – kromě pár
hodin volného času – vůbec nic. Pachatelé
často zůstávají v anonymitě. A případných
sankcí se obávat nemusejí.

Dokument za pár hodin
Oblíbenou a nepříliš riskantní špinavou
hrou je podávání návrhu na insolvenci na
firmy, které jsou zdravé a prosperují. Podnik
nedluží ani korunu, je v černých číslech
a k úpadku má daleko. Přesto svítí u jeho

jména v obchodním rejstříku varovný nápis,
že je s ním vedeno insolvenční řízení. A ten
straší banky i obchodní partnery.
Dostat konkurenta na kolena je jednodušší, než by se mohlo zdát. „Stačí najít
člověka, který je ochotný za pár korun
podepsat insolvenční návrh na vybranou
firmu. Potřebný dokument vám udělá každý,
kdo umí pracovat s excelovskou tabulkou.
Jeho vyhotovení zabere jen pár hodin času,“
upozorňuje marketingový a finanční ředitel
společnosti Hormen CE Marek Fišer. Za
drobný poplatek ověří podpis pod insolvenčním návrhem libovolný notář.
S útoky insolvenčních mafií se v Česku
potkaly stovky firem. A stovkám podniků to
zkomplikovalo život na měsíce nebo i roky.
„S námi bylo insolvenční řízení zahájené na
základě fotokopie falešné směnky a tvrzení
o fiktivních dluzích naší společnosti různým
zcela nedůvěryhodným subjektům. Ty si původce kauzy vybral vzhledem k tomu, že tyto

firmy nevyvíjejí žádnou činnost. Společníci
a jednatelé jsou nedohledatelní,“ dodává pro
magazín Profit Fišer. Bílým koněm najatým
škůdci vašeho byznysu může být kdokoli.
V případě Hormenu CE byl jednatelem
údajného věřitele bezdomovec s trvalým
pobytem na Městském úřadě Sedlčany.
Důvody šikany bývají různé – konkurence
vás chce odstřihnout od lukrativní zakázky,
případně od dotací. Někdy jde o pouhou
snahu pošpinit vaše jméno nebo se mafie snaží donutit podnikatele k zaplacení
výpalného.

Soudu stačily padělky
Státní podnik LOM Praha přišel před lety
kvůli nesmyslnému insolvenčnímu řízení
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o možnost ucházet se o zakázky za stovky
milionů. Banky v té době odmítaly zaměstnancům firmy poskytovat hypotéky.
Finanční ústavy kromě toho v podobných
případech žádají postižené společnosti
o předčasné splacení úvěrů. A neptají se, zda
jsou k insolvenci dostatečné důvody.
Únavnou anabázi s insolvenční šikanou
prožívá už řadu let výrobce průmyslových
světel Trevos z Turnova. V závěru loňského
roku spor u vrchního soudu vyhrál. Jenže za
pár dní čelil dalšímu návrhu na insolvenci.
Celkově už popáté. Vrcholem agresivity
útočníků byl pokus o úplné převzetí firmy
neexistujícími zahraničními fyzickými osobami. A světe, div se, české soudy skutečně
zapsaly do obchodního rejstříku do vedení

Trevosu podnikatele, kteří (jak následně
zjistil Interpol) neexistují, a to na základě
padělaných dokumentů.

Šikana za statisíce
Podle Marka Fišera nastává – bez ohledu na
to, jak soud nakonec rozhodne – pro postižené subjekty peklo na zemi. „Dodavatelé
zastaví poskytování dodavatelských úvěrů,
pojišťovny zruší kreditní limity, neodhlásíte
vozidlo z evidence, přijdete o zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. My jsme
byli vyřazeni z registru solventních firem,“
shrnuje. Prvních pár týdnů nedělají zástupci
poškozené firmy nic jiného, než že vedou
jednání s bankami, dodavateli či zákazníky
a přesvědčují je (často marně) o své bez-

úhonnosti. „Právní obrana vás stojí statisíce
korun,“ dodává Fišer.
Co s tím, ptali se několik let čeští politici
i zástupci podnikatelské veřejnosti. Řešení
měla nabídnout novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. červenci
2017. Právníci i zástupci poškozených firem
se shodli, že může do jisté míry pomoci, ale
není tak účinná, jak by být měla.
Soudy mohou nově rozhodnout, že podezřelé návrhy v první fázi řízení nezveřejní
v insolvenčním rejstříku, a následně mají
sedm dní na jejich posouzení. To znamená,
že firmu nepoškodí hned na počátku a dají
jí týden na to, aby našla účinnou obranu.
Čas je ale příliš krátký, upozorňují kritici.
Navrhovatelé navíc musejí od léta 2017 sklá-

›
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REÁLNÁ HROZBA. „Kybernetická
kriminalita překonala ostatní druhy
hospodářské kriminality,“ říká Martin Půlpán.

V případě, že je útok směrován na firmu
(tedy právnickou osobu), jde až o 50 tisíc korun. A po pravomocném rozsudku si
falešní věřitelé musejí počkat nejméně půl
roku, než lze podat další návrh. Padesát tisíc
ale rozhodně není částka, kterou by odhodlaný útočník opakovaně neobětoval.

Kybersvět – drsné bojiště
Divoká 90. léta, kdy podnikatelé končili
v sudech na dně přehrad, jsou pryč. Proč si
špinit ruce vážnými zločiny a riskovat roky
za mřížemi, když můžete škodit sofistikovaně a takříkajíc v rukavičkách?
„Podle statistik už překonala kybernetická kriminalita svým rozsahem a finančním objemem ostatní druhy hospodářské
kriminality,“ říká pro Profit Martin Půlpán,
spolumajitel společnosti Net.pointers, která
nabízí firmám sofistikovanou ochranu proti
kyberútokům. Sám označuje kyberprostor
za „drsné bojiště nové války“.
Příležitost zde vidí samozřejmě i ti, kteří
si zvykli na nekalé praktiky v boji s konkurencí. A nemusí jít o nijak závažnou trestnou
činnost. „V českém prostředí se setkáváme
s tím, že si pomocí takzvaných DDoS útoků
jednotlivé společnosti vyřizují účty nebo

provádějí nekalou soutěž. Konkrétně: Máte
nějakou elektronickou aukci, kam můžete
podat příslušnou nabídku jen elektronicky,
a oni vám to znemožní. Nejste schopen ani
posílat e-maily, protože vás někdo po určitou dobu blokuje pro tyto účely dostačujícím
DDoS útokem, někdy i dost primitivním,“
upozorňuje Půlpán.
Postiženou společnost na určitou dobu
odstřihnete od internetu a znemožníte jí
i vnitřní komunikaci, což může být fatální.
Podstatou útoků DDoS (distributed denial of
service) je totiž to, že server odmítne posky-

Soudy skutečně zapsaly
na základě padělaných
dokumentů do
obchodního
rejstříku do vedení
Trevosu lidi, kteří
podle Interpolu
neexistují.

tovat své služby poté, co jej zahltíte velkým
množstvím dat či požadavků. Problémem
zůstává jejich snadná dostupnost. V současnosti si lze na internetu úplně běžně koupit
přes kreditní kartu jednodušší útok řádově
za sto dolarů a můžete ho použít proti libovolnému cíli. „Sofistikovanější ataky jsou
samozřejmě dražší, ale to je dnes součástí
šedé ekonomiky. Pro ty, kteří je nabízejí, jde
o zajímavý byznys,“ doplňuje Půlpán.

Negativní SEO
A existují i primitivnější způsoby, jak se
vypořádat s kohouty na vašem smetišti.
Stále častěji se mluví o takzvaném negativním SEO. Díky SEO (search engine optimization = optimalizace pro vyhledávače)
jste vidět na lukrativních pozicích na Googlu
či v dalších vyhledávačích a můžete přilákat
více klientů a partnerů.
Existují ale i subjekty, které vám zařídí,
že konkurenci z prvních stránek odstřelíte.
Zástupce jednoho z nich, který nechce být
jmenován, popisuje: „Jednou za mnou přišel
klient a zeptal se, jestli bychom dokázali
sestřelit několik cílových webů na Google.sk,
aby se mohla jeho stránka posunout výše.“
To není problém: „Museli jsme upozornit
klienta, že v případě jednoho webu to bude

FOTO: Martin Pinkas

› dat zálohy na náklady insolvenčního řízení.
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na delší dobu. Ostatní nebyl problém sestřelit běžnými metodami. Začali jsme klasicky
s drip feed blasts. Koupili jsme ten největší
balíček, co mají, a pálili do webu, co to jen
šlo: 1400 odkazů z různých profilů za den.
Samozřejmě jsme cílili na hlavní klíčová
slova, aby to vypadalo jako masivní SEO
kampaň.“
A dobrá – vlastně špatná – věc se podařila. Klient byl se svou novou pozicí ve
vyhledávači maximálně spokojen, poškození
konkurenti samozřejmě daleko méně. Na
to, „jak využít děravý web k poškození ve
vyhledávačích“, dnes najdete na internetu
jednoduché návody.
V čase, kdy zaplavují veřejný prostor
takzvané fake news, existují v Česku také
společnosti, které nabízejí jednoduché očerňování konkurence v internetových diskusích a chatech. Pro Radiožurnál to potvrdil
Martin Petrášek, odborník a ředitel firmy,
která tyto diskuse mapuje a vyhodnocuje
pro své zákazníky. „Nesmyslných obvinění
nebo pošpinění bývá u našich klientů většina, mnohdy drtivá – třeba tři čtvrtiny nebo
80 procent. Jsou to jen taková plivnutí jedovatých slin, a nikoli reálné zhodnocení toho,
s čím byl člověk spokojený nebo nespokojený. Prostě jen utrousí, že ho někdo naštval,
aniž konkretizuje, co se mu nelíbilo,“ shrnul
Petrášek. To ale bohatě stačí. Zmíněný jed
totiž smyjete jen těžko. Internetové diskuse
a debaty na sociálních sítích jsou dnes
veřejně přístupné a neexistuje ideálnější
místo pro zjišťování, ale i formování nálad
veřejnosti nebo vkusu budoucích zákazníků
a spotřebitelů.

Zneužití značky
Pokud není možné poškodit konkurenta
jinak, přiživují se mnozí šikulové na jeho
značce, která má jméno a zvuk. Ani v tomto
případě neriskují ti, již své produkty označují značkou konkurence, kriminál. Poškozený
maximálně vysoudí odškodné. To ale v Česku nebývá nijak vysoké.
Příkladem může být rychle se rozvíjející
český výrobce medových dortů Marlenka
z Frýdku-Místku, který takové příkoří zažil
dvakrát. Pod značkou Marlenka začali před
časem vyrábět sladkosti v nedaleké havířovské pekárně Semag. „Soud s touto firmou
jsme vyhráli. Trvalo to pět let, ale nakonec
jsme vysoudili milion na náklady právníka,
za ušlý zisk a navíc museli zveřejnit omluvu,“ říká majitel firmy Gevorg Avetisjan.

To, jak je už česká značka oblíbená za
hranicemi, dokázal dr. Oetker. Ani světový
potravinářský gigant se neubránil nekalým
praktikám. Na pultech tureckých supermarketů se objevila řada výrobků dr. Oetker,
které jsou označeny jako Marlenka. „Nechápu, jak si může tak velká a renomovaná firma
něco takového dovolit,“ divil se Avetisjan.
Nakonec se na podzim 2017 dohodli s dr.
Oetkerem na mimosoudním vyrovnání a stažení falešných dortů z prodeje. Potravinářský
kolos stála tato pro něj relativně bezvýznamná epizoda pouhých 500 tisíc korun.
Takzvané nekalosoutěžní praktiky mají
často na svědomí i zaměstnanci firem, kteří
podnik opustí, rozjedou vlastní byznys, ale
využijí know-how bývalého zaměstnavatele.
„Nekalou soutěží je typicky převádění
klientských databází a kontaktů k novému
zaměstnavateli, popřípadě k vlastním účelům, hodlá-li se zaměstnanec osamostatnit
jako podnikatel. Dalším významným nekalosoutěžním jednáním může být zneužívání
know-how, potažmo obchodního tajemství
původního zaměstnavatele, a mnoho dalších
aktivit, které se mnohdy nedají jednoznačně
vymezit,“ shrnuje pro server Epravo.cz
Zuzana Beerová z advokátní kanceláře
Vostárek a Partner.

Společník nás
v tom utopil
Na Petra Sýkoru reagují další podnikatelé,
kteří se na internetu v diskusi skrývají
pod rouškou anonymity, ale jejich příběhy
potvrzují podobné nekalé praktiky.
„Sám jsem něčím podobným prošel jako
minoritní podílník ve skvěle fungující
společnosti v oblasti IT. Dělali jsme obraty
v desítkách milionů a dobře vše šlo, než
se majoritní vlastník rozhodl vytáhnout
z firmy aktiva a firmu položit. Ještě
předtím ji však zadlužil. Tak po deseti
letech tahanic, kdy soudy nic nevyřešily,
splácíme dluh, který způsobil tehdejší
jednatel za zády několika menších
společníků, a to nemluvím o následných
potížích s vlastní rodinou, kamarády,
známými, se soudy, bankami, bydlením.
Ten, co to zavinil, převedl svůj podíl na
bílého koně a byl z toho venku. Nás v tom
utopil,“ popisuje na webové diskusi jeden
z nich.

Bývalí zaměstnanci obvykle porušují
podmínky smlouvy, již měli s bývalým
zaměstnavatelem uzavřenou a kde jsou
výše zmíněné praktiky explicitně zakázány.
Důvodů může být řada – od pomsty za to, že
ho vyhodili, až po touhu získat neoprávněnou konkurenční výhodu a svého bývalého
chlebodárce trumfnout. V tomto případě se
postiženým u soudu často podaří vysoudit
náhradu škody.

Těžce nabýt, lehce pozbýt
Ještě častěji dochází ke konfliktům s bývalými společníky, kteří mívají v rukou větší
trumfy. Kvůli podrazu partnera ve firmě
přišel o stamilionový byznys Petr Sýkora,
který se od roku 2010 podílel na rozvoji jednoho z nejvýznamnějších slevových portálů
v ČR Pepa.cz.
„Do čtyř let po zahájení činnosti se nám
podařilo přes původní náskok konkurence
stát se dvojkou na trhu s obratem přes
300 milionů korun. Krok za krokem jsme
vybudovali pevnou partnerskou i zákaznickou základnu, která nám pomohla přežít
i turbulentní časy. A věřili jsme si i na
českou jedničku (Slevomat). Jenže nám do
našich plánů vstoupila menší komplikace –
cílená likvidace životaschopného projektu
jedním ze společníků,“ vypráví Sýkora.
Ačkoli měli ve firmě oba padesát procent,
na kolegu byla napsána doména Pepa.cz
a Petr Sýkora neměl ani předkupní právo.
Když se společník rozhodl odejít a svůj podíl
prodat, zjistil, že po potenciálních investorech požaduje příliš vysokou částku. Začal
proto vymýšlet, jak se k penězům dostat
snadněji. „Přemýšlel tím stylem, že bych mu
je měl dát já. Jako zbylý společník. Nebyli
jsme ale schopni shodnout se na té ceně,“
přibližuje. Kolega tehdy využil toho, že doménu nevlastnila firma, ale on jako fyzická
osoba, a Petra Sýkoru přitlačil ke zdi. Na doméně přerušil provoz, což mělo téměř fatální
důsledky pro celý byznys. O kauze si můžete
přečíst v rozhovoru v tomto čísle Profitu.
Podnikatel si vzal ponaučení a nový byznys rozjíždí sám. „Devět z deseti advokátů
vám řekne, podnikejte sami. Oni to vidí
v praxi. Jak jsou lidé včetně příbuzných
schopni se ve firmě pohádat. Když jde o peníze, tak se u hodně lidí projeví charakter,
který upřednostňuje peníze a dává je na
první místo,“ shrnuje.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Podnikání občas
šeredně zabolí
Na počátku vzniku
úspěšného slevového portálu
Pepa.cz, dvojky na trhu,
bylo kamarádství. Po sedmi
letech si ale oba zakladatelé
nemohou přijít na jméno.
„O Pepu.cz jsem přišel přes
noc,“ říká Petr Sýkora,
dnes ředitel Klido.cz
Portál Pepa.cz jste založil s Jiřím Novým
v roce 2010. Společně jste překonali
nejrůznější obtíže a jen jste rostli. Před
třemi měsíci se ale vaše cesty dramaticky
rozešly. Dokonce jste na sebe podali trestní
oznámení. Proč?
Zhruba před rokem náš byznys po letech
růstu přibrzdil. Společník se tehdy rozhodl,
že svůj podíl ve společnosti Portál pepa.cz,
kterou jsme nově založili v roce 2016 a v níž
jsme měli každý padesátiprocentní podíl,
prodá. Přestal se v projektu vidět a začal
hledat místo sebe nového investora. Jenže
nikdo nechtěl slyšet na jeho nereálné finanční požadavky. Po čase oslovil i mne s tím,
že jeho podíl musím odkoupit. Jenže jeho
požadavky byly opravdu nerealistické, tak
jsem odmítl. Na to zareagoval tak, že začal
nakupovat věci, které nesouvisely s naší
činností, například komodity. A ve finále
pak doménu Pepa.cz vypnul.
16 l Profit
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Jak to na vás zapůsobilo?
Byl to samozřejmě šok. Když mě před třemi
měsíci v půl páté ráno probudil telefonát,
rozhodně mě nenapadlo, že ten den začnu
bojovat o záchranu stomilionového byznysu.
Představa, že padesátiprocentní podílník
zlikviduje zdravou fungující firmu, mi prostě přišla neuvěřitelná. Ale stalo se a nezbylo
než improvizovat.
Jak jste se bránil?
V několika minutách jsme koupili doménu
Pobytov.cz, tam se hned dopoledne rozeběhla dočasná prezentace, aby se partneři
dostali do svého partnerského rozhraní.
Nemohli jsme si dovolit, aby se rozšířila
fáma, že dovolená našich zákazníků je ohrožena. Hodně jsme se všemi komunikovali,
vypadalo to dobře. Jenže druhý den, když
jsme si mysleli, že jsme z nejhoršího venku,
se na Twitteru objevila informace, že na společnost Portál pepa.cz byl podán insolvenční
návrh, který soud následně vyhodnotil jako
šikanózní. Dokument zároveň putoval do
jednoho z českých byznysových deníků.
Nakonec jsme zvládli i tohle. Založili jsme
portál Klido.cz a tam jsme převedli veškerou
naši aktivitu. Ale důvěra v naše
podnikání už byla narušená.
Se svým obchodním
společníkem jste vedl portál
Pepa.cz sedm let. Napadlo
vás někdy během těch let,
že by to mohlo skončit
takhle?
Podle mého názoru
je obchodní vztah
něco jako manželství. Jdete do
rizika. A není
rozumné nechat
věci dlouho neřešené. Po této
zkušenosti už

FOTO: Tomáš Novák

Ing. Petr Sýkora (27)
Při studiích na Vysoké škole ekonomické
v Praze založil společně s Jiřím Novým
v roce 2010 slevový portál Pepa.cz. Ten
provozoval až do roku 2016. Pak založil
další slevový portál Klido.cz, v současnosti
je jeho ředitelem.

vím, že pokud jsou nějaké pochybnosti
na počátku, tak doporučuji ze všeho vystoupit.
Jakou chybu jste udělal vy?
V roce 2010, když jsme se rozhodli založit
slevový portál, jsme našli investora. Tehdy
jsme si rozdělili role – já se stal výkonným
ředitelem, on měl na starost finanční otázky.
A také měl na starost registraci domény.
Protože ale v počátcích ještě neexistovala
obchodní společnost, která měla následně
náš byznys provozovat, tak doménu
Pepa.cz zaregistroval na společnost své
manželky. Mezi lety 2010 až 2016 vše fungo-

valo úspěšně, byznys rostl, ovšem doména
nikdy nebyla vložená do majetku. A to byla
ta moje hlavní chyba, že jsem to nepohlídal.
V počátcích jsem ale byl zahlcen tisícovkami
jiných úkolů.
Na vložení domény do majetku
společnosti jste netrval?
Netrval. Upřímně řečeno, tehdy jsem nedomyslel všechny důsledky toho rozhodnutí.
A netrval jsem na tom ani později, když jsme
v roce 2016 původní společnost od investora
odkoupili a založili svoji vlastní s ručením
omezeným Portál pepa.cz, v níž jsme oba
získali padesátiprocentní podíl. Nakonec to, ›
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› že společník vlastnil doménu, hrálo v dalším
vývoji rozhodující roli.

Jaký jste měli před rozchodem obrat?
Překvapivě rychle jsme se na saturovaném trhu prosadili a stali jsme se druhými
největšími po Slevomatu. Už v roce 2015
náš obrat vystoupal k částce 300 milionů
korun. Strategie firmy tehdy byla orientovaná spíše na maximalizaci obratu než na
zisk. Zaměstnávali jsme kolem padesátky
lidí. Plus s námi spolupracovali další lidé na
externí bázi.
Kdo byl vaše cílová skupina?
Ženy od 25 do 45 let. To byl nejtypičtější
zákazník, zhruba ze 60 procent. Velmi po-

Nemohli jsme si
dovolit, aby se
rozšířila fáma,
že dovolená
našich zákazníků je
ohrožena.
pulární byly i wellness pobyty pro důchodce.
Těch jsme prodávali opravdu hodně. A také
pobyty pro jednu osobu. Pro lidi, kteří jsou
single a chtějí cestovat single. To je teď
ostatně trend posledních dvou let. Jinak
musím říci, že byznys na slevovém trhu se
odehrává v podstatě jenom u cestování.
Devadesát procent obratu je generováno
pobyty.

Jaký jste měl vztah s vaším
obchodním společníkem? Byl vaším
vrstevníkem?
Je o patnáct let starší. Náš vztah byl po celou
dobu kamarádský. Znali jsme se ze sportu,
dokonce jsme spolu trávili volný čas. Jenže
se vše pokazilo, když z toho projektu chtěl
vystoupit. Částka, kterou požadoval, byla
naprosto nerealistická. Byl to jeho osobní
výpočet. Tehdy jsem mu říkal, pojďme přizvat nestranného odborníka, ať to posoudí.
Jsou firmy, které řeší ocenění podniků. Na
to neslyšel. Dnes spolu komunikujeme už
jen „na formální úrovni“.
Řekl jste, že se váš růst koncem roku
2015 přibrzdil. Nenapadlo vás tehdy to,

FOTO: Tomáš Novák
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co vašeho společníka, tedy z byznysu
vystoupit?
Ne, já jsem tomu pořád věřil. I když jsem
samozřejmě vnímal, že nejlepší léta mohou
být za námi. Žádný trh neroste do nebe. Bylo
potřeba se transformovat a naše portfolio
upravit. Ovšem za námi byly výborné výsledky. Za šest let u nás nakoupilo více než
půl milionu lidí. Měli jsme v databázi čtyři
tisíce hotelů. Znalost značky byla ohromná,
šest z deseti lidí ji znalo.
Vše vyvrcholilo, když váš společník
využil toho, že vlastnil doménu Pepa.cz
a provoz přerušil. Na čí stranu se přiklonili
zaměstnanci?
Zůstali se mnou. Měli jsme tak všechno,
znalost prostředí, tým lidí, obchodní vztahy
s hoteliéry, půl milionu zákazníků, software
a všechna aktiva související s tím byznysem.
Přišli jsme o značku.
Byznys jste rychle rozjeli na nové doméně
Klido.cz. Jak to vypadá dnes?
INZERCE

Musím přiznat, že jsme se dostali do
patové situace. Byznys jsme sice nově
rozjeli, ale i přes naši snahu je dodnes
silně narušený. Nejen přetrháním vazeb,
ale i právními kroky, které obě strany
učinily. Proto jsem přivítal, když můj
bývalý společník před třemi týdny vyvolal
schůzku. Tam jsme řešili, jak dál. I on na
tom nebyl dobře. Zbyla mu doména, z níž
se ale stal agregátor. Po kliknutí na nabídku na Pepa.cz bylo vše přesměrováno na
Hyperslevy.cz. Neměl vlastní obchodní
tým, a proto na doméně Pepa.cz prezentoval nabídky konkurentů. A na té schůzce
mi nabídl, že odkoupí můj podíl. Já jsem
po rozmýšlení souhlasil.
Proč?
Prakticky to byl jediný způsob, jak celý
byznys zachránit. Zvláště když se útoky
začaly stupňovat. Vyhodnotil jsem to tak,
že pro mě bude lepší varianta předat to
společníkovi. Začnu se věnovat jiným
projektům.

Takže nakonec happy end?
Spíše bych to nazval rozvodem z rozumu.
Dojem mám rozporuplný. Našli jsme sice
společnou řeč, jak situaci urovnat, jak zachránit fungující byznys. Pepa.cz a Klido.cz
se sloučí pod první značku, výsledek práce
zaměstnanců bude prezentovaný na Pepa.cz.
Ale vývoj posledních měsíců určitě není nic
k chlubení. Jsem jen rád, že byznys, který
jsme budovali sedm let, přežije.
Jaké jste si ze všeho vzal poučení?
To, co tvrdí devět z deseti právníků. Když
se jich zeptáte, tak vám řeknou, že je jen
jedna dobrá rada: podnikejte sám. Oni to
vidí dnes a denně. Jak jsou lidé schopni se
pohádat, i nejbližší příbuzní. Ze začátku
se na sebe všichni usmívají, říkají dobrý,
ale když pak jde o peníze, tak se u mnoha
projeví jejich pravý charakter. Peníze jsou
u nich na prvním místě. Bez ohledu na
zbylé hodnoty.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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CEE Attorneys:
každý rok přibíráme dvě země
Náš sen je za deset až patnáct
let vybudovat největší advokátní kancelář
na světě, říkají Zdeněk Tomíček a Lukáš Petr

J

eště před čtyřmi lety existovala
pražská CEE Attorneys (středoa východoevropská advokátní
kancelář) jen v představivosti jejích dvou
současných partnerů: Zdeňka Tomíčka
a Lukáše Petra. Teď má však našlápnuto
přímo do hvězdných výšin.
V současné době už působí v šesti státech
regionu (dva další přibudou od prosince
2017) a velmi dobře mají vykročeno k úspěchům i v tak právnicky náročných zemích,
jako je Čína a Indie.

Jako štika
Jak se vám podařilo tak rychle a mohutně
expandovat, ptáme se pánů Tomíčka a Petra.
„Odpověď bychom rozdělili na dvě části – na
expanzi v České republice a v cizině. Mimochodem dohromady už pro nás pracuje víc
než 100 zkušených právníků, díky jejichž
kvalitám jsme se dostali i do prestižní kategorie The Legal 500 EMEA.
V Česku nám velmi pomohlo, že za sebou
máme dobrou ,školu‘ ve firmě PricewaterhouseCoopers – rozhodující ale je, že jsme
oproti konkurenci rychlejší a cenově fle-

xibilnější. Snažíme se být štikou v českém
advokátním rybníku: i díky tomu se nám
daří nabírat větší korporátní klienty a dnes
už máme klientů více než pět set.
Mezinárodní část našeho byznysu zas
rychle roste díky tomu, že jsme se vydali ne
úplně tradiční cestou – pro naše zahraniční
pobočky používáme takzvanou kvazi franšízu. Každá spolupracující entita v zahraničí
je v podstatě samostatná, nezávislá na nás
a my zase na ní. Spojuje nás ,jen‘ smlouva
o spolupráci – která má mimochodem
60 stránek – a značka CEE Attorneys.
Smlouva stanovuje zásady působení všech
kanceláří, pravidla jejich jednání v rámci
CEE Attorneys a řadu dalších věcí,“ odpověděli pánové Tomíček a Petr.

Vysoký standard
Takto řečeno vše vypadá jednoduše – je
ale snadné najít v zahraničí partnera,
který by splňoval vaše vysoké nároky?
„Samozřejmě že není – pořád je to ale
jednodušší a hlavně rychlejší cesta, než
kdybychom všude začínali na zelené louce,
investovali velké peníze, pracně hledali

dobré zaměstnance a seznamovali se
s místní situací.
Namísto toho přicházíme k ,hotovému‘.
Na základě doporučení si vybíráme mezi
řadu let fungujícími místními kancelářemi s pro nás zajímavými klienty, načež tu
nejlepší kancelář připojujeme a rebrandujeme na CEE Attorneys. Iniciativa vychází
od nás – základ firmy ostatně také vznikl
před čtyřmi lety spojením české a slovenské
advokátní kanceláře. To si vlastně vynutil
život: měli jsme stále víc klientů působících
tam i tam a potřebovali jsme kvalitní právníky na obou stranách hranice.
Záhy jsme si ale uvědomili výhody tohoto
konceptu – například že se s námi jako
s mezinárodní advokátní kanceláří začínají
bavit i větší klienti – a rozhodli jsme se dál
ho rozvíjet,“ dodávají.
Po Česku a Slovensku přišlo logicky na
řadu Polsko. Tady se podařilo najít partnera
poměrně rychle díky doporučení polské
kamarádky-byznysmenky: „Naštěstí jsme se
přes ni dost brzy dostali ke kanceláři, která
splňovala naše náročná kritéria. Vyžadujeme totiž od partnerů vysoký mezinárodní
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VELKÉ PLÁNY. „Chceme připojit Dubaj
a Izrael, přemýšlíme o Rusku, zajímavé by byly
USA, chceme také Kanadu a Jižní Ameriku,“
říkají Zdeněk Tomíček a Lukáš Petr.

a začínáme skutečně pracovat spolu. Je
pro nás klíčové, aby nás klienti v konečném důsledku vždy vnímali jako jednu
kancelář.“
CEE Attorneys uplatňují skutečně
globální přístup. Ve všech zapojených
zemích mají všechny partnerské kanceláře nejenom stejný název a stejné
logo, ale také stejné smlouvy pro klienty.
Díky tomu, pokud klient uzavře s CEE
Attorneys smlouvu třeba v Česku, platí
mu i v Rumunsku a všech dalších zemích
partnerské sítě (momentálně tedy i na
Slovensku, v Polsku, v Litvě a v Lotyšsku,
brzy pak také v Maďarsku
a na Ukrajině), všude má
i stejné obchodní podmínky
a platí stejné honoráře.

Společný rozpočet

standard práce, vybavení personálem
špičkové úrovně, s angličtinou na úrovni
mateřského jazyka, dostatečnou pracovní
kapacitou apod.“

FOTO: Hynek Glos

Vzájemná chemie
Nemají ale vámi zvolené kanceláře problém,
když se musejí rozloučit se svým třeba už
mnoho let zavedeným názvem? „Většinou
ano a my to chápeme. Společný název CEE
Attorneys je ale pro nás esenciální podmínka, absolutní základ – a to zas musejí
pochopit oni, pokud chtějí s námi budovat
něco velkého,“ dodávají oba.
Proces poznávání budoucí partnerské
kanceláře trvá několik týdnů až měsíců,
pánové Petr a Tomíček v ní také sami
stráví určitý čas, aby ji co nejlépe poznali.
„Musí tady fungovat cosi jako chemie
spolupráce,“ usmívají se, „většinou takto
zkoumáme dvě tři nejslibnější kanceláře – s tou nejlepší pak podepíšeme smlouvu o spolupráci, která je pro všechny
partnery totožná. To se stane ve velký
,den D‘, po němž pak ještě několik měsíců
předěláváme weby, dolaďujeme marketing

Čína a Indie
Globální záběr pražské advokátské štiky
potvrzuje i nejnovější smělý krok – získání
partnerských kanceláří v Indii a v Číně.
V obou případech jde o dobře zavedené
právnické firmy, od nichž se dají očekávat
kvalitní služby jak pro tamní firmy směřující
do Evropy, tak pro provoz opačným směrem.
„Podepsat kontrakty v Šanghaji a v Novém
Dillí se nám podařilo díky pomoci tamních
českých ambasád; kudy chodíme, tudy je
chválíme. Začínáme se už také orientovat
v aktuální situaci v obou zemích: například
v Číně bylo nedávno rozhodnuto, že investoři musejí mít před investicemi do zahraničí
souhlas nově zřízeného speciálního státního
orgánu,“ říkají. Dnes by tak třeba čínská
CEFC potřebovala pro koupi Slavie Praha
zřejmě souhlas státu – je otázka, zda by ho
dostala. Některé momenty
pak jsou šokující i pro zkušené právníky – třeba fakt,
že v Indii mají insolvenční
zákon teprve od loňského
roku. Navíc mezi ČR a Indií
neexistuje dohoda o vzájemné ochraně investic.
„Zájem o Indii je nyní
obrovský – je důležité,
abychom tam byli také.
Dál chceme připojit Dubaj
a Izrael, přemýšlíme o Rusku, zajímavé by byly USA,
chceme také Kanadu a Jižní
Ameriku. Snažíme se ale náš
růst neuspěchat, nepřepálit.
Domníváme se, že přidávání
maximálně dvou zemí ročně
je tak akorát, abychom se
ještě s novými partnery
dokázali poznat, aby se mezi námi vytvořila
důvěra a fungující vztahy.
Naším cílem pak je celosvětová advokátní
kancelář. Zatím expanzi zvládáme a myslíme, že své záměry máme nastavené realisticky. Považujeme za rozhodující, že ve své
práci hledáme konsenzus, společný průsečík
zájmů všech partnerů – nesnažíme se jim
nic diktovat, jak to často dělá konkurence.
Důležité také je, že se nám přitom daří jako
klienty získávat velké nadnárodní firmy
přítomné v řadě zemí z našeho portfolia –
spolupráce s nimi je oboustranně výhodná,“
doplňují pánové Tomíček a Petr.

Podepsat
kontrakty
v Šanghaji
a v Novém
Dillí se nám
podařilo
díky pomoci
tamních
českých
ambasád.

Kdo vlastně vaši mezinárodní kancelář reálně řídí?
„To dělá Board of Directors,
ve kterém jsou dva zástupci
různých kanceláří, každý
rok z jiné země. Tento board
také navrhuje společný
rozpočet – v jehož rámci
jednotlivé kanceláře přispívají na IT služby, marketing
apod. –, který schvaluje
valná hromada. Vedle
boardu je ještě pozice ředitel pro rozšiřování firmy,
která ovšem zůstává v rukou
pražského ústředí. Předpokládáme, že
budeme i nadále růst tempem dvou připojených zemí za rok: naším snem přitom je,
že se během 10 až 15 let staneme největší
advokátní kanceláří na světě! V nejbližší
době máme ,na mušce‘ Bulharsko, Bělorusko, Estonsko a Moldvsko,“ uvádějí.
V rámci svých zemí jsou partnerské
kanceláře CEE Attorneys autonomní – do
věcí jako přijímání zaměstnanců, zařizování prostor a podobně jim nikdo nemluví;
tedy pokud se provádějí na patřičné úrovni.
„Hlavní funkcí boardu je interní řízení
kanceláří směřující k zachování integrity
naší firmy a pak získávání nových klientů,“
dozvídáme se.

IVO BARTÍK
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Staví chodníky do
říše ptáků a veverek
Asi jen málokdo neslyšel o novém
fenoménu, kterým jsou stezky
v korunách stromů. Filip Pekárek,
jihočeský rodák, se zatím zasloužil o dvě.
A jimi to určitě neskončí

N

a začátku velké části úspěšných
podnikatelských projektů je
setkání se správným člověkem.
Nejinak tomu bylo i v případě Filipa
Pekárka. Ten na přelomu tisíciletí
pracoval v rodinné firmě svých rodičů.
Provozovali hotel na vrchu Libín
u Prachatic. „Leží ve výšce 1100 metrů
a po většinu roku tam je opravdu drsné
klima. Práce tam už mě po nějaké době
přestala naplňovat a uvažovali jsme
o prodeji. Jako na zavolanou k nám
však tehdejší starosta Prachatic přivedl
na návštěvu jednoho německého
podnikatele,“ vzpomíná současný jednatel
společností provozujících stezky Pekárek.

Lanové parky
Bernd Bayerköhler patřil do skupiny tří
bývalých vysoce postavených manažerů
v oblasti telekomunikací, kteří zatoužili
změnit svůj zaběhnutý řád života a začali
v Německu budovat adrenalinové parky pro
vyžití jednotlivců i teambuildingy. „A dostali
nápad, že by své podnikání mohli rozšířit
také do Česka,“ uvádí Pekárek.
To se mu zalíbilo, a ještě v témže roce
vznikl v sousedství libínského hotelu lanový
park, kde je na půldruhého kilometru
dlouhé stezce osm desítek různých překážek. „Jenže lanové parky a jiné adrenalinové
aktivity jsou zaměřené na poměrně úzkou
klientelu. A my jsme chtěli vytvořit něco,

co se bude líbit všem členům rodiny – od
těch nejmenších až po dědečky a babičky,“
vysvětluje Pekárek vývoj podnikatelského
záměru.
A tak po čase prodal hotel Libín a peníze
vložil do vybudování první stezky v korunách stromů. Ta vyrostla v národním parku
Bavorský les v roce 2009. V jejím centru je
vejcovitá věž vysoká 44 metrů. Ostatně právě tvar a řešení vyhlídkových věží je charakteristickým prvkem pro současné i chystané
stezky. „Po čase jsme zjistili, že skoro třetina
návštěvníků na této bavorské stezce je z České republiky. Logicky tedy přišel na mysl
projekt stezky na našem území,“ vysvětluje
okolnosti vzniku lipenského areálu.
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Pět let na Lipně
Lipno podle něho bylo jasnou volbou.
V městečku na břehu přehradní nádrže je na
poměrně malé ploše velká koncentrace ubytovacích kapacit pro rekreanty, je tu i lyžařský areál, který v létě zase využívají cyklisté.
K dispozici je tedy dostatek parkovišť i další
potřebné infrastruktury.
Stezka na Lipně se otevírala v roce 2012,
letos tedy slaví pětileté výročí. Byla to druhá
z dosud celkem sedmi vybudovaných stezek.
Po ní následovala stezka na Rujáně v Německu. V této zemi pak přibyly další – ve
Schwarzwaldu a Sársku. Zatím poslední
projekty byly v letošním roce otevřeny
v Janských Lázních v Krkonoších a Bachledka ve Vysokých Tatrách na Slovensku.
Zájem lidí o tento druh zábavně podaného
poučení o přírodě je obrovský. Filip Pekárek
to dokumentuje na příkladu Janských Lázní.
Zdejší stezka byla veřejnosti zpřístupněná
teprve 2. července a ke konci října již přesáhla
225 tisíc návštěvníků. „Byly i dny, kdy jsme za
jediný den prodali čtyři tisíce až pět tisíc vstupenek,“ dodává s jistou dávkou pýchy v hlase.

Nerušený výhled
Předpoklad, že to bude vítaný cíl víkendového výletu nebo návštěvy při dovolené celých
rodin, se podle něho jednoznačně potvrdil. Na
stezku mohou díky malému sklonu chodníků
bez problémů vyjet i lidé na invalidním vozíku
a díky sítím místo zábradlí nebudou (stejně
jako malé děti) ochuzení o žádný výhled.
Pekárek si s duchovním otcem celého projektu, kterým je již zmíněný Bernd Bayerköhler, rozdělili role. Němec je zodpovědný
za projekty v západní Evropě, Pekárek zase
za budování a provozování stezek v Česku
i v dalších postkomunistických zemích.
„V tuto chvíli pracujeme oba na nových
projektech. Bernd tedy často míří například
do Španělska, já hledám partnery třeba
v Polsku nebo v Maďarsku,“ vysvětluje.

FOTO: Hynek Glos

Ke kořenům
Stejně jako je unikátní každá věž v srdci stezky, je i ústředním tématem vždy něco trošku
jiného. „Na Lipně jsou partnerem České lesy,
návštěvník se tedy dozvídá mnoho o lese.
V Krkonoších je zase navázaná spolupráce
s Krkonošským národním parkem. Stezka
proto funguje i jako netradiční informační
středisko o tomto rozsáhlém a z přírodního
hlediska unikátním území. Každá ze stezek
má navíc určité specifikum. Tím v Janských

Lázních je podzemní prostor, který ukazuje
kořeny stromů. Zatím je zde pouze jedno
kořenoví, ale brzy přibudou další.
To, co všechny stezky spojuje, jsou zábavné prvky, které slouží především dětem, ale
často si na nich vyhrají i dospělí. Například
jde o různé chodníčky pro trénování rovnováhy a koordinace.

Tobogan hasičům nestačil
Geniálním nápadem pak je tobogan, který se
vine z vrcholu až na zem kolem středového
opěrného sloupu stezky. „To nás napadlo
proto, že hasiči požadují únikovou cestu,“
vysvětluje Pekárek. Rozhodli jsme se tedy
spojit tento zábavný prvek s požadovaným
bezpečnostním hlediskem. Bohužel všude jinde to hasičským úředníkům postačovalo, jen
v Česku ne. Prý by se dovnitř nevešla nosítka.
Museli jsme tedy na českých stezkách do věží
přidat ještě točité schodiště,“ informuje s hořkým úsměvem. Lidé, kteří si za padesát korun

Stejně jako je unikátní
každá věž v srdci
stezky, je i ústředním
tématem vždy něco
trošku jiného.
koupí zvláštní toboganovou vstupenku, se pak
dolů řítí na speciální podložce. „To proto, aby
se jednak sjednotila rychlost sjíždění, a také
to zabrání spáleninám, které by v nerezové
rouře mohli utrpět lidé v krátkých kalhotách či
minisukních…“ říká autor projektu. Vybudování lipenské stezky přišlo na osmdesát
milionů korun, té na Černé hoře u Janských
Lázní už 180 milionů. V jejím sousedství je ale
třeba také špičkově vybavená restaurace nebo
prodejna suvenýrů.
Návštěvníci si domů mohou odnést například plátěné pytlíčky naplněné voňavými
dřevěnými pilinami. „Jsou ze dřeva borovice
douglasky, tedy té, z níž jsou prakticky všechny stavební prvky věže i chodníků. Zvolili
jsme ji pro její trvanlivost i pro vysoký obsah
smoly, který zajišťuje, že ani za deště neklouže. Bohužel v Česku neroste, tak ji musíme
dovážet z Německa,“ uzavírá Pekárek.
RADEK PECÁK
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Masáž je koncert
pro deset prstů
Za jednou z nejlepších
thajských masáží v Praze se
můžete vydat do luxusně
přestavěného suterénu bývalého
barokního paláce Michny z Vacínova

V

še se odehrává ve znamení pohody
a nejvyšší možné kvality. Není
divu, že si masérky v ateliéru Kotlár
v Tyršově domě na Újezdě už vybudovaly
stálou klientelu a že je navštěvují třeba
i hosté z blízkých hotelů, jejichž wellnessové
služby jim nestačí. Informaci o tom, kde
v Praze najít dobrou masáž, si předávají
místní lidé i cizinci, v salonu se s masérkami
domluví česky, čínsky, japonsky i anglicky.

Hluboký záběr? Nic pro Evropana
Ateliér má pro masáže vyčleněné samostatné místnosti, kde k útulné atmosféře kromě
luxusního vybavení přispívá i hudba a vůně.
Klient se zde může zcela pohroužit do prožitku prováděné masáže – maximálně si užít
„koncert pro deset prstů“. Jedna z místností
je navíc větší, takže si v ní mohou romantickou masáž dát i páry. Pro občerstvení je
nabízen především čaj s kandovaným zázvorem – který restartuje organismus – ale

i ovoce, džusy nebo káva. V žádném případě
však ne alkohol.
„Kde jste vlastně našli masérky, které
vám ostatní salony závidí?“ ptám se Leoše
Kozáka, jenž má v ateliéru masáže na starost.
„Zpočátku jsme nevěděli, kde hledat – zkoušeli jsme všemožné kontakty i třeba thajskou
ambasádu a nic. Pak jsme ale zjistili, že
vlastně stačí dát do oběhu zprávu, že hledáte
masérky, a jejich komunita je dodá. Dobrých
masérek totiž není mnoho, všechny se znají,
a tak stačí říct jedné z nich a za chvíli se vám
začnou hlásit masérky i z ciziny.“ Thajské masáže nejsou nic jednoduchého – jednak je to
dost velká fyzická námaha, jednak je mohou
dělat jen dámy s dokonalou znalostí anatomie
a velkou praxí. Masáže pro Evropany a pro
Asijce se navíc dost liší: jak mi tu masérky
řekly, stavba těla, svaly ani kůže nejsou třeba
u Němce a u Thajce stejné, navíc asijští klienti
požadují při masáži „hluboký záběr“, zatímco
Evropané mají raději povrchovější masáž.

Třicet bylin
Nejčastěji thajská masáž trvá hodinu, ty
opravdu důkladné pak hodinu a půl. „Daly
by se dělat i delší masáže, ale lidé na to
v dnešní uštvané době nemají dost času,“
dozvídáme se. „Na rozdíl od evropských masáží jdou ty thajské víc do hloubky, masérky
používají všechnu svou sílu a pomáhají si
i váhou těla. Po každé masáži proto musejí
půl hodiny odpočívat, jinak by to nezvládly,“
vysvětluje Kozák.
Právě nyní zavádějí v Tyršově domě
velkou thajskou specialitu – takzvanou
Královskou masáž. Je to kombinace masáže
bylinkovými pytlíčky nahřátými v páře
a relaxační olejové masáže. „Královská masáž vyžaduje hodně času a relaxace, proto
trvá buď 90, nebo 120 minut,“ vysvětluje
Kozák, „látkové pytlíčky jsou plněny třiceti
různými bylinami. Dovážíme je z Thajska.
Tahle masáž se přes léto nedělá, protože
hodně prohřívá. Na podzim a v zimě je
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Litě je v Praze
dobře
Masérka Lita (42) pochází z Bangkoku, ale
v Praze už je deset let. „Praha je nejkrásnější město v Evropě,“ usmívá se dáma,
která procestovala velkou část starého
kontinentu, „a čeští lidé jsou hodní, upřímní
a srdeční. Také mě těší, že snad všichni
mladí Češi už byli v Thajsku a mají rádi
naše tradiční jídla, hlavně pad thai.“
Lita bydlí na Žižkově, zprávy z Thajska
sleduje na YouTube a ve volných chvílích
vaří pro své přátele originální – hodně pálivou – thajskou kuchyni. Svoji budoucnost
vidí v Praze: chce tu zůstat tak dlouho, jak
jen to půjde.

ba ňadra se ale při Královské masáži také
masírují; byť jsou z toho Češky někdy trochu
na rozpacích.

FOTO: Martin Pinkas

Přibudou procedury

ale ideální, a to i jako součást očistných
kúr.“ Zhruba před šesti lety byly v Čechách
thajské masáže dost v módě, pak ale tahle
vlna opadla. „Podle mého názoru i proto,
že se tu spousta Thajek vdala a začaly si otevírat vlastní malé salony, ve kterých ovšem
nedokázaly udržet kvalitu. Po špatných
zkušenostech pak lidé přestali do salonů
chodit. Dobrá masérka totiž musí mít cit
pro vaše tělo, poznat vaše zdravotní problémy a umět je řešit, ne jen strojově odvést
naučené pohyby. Proto také bývají nejlepší
thajské masérky ve věku 40 až 50 let, kdy už
mají dost zkušeností a ještě i dost síly. S tím
mimochodem souvisí i skryté motto našeho
salonu: Napravíme vaši představu o thajských masážích,“ pokračuje Kozák.
Tady je možná také důvod, proč se moc
nepodařily rekvalifikace nezaměstnaných
Čechů na maséry. Tuto práci nelze provozovat mechanicky, navíc je zapotřebí propagace a zázemí: doma na pohovce se masírovat

PROTI BOLESTI A ÚNAVĚ. „Napravíme vaši
představu o thajských masážích,“ věří Leoš Kozák,
jenž má v ateliéru Kotlár v Tyršově domě na Újezdě
masáže na starost.

nedá. To v ateliéru dobře vědí, a než klient
ulehne na stůl, důkladně s ním proberou
všechny jeho potíže a rozhodnou, jaký typ
masáže mu nejvíc pomůže. „Spoustu věcí
zjistíte i pak přímo při masáži,“ říkají tu
masérky, „třeba že kvůli odblokování zad
je často třeba rozmasírovat i hýždě a nohy.
Řadu problémů navíc jedna návštěva u nás
nevyřeší. Zvláště pokud klient namísto na
své potřeby hledí na cenu masáže a pak se
diví, že se nedostavil kýžený efekt. Mimochodem ceny masáží začínají na 390 korunách za reflexní masáž nohou a končí na
1750 korunách za dvouhodinovou Královskou masáž.“
Při thajských masážích se pracuje se
všemi částmi těla s výjimkou genitálií. Tře-

O kvalitě masážního salonu v Tyršově domě
svědčí fakt, že od svého otevření je pořád
v „černých číslech“. Teď zde chtějí využít
skvělé pověsti i stále rostoucího počtu
věrných klientů a rozšířit své služby. „Máme
spoustu plánů,“ říká nadšeně Leoš Kozák,
„chceme to tu rozšířit, sehnat další schopné
masérky či maséry a přidat další procedury,
které by současnou nabídku ,okořenily‘:
třeba lymfatické masáže, zábaly či peelingy
a podobně.“
Konkurence hotelových wellnessů lidem
z ateliéru nevadí. Velmi je však rozčilují
slevové portály, kde se masáže prodávají za
nesmyslně nízké ceny. Všelijací „takémaséři“
pak odvádějí zákazníky seriózním salonům
a zároveň dělají masážím špatné jméno:
spousta lidí na ně po neblahé zkušenosti „na
vlastní kůži“ zanevře úplně.
V přijímacím salonku thajského masážního salonu v Tyršově domě příjemně voní
aromatické oleje – čokoládový, pomerančový, bio kokosový, bio arganový a s vůní
zeleného čaje – světla jsou zde tlumená, zní
tichá hudba, místnosti vládne klid a pohoda.
„Rád bych všechny, kdo mají nějaké potíže
anebo prostě chtějí jen relaxovat, pozval na
návštěvu,“ říká Leoš Kozák, „přijďte, těšíme
se na vás.“
IVO BARTÍK
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Kůže a bič
Firma Bang je rodinným
podnikem, kam se zákazníci vracejí.
Z kvalitní kůže tu díky poctivé
ruční práci dostanou krásné
honácké biče a další výrobky

M

nohým řemeslům předchází záliba,
která se promění ve vášeň. Stejně
tomu bylo i v případě Petra Hajzla.
Jeho koníčkem se stalo vázání a pletení
nejrůznějších druhů uzlů. Od párání stehové
nitě z oblečení, s nímž pomáhal své babičce
švadleně, přes zaplétání šňůrek a provázků
se zakladatel firmy Bang z Trpišova dostal
v průběhu let až k pletení bičů. Dnes vyrábí
praktické i ozdobné kožené předměty a další
produkty pro westernové ježdění a výcvik
koní metodou zvanou horsemanship.
Ta spočívá v přirozené komunikaci mezi
člověkem a koněm.

Škola uzlů
„Chodil jsem do turistického kroužku, kde
jsme se učili vázat šest základních uzlů,“
vypráví o počátcích svého řemesla Petr
Hajzl, „postupně jsem začal potkávat lidi,
kteří uměli další uzly, a já se od nich učil.

Potom jsem si sehnal knížku, jmenovala se
Uzly a laso od F. Alexandera Elstnera. Autor
mimo jiné popisoval, jak se práská bičem
a hází lasem. Odtud jsem čerpal informace
a naučil se vázat spoustu nových uzlů – zatím jenom pro radost.“
Cesta života zavedla Petra na dva roky na
vojnu, kde však pletení zdaleka neskončilo.
„Působil jsem u Hradní stráže a potkal jsem
tam armádního důstojníka – bývalého skauta, vždycky si uzel nakreslil a pak ho podle
toho uvázal. Přišlo mi to dobré, tak jsem si
řekl, že si vždycky namaluji uzel, ale ukázalo
se, že je to moc zdlouhavé,“ popisuje Petr své
zkušenosti ještě před revolucí. „Začal jsem
se pletením více zabývat a přišel jsem na
princip, jak uvázat uzly bez obrázku. To jsem
ještě nevěděl, že jsou o tom ve světě knihy.
Když jsem časem nějaké sehnal, tak jsem se
jen zdokonaloval, protože základy už jsem
uměl,“ dodává.

Dílna v kuchyni
Petr také často trampoval a na trampingu se
seznámil se svou manželkou a spolupracovnicí Lenkou, kterou, jak tvrdí, „ulovil“ právě
na pletení uzlů. Lenka Hajzlová se nyní
v jejich firmě věnuje další úpravě kožených
výrobků a tou je tepání ornamentů do kůže,
kterou takto zkrášluje na přání zákazníka.
Díky nasbíraným zkušenostem začal Hajzl
plést honácké biče, které po něm kamarádi trampové často chtěli: „Navštívil jsem
sedláře v okolí, aby mě něco naučili a ukázali
mi postupy a nářadí na zpracování kůže, ale
ti nebyli moc sdílní. Vytvořil jsem si tedy primitivní strojky ze dřeva a kovu. Zjistil jsem
však, že nářadí moc nepotřebuji, důležitý je
kvalitní materiál a fortelný přístup.“
Stále se však jednalo o práci na bázi
volnočasové záliby, zatímco hlavní obživou
byla pro Petra Hajzla práce v Transportě
Chrudim. „Ty pleteš takový zajímavý věci,
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PRO WESTERN. Důležitý je kvalitní materiál
a fortelný přístup, shodují se majitelé firmy Bang
Lenka a Petr Hajzlovi.

rokým srdcem, kterého potkáte jednou za
život. Bylo to osudové setkání.“

Podpora a vytrvalost

ty bys tady už neměl být. Měl by ses věnovat
jen tomu, říkávali mi v práci,“ vypráví.
Neměl žádnou dílnu, pouze krabice od banánů, v níž byly všechny potřebné pomůcky,
a tak si po večerech sedl do kuchyně ke stolu
a pletl.

FOTO: archiv

Dopis z Ameriky
Rapidní změnu odstartoval inzerát o pletení
bičů, který si Petr nechal vydat v časopise
Tramp. „Jeden pán, Václav Grigar, který
žil ve Spojených státech, měl v ČR rodinu
a přijel se za ní podívat. Cestou zpátky si do
letadla koupil časopis, kde narazil na náš
inzerát. A protože ještě nebyly mobily ani
internet, napsal dopis a objednal si pletený
honácký bič s olověnou kuličkou na konci.
Zabalili jsme ho a šli na celnici. Všichni nás
varovali: ,To je kapitalista, naletíš,‘ ale já měl
takové zvláštní tušení. Přišel další dopis
a v něm stálo, jestli nechci místo peněz kníž-

ku o pletení z kůže, protože věděl, že tady nic
takového není. A místo jedné knihy přišly
dvě,“ vzpomíná Hajzl.
„Vzadu byly nálepky, kolik ty knihy stály,
tak jsem si to přepočítal a zjistil jsem, že mu
dlužím peníze. Nerad někomu něco dlužím.
Napsal jsem mu dopis, ale přišla další kniha
a odpověď: Že nic nechce a že ani v Americe
tolik lidí není, co by tohle dokázali vyrobit,
i když jsou k dispozici ty knihy. Po pár letech
jsme se setkali,“ pokračuje ve vyprávění.
Paní Hajzlová dodává: „Je to člověk s ši-

Do dvou let si Petr Hajzl zařídil živnostenský list, od té doby funguje firma Bang již
čtyřiadvacet let. Manželka Lenka potvrzuje,
že získávání zákazníků byl na počátku těžký
oříšek. „To si dnes nikdo neumí představit.
Manžel vzal jen batoh, do něho dal vyrobené
věci a šel na vlak, aby se dostal na akci, rodeo nebo westernovou přehlídku, kde bude
výrobky prodávat,“ pokračuje Lenka Hajzlová, „prakticky jsme neměli několik let volné
víkendy. V pátek se naložilo zboží, v sobotu
se jelo prodávat, v neděli se vybalovalo
a v pondělí zase zpátky do práce.“
Dnes už manželé Hajzlovi prodávají
své výrobky v e-shopu. Také je zasílají do
zahraničí, včetně vlastního balzámu na
ošetření kožených výrobků. Jeho původní
recept získal Petr od jednoho ze sedlářů, avšak s vlastními ingrediencemi jej
přetvořil ve zcela nový konkurenceschopný
výrobek. V současné době také připravuje
knihu s vlastními postupy pro vázání uzlů
s ilustračními kresbami. Při ohrané otázce,
jaký je jeho recept na úspěch, odpovídá bez
váhání. Kromě trpělivosti a nadšení je ještě
jedna věc, bez níž by se neobešel: „Nemít
vedle sebe takového člověka, jakým je moje
manželka, která mě podporuje a moc mi
pomáhá, daleko bych se nedostal.“
ILONA PODIVÍNSKÁ
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Jak se vaří Nemléko
Chtěli něco jiného než mléko,
tak si podomácku vyráběli vlastní
alternativu z mandlí. Brzy se ale
z kuchyně přestěhovali do bývalého
mlýna, kde dnes provozují Nemlékárnu

S

pali jsme tři hodiny denně, teď už
máme pomocníky, říkají Amálka
Koppová a David Balcar. Začali teprve
loni na jaře. „Vlastně to bylo jednoduché
– nebyli jsme úplně spokojení s žádnou
z dostupných alternativ mléka a mysleli
jsme si, že bychom to dokázali udělat lépe.
Tak jsme to zkusili,“ vzpomínají oba mladí
lidé, kteří se ve 23 letech pustili s chutí
do podnikání. Proč hledali alternativu
mléka? „Podle nás je mléko určeno pro
telata. Nikomu tento názor nenutíme, ale
je spousta lidí, kteří hledají totéž co my,“
vysvětlují počátek svého podnikatelského
příběhu.

ŽÁDNÉ
KOMPROMISY.
„Snažíme se tvořit zdravé,
lokální, nutričně zajímavé
a ekologické produkty,“
říkají Amálka Koppová
a David Balcar.

Ve dvou
Začínali pracně a složitě. Nemohli si dovolit
žádné spolupracovníky ani prostor, kde by
se mohli rozvíjet. „Takže jsme vše dělali
sami – vyráběli, sháněli obchody, psali zákazníkům, fotili na Facebook a Instagram.
A pokaždé, když se nám začalo trochu víc
dařit, jsme se stěhovali do většího,“ vypráví
David. A Amálka dodává: „Prostory byly
hlavně ze začátku největší problém. Pronajímali jsme si kuchyň, zároveň jsme už ale
kupovali sklenice po paletách, takže jsme je
měli uskladněné jinde. Navíc jsme bydleli
tou dobou každý u rodičů.“ Postupně zabrali
úplně všechny rodinné garáže a udělali
z nich sklady.

Pomohl crowdfunding
Nejdřív si Nemlékem zpříjemňovali jen
víkendové snídaně. Časem zaujali rodinu
a kamarády, později se odvážili vyrazit
s prodejem na pražskou náplavku. Zákazníci

přibývali a času na výrobu ubývalo. „Náš
výrobní den vypadal tak, že jsme objeli
všechny garáže se surovinami a obaly, jeli
jsme do kuchyně vyrábět, pak s láhvemi
domů do lednic. Tři hodiny jsme spali a pak
vyrazili hotové výrobky rozvézt,“ svěřuje se
mladý pár, „v pronajaté sdílené kuchyni bylo
samozřejmě nejlevnější vyrábět přes noc od
22 hodin do čtyř do rána. Šetřili jsme všude,

kde se dalo.“ Pak zkusili dát svůj nápad na
crowdfundingový portál, kde na projekt
vybrali skoro půl milionu. Nemléka si
všimlo víc lidí, prodeje se zvýšily. Dvoudenní zásobu vyprodali na trhu za pět hodin,
prodali tedy ještě vše vyrobené pro obchody
na příští týden a přes noc vyrobili další
várku. „To byla doba, kdy jsme každý spali
hodinu a půl na matraci, kterou jsme měli ve
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výrobně. Na Vánoce jsme úplně zkolabovali
a uvědomili si, že musíme najít pomocníky,“
říká Amálka.
Dnes vyrábějí v bývalém mlýně v Černošicích, veškerou energii dodává malá vodní
elektrárna. Mají další tři zaměstnance plus
několik brigádníků, jejichž průměrný věk
je 25 let. Nejsou v pravém slova smyslu rodinnou firmou, i když oni dva jsou partneři,
ale jak sami říkají, všichni se tu skoro jako
rodina cítí. Nemléko dodávají do obchodů
v 28 městech v České republice a kromě toho
i do deseti velkých měst na Slovensku.

Čerstvá káva, pravá vanilka

kvalitním obsahu našich sociálních sítí.
Zákazníci nás hodně překvapili tím, jak
velkou podporu nám projevují. Doopravdy,
píše nám jich strašně moc a děkují za to, co
děláme. To nám neskutečně pomáhá, zvlášť
když už jsme hodně unavení. Milujeme je,“
vzkazují oba mladí.
V současnosti vyrábějí kolem deseti tisíc
láhví Nemléka měsíčně. Vyrábí se z mandlí
nebo máku, přidává se jen filtrovaná voda
a datle plus špetka himálajské soli, žádné
konzervanty, žádné emulgátory. V nabídce je
Nemléko s různými příchutěmi a teď navíc
přišli s novinkou, Nejogurtem, který vyrábějí z mandlového nápoje slazeného datlemi

„V podstatě jsme jediní, kdo vyrábí čerstvé
alternativy mléčných produktů – všechny
ostatní jsou trvanlivé,“ vysvětluje David.
A při výrobě nedělají žádné kompromisy.
„Jsme v tomhle trošku tvrdohlaví a spíš
dáme na svoje vlastní preference, podle kterých si nás potom najdou určití zákazníci.
Snažíme se tvořit zdravé, lokální, nutričně
zajímavé a ekologické produkty, které obsahují pouze to, co mají,“ objasňují. Nepoužívají přídavné látky ani cukr. Do vanilkového
Nemléka dávají pravou mletou vanilku,
žádný extrakt. Stejně tak v ledové kávě není
jen kávová esence, ale před každou výrobou
melou čerstvě upraženou kávu.

FOTO: archiv

Milujeme zákazníky
Na začátku věděli, že svému projektu chtějí
obětovat všechno. „Hodilo se i stavební
spoření,“ smějí se. Bez zpětné vazby od
zákazníků by to ale šlo určitě hůř. „Facebook a Instagram jsou vlastně naše hlavní
komunikační kanály. Chceme pracovat na

a tapiokového škrobu. Přidávají ovocnou
marmeládu od ekologických zemědělců.

Splněná a nová přání
„Naše očekávání před startem podnikání
už se zčásti naplnila, ale ještě je před námi
velmi dlouhá cesta, na kterou se těšíme
vlastně asi nejvíc ze všeho,“ přiznávají.
Za poslední rok a půl se hodně naučili
– o sobě navzájem, o potravinářství, ale
také o mezilidských vztazích. „Za největší
úspěch považujeme to, že jsme pořád spolu
a šťastní. Přitom pomalu hledáme cestu,
jak skloubit podnikání a osobní život. Ze
všeho nejvíc si totiž přejeme, abychom byli
všichni v Nemléku ten nejsehranější tým na
světě, dokázali řešit problémy předtím, než
vzniknou, a byli schopní se pro Nemléko
obětovat,“ říkají shodně.

Prodej? Zatím ne

V současnosti
vyrábějí kolem deseti
tisíc láhví
Nemléka měsíčně.

Jejich očekávání do budoucna jsou velká, ale
jde jim i o jiné věci, než je zisk z podnikání.
„Chceme co nejvíc poznat sami sebe a vědět,
kde máme nedostatky. Jsme ještě hodně mladí
a na tomhle musíme velmi pracovat. I když
na to při vší té práci nezbývá moc času, je to
asi jediný klíč k tomu, jak být spokojený, jak si
uvědomit, co dělá člověka doopravdy šťastným,“ zamýšlí se Amálka. I když je jim jasné, že
existuje nabídka, která se neodmítá, v současné
době vůbec nepřemýšlejí o tom, že by svou
firmu chtěli prodat. „Chceme se ráno probudit,
večer jít pokud možno spát a mezitím dělat to,
co nás baví a dává nám smysl. To jsme si s dovolením půjčili od Boba Dylana,“ dodává David.
JOSEF ŽÍDEK
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AXA Partners: Pomůžeme
vám doma i na Madagaskaru

Asistenční služba AXA Partners
Central & Eastern Europe je hvězdou
středo- a východoevropského
regionu, už pět let se jí daří
každoročně růst zhruba
o dvacet procent

J

aké vidí perspektivy, co nabízí a jaká
jsou specifika českého trhu, na to
se ptáme ředitele firmy Jana Čupy.
Z pražského ústředí se řídí aktivity Axy
nejen u nás, ale i na Slovensku, v Polsku,
Maďarsku, Rakousku a Rusku. Jan Čupa tu
začínal „od píky“ – tedy přesněji řečeno od
telefonního sluchátka, které od roku 2002
jako řadový pracovník zvedal a pomáhal
lidem řešit jejich problémy. Od roku 2007
pak firmu řídí, letos v listopadu slaví desáté
výročí nástupu do funkce. „Naše hlavní trhy
jsou Česko a Polsko,“ říká Jan Čupa, „v Česku

jsme s velkým odstupem největší asistenční
služba, v Polsku jsem Axu v roce 2013
převzal jako skomírající čtyřku a teď jsme
tam dvojka, která silně dotírá na dosavadní
jedničku Allianz Assistance.“
V čem je tajemství tak pronikavého
úspěchu Axy?
Těžko říct. Mám rád obchodování a obchod,
tlačím lidi k tomu, aby prodávali, a celou firmu jsem nastavil tak, aby byla proklientská.
Samozřejmostí pak je, že nabízíme kvalitní
produkty.

Kolik klientů máte?
Kromě retailových aktivit, kde máme řádově
stovky tisíc klientů, máme i zhruba 250 korporátních klientů. Pro ně pak obsluhujeme
desítky milionů jejich zákazníků, vždyť
našimi klienty jsou třeba velké české banky,
leasingové firmy, telefonní operátoři, distributoři energií a podobně.
V našem oboru se ale velikost hodnotí
hlavně podle počtu případů, které zpracováváme. Tady se v rámci střední Evropy
jedná o víc než 380 tisíc zásahů za rok.
Ročně se na nás tedy obrátí téměř 400 tisíc
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V Česku i v Polsku máme lidí stále nedostatek – pro západoevropskou část Axy je
někdy těžko pochopitelné, proč máme se
sháněním zaměstnanců takové potíže. Naše
práce je samozřejmě atraktivní a přináší
uspokojení. Na druhé straně ale je psychicky
náročná, vyžaduje časovou flexibitu – máme
nonstop provoz – a znalost cizích jazyků.
Často ani nejde o peníze, někteří lidé prostě
ze zásady odmítají dělat v noci a o víkendech. V západní Evropě jsou běžně kolegové,
kteří jsou u firmy 15 až 20 let. U nás je průměrná „životnost“ zaměstnance v provozní
části mnohem menší, nicméně snažíme se
lidem poskytnout zajímavý kariérní rozvoj.

FOTO: Martin Pinkas

lidí, kteří někde mají nějaký problém a od
nás očekávají pomoc.
Vzhledem k tomu, že máte ve střední
Evropě necelých čtyři sta pracovníků, to
představuje asi tisíc případů na osobu
a rok; tedy když nebereme v potaz, že rok
má víkendy a svátky a že ne všichni vaši
pracovníci jsou v řešení případů přímo
zapojení. Jak se vám daří zajišťovat kvalitní
lidi?
Dobří a zkušení zaměstnanci jsou naše
rodinné stříbro, na nich celá firma stojí.

Jaké vzdělání je pro práci u vás nejlepším
předpokladem?
Není žádná škola, která by lidi na náš byznys
připravila. Musíme si je sami vyškolit ze
stavu úplné neznalosti oboru až do stavu
profesionality. Obvykle trvá minimálně půl
roku, než je pracovník schopen se vůbec
začít bavit s klientem a samostatně vyřizovat jednoduché případy. Na složité případy
pak samozřejmě musíme nasazovat zkušené
odborníky, kterých pořád nemáme dost.
AXA Partners vám pomůže v bezpočtu
každodenních i mimořádných lapálií.
Její služby oceníte jak při problémech
v domácnosti anebo s autem, tak třeba při
potřebě urgentní zdravotní péče (ve zhruba
200 zemích čili fakticky v celém světě) či
právnické pomoci (na celém území Evropy). Firma nezapomíná na inovace – letos
třeba na Facebooku zavedla vlastní chatbot
(chatovací robot), s jehož pomocí si mohou
klienti sami zprocesovat jednoduché případy. Vzhledem k tomu, že nové technologie
využívají především mladší lidé, je také
komunikace chatbotu laděna do neformální přátelské roviny. Zatím se jedná jen
o chatbot textový, rozpracovaná už je ale
také jeho hlasová verze. A samozřejmě také
verze pro polštinu a slovenštinu, dále pak
i pro další jazyky trhů, na kterých AXA
Partners působí.
Říká se, že o kvalitě asistenční služby
nejlépe vypovídají zcela mimořádné
případy, takové „chuťovky“, které se
nevyskytují často. Kolik jich tak ročně
míváte?
Zhruba čtyři pětiny případů jsou standardní
kauzy, které se víceméně opakují a jejich
řešení nevyžaduje velkou kreativitu. Pak

ale přicházejí na řadu výjimečnosti, podle
jejichž řešení si lidé dělají obrázek o naší
firmě jako celku. Kdysi bývaly takové
případy jeden či dva ročně. Teď jsou jich
třeba desítky ročně anebo i víc. Češi stále
více cestují a objevují se i v zemích, kam
dosud civilizace příliš nedoputovala. Dávno
už pro nás není exotikou Thajsko, to je teď
víceméně standardní region. Horší je ale
situace v subsaharské Africe či třeba ve
Střední Americe.
Jaké „nejdivočejší“ případy jste letos
museli řešit?
To byl třeba na jaře případ v USA, kde český
turista z nejasných důvodů vlezl do popelářského vozu, snad mu tam prý něco upadlo.

Nejsilnější značka
Celosvětově AXA Partners ročně vyřeší
přes deset milionů případů.
Hodnota značky AXA překonala
11 miliard dolarů.
Skupina AXA – do níž patří kromě
pojišťovny i AXA Assistance/AXA
Partners – byla už devátý rok po sobě
ohodnocena jako nejsilnější značka
v oboru pojišťovnictví.

AXA Partners
(doposud AXA Assistance)
Je součástí skupiny AXA. Značka AXA
měla po celém světě několik obchodních
značek, z nichž část se nově sloučila pod
jednu AXA Partners. Jedná se o AXA
Asistance a AXA Creditor. Tímto spojením
klienti získávají nejen rozšířenou nabídku
produktů, ale také najdou vše pod jednou
střechou a jednou značkou.

Řidič si ho nevšiml a spustil lisování.
Náš klient utrpěl poměrně velmi závažná
zranění, která si vyžádala špičkovou pomoc
na místě a následně leteckou repatriaci, to
vše za několik milionů korun. Podobně jsme
zachránili život i klientovi, jemuž na jednom
odlehlejším ostrově Indonésie selhala játra
a imunitní systém. Převoz do Singapuru,
nemocniční péče a pak transport domů nás
stály přes sedm milionů korun; to byl letos
zatím náš nejdražší případ.
Celkově vzato jsou pro nás cestovní
pojištění s lékařskými službami a právní

›
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dávno jsme například repatriovali polskou
klientku zraněnou při autobusové nehodě
na Madagaskaru. Vzhledem k úrovni
tamní lékařské péče, stavu silnic a navíc
i stávce zdravotního personálu té paní šlo
o život, záleželo doslova na každé hodině.
Nakonec jsme byli šťastní, když všechno
dobře dopadlo.
AXA Partners má čtyři desítky vlastních poboček a tisíce smluvních partnerů
po celém světě. Cestovní pojištění od
Axy může být buď s nastaveným horním
limitem – po jehož překročení se firma
domlouvá s rodinou postiženého, co dál,
nicméně to se prý stává jen zcela výjimečně
–, anebo bez limitu, kdy Axa kryje náklady
v jakékoli výši.
V mimořádných případech jsme vždy
připraveni k mimořádným krokům – vždyť
od chvíle, kdy začneme klientovi pomáhat,
také za něj přejímáme zodpovědnost. Což
rozhodně není žádná legrace.
Určitě máte i problémy s podvody…
Nepochybně. V některých turistických
destinacích je lékařská péče chápána jako
průmysl, který má místním zdravotníkům
nebo rádoby zdravotníkům během sezonních měsíců vydělat na celoroční živobytí.
Stává se pak, že například v Řecku jsou
lékařské služby mnohonásobně dražší než
v Německu, v hotelech fungují „nadháněči“
pacientů a podobně. Někteří klienti nám
rovněž předkládají fiktivní zdravotní účty
ze zahraničí, často se také stává, že – jelikož
pracujeme jako asistenční služba pro několik
pojišťoven najednou – nám přes všechny

přijde identický účet, protože dotyčný chce
jednu zdravotní věc zobchodovat třeba
třikrát.
Zatím největší pokus o podvod česká
centrála AXA Partners zaznamenala
v případě muže z Královéhradecka, který
požadoval proplacení falešných faktur
v hodnotě 80 tisíc dolarů. Prý se ztratil
v povodí Amazonky, na jeho záchranu byla vypravena velká pátrací akce,
převáželi ho vrtulníkem, byl v nemocnici a mnohé další. Na vše klient přinesl
fiktivní účty, jejichž provedení bylo dost
profesionální – většinou odkazovaly na
instituce, které skutečně existovaly, ale na
účtech byly některé klíčové údaje pozměněny. Do věci tehdy naštěstí zasáhla naše
brazilská pobočka, která podvod odhalila
a zajistila důkazy.
Velkých kauz podvodů máme nyní
v Čechách zhruba dvacet ročně – paradoxně v Polsku je takových případů méně,
ačkoli tam v absolutních číslech máme víc
klientů. Těžko říct proč…
Vraťme se ale z exotiky zpět do
naší domácí všednodennosti. Co tady
zákazníkům nabízíte?
Samozřejmě komplexní asistenční služby
– nejenom třeba odtahy aut, což dnes už
zvládne každé call centrum, ale navíc také
zajištění opravdu dobrého servisu, kde naši
klienti dostanou dobrou službu za dobrou
cenu. Totéž se týká domácností. Když se
lidem něco stane doma, pomáháme jim shánět a koordinovat řemeslníky, kteří přijedou
včas, odvedou kvalitní práci a nic nerozbijí
nebo neušpiní.

Jaký máte recept na sehnání takových
řemeslníků? Vždyť není tajemstvím, že najít
u nás opravdu dobrého řemeslníka často
vyžaduje velmi velké úsilí.
Děláme, co můžeme, pomáhá nám přitom
systém hodnocení řemeslníků. Každému
klientovi po zásahu zavoláme a zeptáme se
ho, jak byl spokojený. Tím můžeme rychle
vyselektovat nekvalitní řemeslníky. Navazování dlouhodobé spolupráce je ale právě
u řemeslníků opravdu těžké, jejich živnosti
často nejsou příliš stálé. To už je jednodušší
hodnotit fungování nemocnic, které stojí
a své služby poskytují desítky let.
AXA Partners nyní v Česku zažívá
takřka raketový růst. Počítáte s ním i do
budoucnosti?
Dynamika našeho růstu je skutečně
obrovská: za poslední „pětiletku“ činí neuvěřitelných sto procent. Taktak stíháme
tento růst uřídit, obrazně řečeno máme
vodu až u krku. Myslím si ale, že tohle
tempo růstu bude ještě pokračovat, minimálně tak dva tři roky, kam v tuto chvíli
dobře dohlédneme.
Náš obor je postavený na pomoci lidem
v nouzi, ta bude zapotřebí pořád a pravděpodobně ve stále rostoucí míře. V dlouhodobější perspektivě je jasné, že do našeho
oboru více promluví moderní technologie,
jako například chatboty. Je naší výhodou,
že vzhledem k velikosti skupiny AXA můžeme s tím spojené náklady v čase i v místě
rozkládat lépe než konkurenti. I díky tomu
vidím budoucnost firmy velmi dobrou…
IVO BARTÍK

FOTO: Martin Pinkas

› služby nejkomplikovanější záležitostí. Ne-
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KOMERČNÍ PREZENTACE

PŘEDNOSTÍ STUDIA MBA NA FP VUT V BRNĚ JE BEZESPORU
SPOLUPRÁCE S AMERICKOU UNIVERSITY OF ST. FRANCIS
Pokud cítíte potřebu rozvinout své manažerské schopnosti ještě o pořádný kus dál, zkušenosti nejen
amerických lektorů vám k tomu určitě pomohou

J

akožto absolvent Fakulty strojní VUT v Brně jsem se postupem času během svého kariérního růstu dostal do situace,
kdy jsem potřeboval prohloubit své znalosti z oblasti ekonomie a vedení společnosti. Jako nejpřínosnější řešení s ohledem na své potřeby jsem vyhodnotil MBA studium. Mezi jednotlivými
institucemi nabízejícími tento typ studia jsem vybíral téměř rok, kdy
jsem postupně mapoval dostupné programy jak v České republice,
tak v zahraničí. Nakonec jsem se rozhodl pro studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

intenzivní kurz angličtiny zaměřený na obchodní angličtinu. Oživili
jsme si slovíčka, navykli si na celodenní komunikaci v cizím jazyce
a současně jsme již navázali první kontakty ve skupině. To vše nám
usnadnilo nástup do výuky s lektory z University of St. Francis.

Pro studium v Brně mě přesvědčila spolupráce FP VUT s americkou
University of St. Francis Joliet, Illinois – téměř polovina předmětů je
přednášena právě lektory z této univerzity. Pro mne osobně byla nejpřínosnější zejména možnost získat rady a zkušenosti od těch amerických lektorů, kteří mají dlouholeté zkušenosti z působení na vysokých manažerských pozicích velkých společností.

Studium MBA na FP VUT v Brně je tou pravou výzvou pro všechny,
kteří chtějí své schopnosti a vědomosti posunout dál.

Škola však není jen studium. Během roku a půl získáte řadu kontaktů
nejen na kolegy ze své skupiny. Díky vzájemnému propojení předmětů ve druhém a třetím semestru budete mít možnost konzultací také
s dalšími kolegy z jiných společností.

Ing. David Molin, MBA
předseda představenstva
Kovona System, a. s., Český Těšín

Při samotném studiu mě nejvíc zaujal způsob vedení výuky. Ten byl
na jedné straně náročný z pohledu potřeby zpracování písemných
prací z každého absolvovaného předmětu, na straně druhé byl velmi
přínosný, protože jsem téměř každý úkol zpracovával na základě reálných dat z mé společnosti. Velmi jsem ocenil, že čas, který jsem věnoval svým pracím, byl nakonec účelně využit pro řešení současných
problémů v naší společnosti. Nejvíce mě zaujala práce amerických
lektorů, kteří vyučovali na základě reálných situací, dat a informací ze
skutečného „byznys života“ společností a nikoli na základě teoretických pouček. Mnohé podklady, které jsem získal během výuky, jsem
již využil ve své manažerské praxi.
Oceňuji, že vedení školy neopomnělo ani fázi přípravy na výuku. Před
zahájením samotného MBA studia jsme dostali možnost absolvovat
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Firmy ohrožuje kyberzločin

Především malé a střední firmy
se dostávají do obtížné situace.
Nevědí, zda se více bát hackerů,
nebo pokut vyplývajících z nového
nařízení EU na ochranu osobních dat

P

očítače a programy pomáhají
podnikatelům řídit firmu, na druhé
straně se jejich stále větší zapojování
stává rostoucí hrozbou pro bezpečnost
podniku. Podle zprávy Světového
ekonomického fóra se kyberzločin
v roce 2017 stal jedním ze tří největších
podnikatelských rizik.
Jen za loňský rok stála počítačová kriminalita globální ekonomiku 450 miliard
dolarů a ukradena byla data dvou miliard
lidí. I když vyčíslení škod v souvislosti s kybernetickým zločinem je podle odborníků
vždy poněkud sporné, rostoucí objem útoků
zůstává jasným trendem.
„Zajištění bezpečnosti systémů, aplikací
a dat je pro firmy přímo životně důležité,
protože jejich podnikání je čím dál tím
svázanější s IT technologiemi,“ říká Jan
Dvořák, ředitel počítačové školy Gopas.
„V příštím roce navíc vstoupí v platnost
Evropské nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) spojené s citelným finančním posti-

hem pro subjekty, kterým uniknou osobní
data, jež spravují, takže ochrana dat bude
ještě zásadnější. Nové nařízení si vyžádá
nemalé finanční náklady na zavedení potřebných opatření, ale i náklady na průběžné
dodržování nově stanovených pravidel.
A zde více než kde jinde zajistí efektivní fungování investice do potřebného vzdělávání
zaměstnanců,“ zdůrazňuje Jan Dvořák.

Bezpečnostní skuliny
I když se na první pohled může zdát, že
Česká republika zatím zůstává stranou
zájmů velkých hackerských skupin, realita
není zdaleka tak růžová. „IT profesionálové si stále zřetelněji uvědomují negativní
důsledky toho, že máme přístup kamkoli
odkudkoli a z libovolného zařízení. Plná
mobilita, používání zařízení zaměstnanců
ve firmách (BYOD), využívání veřejných
cloudových úložišť, to vše zvyšuje produktivitu a flexibilitu pracovníků, ale přidělává
starosti IT specialistům zodpovědným za

zabezpečení firemních dat a aplikací,“ říká
William Ischanoe, expert na bezpečnostní
problematiku.
Hackeři jsou přitom stále vynalézavější.
„Variabilita útoků je velká, bezpečnostních
skulin přibývá a tradiční nástroje pro zabezpečení často selhávají. Proto je pro profesionály v oblasti IT bezpečnosti nezbytné mít
přehled o nejnovějším vývoji a vědět, jakým
hrozbám je třeba čelit,“ uzavírá William
Ischanoe.
Jedním z největších rizik při používání mobilních zařízení je přihlašování do
veřejných Wi-Fi sítí. Především pokud jde
o notebooky, mobilní telefony nebo tablety,
ze kterých pak lidé pracují také ve firemní
síti.
„Kvůli oblibě otevřených sítí v hotelech,
obchodních centrech, restauracích a dalších
veřejných místech je to jedna z nejjednodušších cest, jak někomu hacknout zařízení.
Jakmile začne připojený přístroj stahovat
jakýkoli obsah, můžeme zneužít zranitel-
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nosti v klientských aplikacích a v operačním
systému telefonů. A tím do něj získat celkem
pohodlný přístup,“ podotýká William
Ischanoe.
Pokud firmy chtějí, aby zařízení, která
používají jejich zaměstnanci, byla skutečně
bezpečná, neměly by tolerovat, aby pracovníci používali jeden přístroj pro práci
i zábavu. Jedno zařízení by měli mít lidé vyhrazené na vstupy do firemních systémů, na
placené služby, do internetového bankovnictví a druhé potom pro surfování při čekání,
sociální sítě, zábavní aplikace.
„V době, kdy nový smartphone stojí kolem
tisíce korun, je otázkou, zda se pro ochranu
peněz v bance nebo klíčových dat nevyplatí vyhradit jeden přístroj jako terminál na
transakce s bankou a druhý – hlavní telefon –
kromě běžného provozu využívat jako zařízení
pro sdílení připojení k internetu, tedy jako
Wi-Fi přístupový bod. Výhodou je, že nemusíme ani vytahovat SIM kartu a po stisknutí
jediného tlačítka pro sdílení připojení vznikne

„V příštím roce
navíc vstoupí v platnost
Evropské nařízení
o ochraně osobních
údajů (GDPR) spojené
s citelným finančním
postihem pro subjekty,
kterým uniknou osobní
data, jež spravují,
takže ochrana dat bude
ještě zásadnější,“ říká
Jan Dvořák, ředitel
počítačové školy
Gopas.
mnohem bezpečnější prostředí pro vyřizování
internetového bankovnictví a všech důležitých věcí z druhého telefonu. Většině lidí to
připadá zbytečné – ovšem jen do doby, než
o svoje peníze nebo data skutečně přijdou,“
dává William Ischanoe návod, jak bezpečně
pracovat s mobilními zařízeními.

Kdo kouká přes rameno?
Používání firemních přístrojů zaměstnanci
mimo firmu, ať už jsou jejich vlastní, nebo
podnikové, přináší také další riziko. Postupně roste takzvaný visual hacking. S tím, jak
se rozšiřuje práce v coworkingových centrech, kavárnách, ale také ve vlacích nebo
prostředcích městské hromadné dopravy,
totiž roste nebezpečí, že si citlivá data včetně
hesel do vnitropodnikových systémů nebo
osobních dat zákazníků někdo přes rameno
vyfotí, natočí nebo jinak zaznamená.
K únikům informací přitom nedochází jen
na veřejnosti, ale i na pracovišti, kdy citlivá
data na monitoru vidí kolegové, kteří k nim
sami nemají přístup. Na trhu se proto v poslední době objevily takzvané privátní filtry
pro počítačové monitory, notebooky, tablety
i mobily. Technologie je založena na omezení
zorného úhlu celé obrazovky, a blokuje tak
pohled z obou stran obrazovky počítače.
„V bočním úhlu 30 stupňů začíná filtr na
obrazovce černat, a ostatní tak uvidí jen
›
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› černou obrazovku,“ vysvětluje

Ruedi Styger ze společnosti 3M.
Reálně to znamená, že spolucestující v letadle či vlaku nebo
lidé sedící v kavárně u okolních
INZERCE

A171004579

stolů nemohou sledovat a číst
zobrazená data. Filtr lze ale
snadno sejmout, což se hodí,
pokud je naopak potřeba
ukázat kolegům informace

z monitoru, například prezentaci a podobně.

Pokuta až 550 milionů
Od příštího roku budou mít
firmy ještě výraznější motivaci,
proč své počítačové systémy
a další citlivá data chránit. Zmíněná norma GDPR totiž zavádí
drastické pokuty pro podniky,
kterým data uniknou. Útok
hackera tak může být pro firmy
skutečně smrtící. Kromě toho,
že přijdou o jednu z nejcennějších komodit, svoje interní data,
mohou dostat pokutu až ve výši
550 milionů korun.
Podnikatelé se proto nástupu
nové normy obávají. „Nové nařízení o ochraně osobních údajů
je zapotřebí, na druhé straně ale
půjde o další finanční a administrativní zátěž, která dopadne
na podnikatele. Vzhledem
k množství změn považujeme
již dnes za téměř nereálné, aby
se všechny firmy stihly na nová
pravidla fungování připravit,“
říká Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Kam se hrabe EET
Nebezpečí vyplývající z opominutí této změny jsou přitom
podle ní mnohem větší než

u jiných novinek, se kterými se
museli podnikatelé vyrovnat.
„Srovnáme-li EET a GDPR co
do šíře rozsahu, hloubky dopadu
a výše pokut za neplnění, je
proti tomu EET procházka růžovým sadem. Je tak s podivem, že
při zavedení EET stát zorganizoval masivní osvětovou kampaň,
avšak nyní před nabytím účinnosti GDPR žádná systematická
osvětová a vzdělávací kampaň
neběží a ani se neplánuje,“
porovnává Milena Jabůrková,
viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Kromě rizik pokuty navíc legislativní novinka znamená vyšší náklady na zavedení opatření,
kterými firmy možnosti odcizení dat sníží. A nejedná se o malé
částky. Podniky například
musejí investovat do takzvaných
vstupních auditů, které posoudí,
jak jsou na GDPR připravené.
„Obecně půjde o průměrnou
investici v řádu tisíců korun pro
živnostníky a v řádu desítek až
stovek tisíc pro firmy a veřejnou správu. V souhrnu se pak
náklady mohou vyšplhat až na
šest miliard,“ vypočítává Jakub
Kejval z poradenské společnosti
Bureau Veritas.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Co je důležité vědět o GDPR
GDPR se netýká pouze velkých firem, nýbrž všech, které nakládají
s osobními údaji. Není důležité, zda máte tisíc, nebo jednoho
zaměstnance.
Za osobní se považuje každý údaj, pomocí něhož lze identifikovat
konkrétního člověka. Spadají sem e-mailové adresy, telefonní
čísla, IP adresy, geolokační údaje, portrétní fotografie, kamerové
záznamy atd.
Nařízení se týká EU, ale i třetích zemí, pokud zde probíhá
zpracování dat, jež se vztahují k osobám v zemích EU. Tedy
typicky v případě outsourcingu IT v Indii.
Správce i zpracovatel osobních údajů musejí vést evidenci
záznamů o nakládání s osobními údaji.
Osobní údaje lze zpracovávat pouze za předpokladu výslovného
sdělení souhlasu dotyčné osoby nebo pokud je zpracování
dat důležité pro splnění smlouvy či právní povinnosti (např.
mzdová evidence), pro ochranu zájmů daného člověka
(např. údaje o pacientovi, který nemůže dát souhlas) či pro
splnění veřejného zájmu (např. obecní kamerový systém se
záznamem).
Pokuty za porušení GDPR mohou dosáhnout deseti milionů
eur nebo dvou procent z celkového ročního obratu (v případě
závažnějších porušení 20 milionů eur a čtyř procent).
Český zákon o ochraně osobních údajů bude většinově novým
evropským nařízením nahrazen s účinností k 25. květnu 2018.
Paušální získávání souhlasu subjektu údajů pro veškerá
zpracování, která správce bude provádět k různým účelům, by
bylo v rozporu s GDPR.
Dosavadní souhlas se zpracováním osobních údajů bude platný,
pokud odpovídá dikci GDPR.
Podle GDPR není možné bez souhlasu přebírat údaje zveřejněné
na internetu (ani v případě veřejných rejstříků, kdy musí subjekt
údajů strpět jejich publikování).
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Podnik jako pevnost
I když v posledních letech se
o rizicích pro firmy hovoří především
v souvislosti s daty a počítačovými systémy,
stará dobrá zlodějina pro podniky znamená
stále nemalé nebezpečí

Ocel, kov a dřevo
Pro kvalitní a odolné bezpečnostní dveře
jsou rozhodující zejména použité materiály.
Vhodná je kombinace oceli, kovu, dřeva
a pevné výplně. „Jde hlavně o to, aby dveře
odolaly hrubému násilí. To je 95 procent
překonání dveří. Žádné sofistikované postupy, šperháky a planžety. Většina zlodějů jde
a zkouší to. Tam, kde vidí dobré zabezpečení, se o to ani nepokoušejí. Proto je důležité

je bezpečnostními dveřmi odradit,“ vysvětluje Ivan Pavlíček, jednatel firmy Next, která
vyrábí bezpečnostní dveře od roku 1991.
Pro firmy, které mají větší areály, jsou
podstatné bezpečné vrátnice. Stejně jako
v mnoha dalších oborech se i tady prosazují „chytrá“ řešení. Vyspělé sofistikované
systémy reagují na současná bezpečnostní
rizika během přepravy i uskladňování zboží,
doplňují, a v některých případech dokonce
zcela nahrazují fyzickou ostrahu.
Na trhu se objevily i bezobslužné vrátnice,
které nepotřebují personál, nebo sofistikovaný kamerový systém RVS pro vzdálený
dohled nad vozidly. „Chytrá bezobslužná
vrátnice zvyšuje rychlost odbavení. Uplatňují se zde technické bezpečnostní systémy,

„Řada krádeží
v logistických areálech
je způsobená vlastními
zaměstnanci firem,“
říká Jan Peroutka
z bezpečnostní
agentury Securitas.

které pomáhají zpřesňovat evidenci a kontrolu pohybu zboží a materiálu. Jde například
o počítání zásilek, čtení automatických kódů
nebo určování SPZ vozidel,“ vysvětluje Jan
Peroutka z bezpečnostní agentury Securitas.

Kradou často zaměstnanci
Sofistikované kamerové systémy pak umožňují vzdálený dohled a zajišťují bezpečnost
nákladu nejen na cestě, ale také během
přejímky ve skladě. „Řada krádeží v logistických areálech je totiž způsobená vlastními
zaměstnanci firem,“ upozorňuje Jan Peroutka. Krádeže jsou podle jeho slov poměrně
běžným jevem, situaci napomáhá rovněž
nedostatek lidí, který nutí firmy zaměstnávat i neprověřené pracovníky. Při podezření,
že se ve skladech objevila organizovaná
skupina zlodějů, lze nasadit skryté inteligentní kamery na platformě RVS (Remote
Video Solutions).
Tento systém dovede díky pokročilým
algoritmům vyhodnocovat sledovaný záběr,
a nahrazovat tak oči strážného. Inteligentní kamery zvládnou například detekovat
velikost snímaného objektu, rozpoznat, že
v monitorovaném prostoru najednou chybí
dříve zaznamenaný předmět, počítat lidi
nebo mapovat jejich pohyb v areálu.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

P

řestože počet trestných činů loni klesl
o 12 procent a majetkových trestných
činů ubylo o 21 procent, neznamená
to, že by firmy mohly být bezstarostné.
Celkem 118 tisíc majetkových trestných činů
ukazuje, že zlodějina se z tuzemska stále
nevytratila. Potvrzuje to například zadržení
trojčlenného gangu na Zlínsku počátkem
letošního roku, který vykradl řadu firem
a způsobil škodu ve výši několika milionů
korun. Do podniků se dostávali rozbitím
okna nebo vypáčením dveří.
Právě dveře bývají ve firmách často slabým
místem. Odborníci proto doporučují instalaci takzvaných bezpečnostních dveří. Ty
nabízejí například 19 jisticích bodů v případě
vstupních dveří do objektu a 17 jisticích bodů
u dveří do jednotlivých sekcí či kanceláří.
Další ochranu zajišťují integrované seřizovací
panty a pevné jisticí čepy.

38 l Profit

34_43_PT_11.indd 38

14.11.2017 11:56:59

34_43_PT_11.indd 39

14.11.2017 11:57:00

FOKUS

Dotace zrychlují

Těžkopádnost systému podpory
firem a podnikatelů z evropských
fondů se pomalu stává minulostí.
nemohou o ně hlavně malé a střední firmy
často žádat samy a musejí se obracet na
dotační agentury. Ty jsou mnohdy přehlcené
žádostmi a právě u nich často dochází ke
zpoždění projektů.
Navíc celý systém dotací odstartoval se
zpožděním, protože nebyl včas připravený
počítačový systém, ve kterém se granty
administrují. I po spuštění si pak dotační
agentury stěžovaly, že funguje nespolehlivě
a s chybami.

Zpoždění

Dotace za téměř 25 miliard

„Naším cílem je proplatit žadatelům do
konce roku nejméně 12 miliard. Klíčovým
úkolem je pro nás rychlé vyhodnocování nových žádostí o dotace. Přijali jsme
opatření k prakticky skokovému zrychlení
čerpání,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu
Jiří Havlíček.
Důležitý je však podle jeho slov také
přístup samotných podniků, tedy příjemců
dotací. Ty velmi často podávají žádosti o vyplacení dotace až po termínu. Ministerstvo
proto zvýšilo spolupráci s podnikatelskými
svazy a organizacemi, aby se více zaměřily
na komunikaci tohoto problému mezi svými
členy. Na téma čerpání prostředků z OP PIK
rovněž pořádalo semináře v regionech.
Samotné firmy však často za průtahy
nemohou. Kvůli tomu, že je systém čerpání
evropských dotací nastavený velmi složitě,

MPO předpokládá, že v roce 2018 bude
proplacených nejméně 24,5 miliardy
korun tak, aby Česká republika nevracela
prostředky zpět do rozpočtu EU. „Byli
jsme prvním ministerstvem, kterému se
v termínu podařilo proplatit všechny prostředky v minulém programovacím období
v programu OP PI, a děláme maximum pro
to, aby tomu tak bylo i v rámci OP PIK,“
dodává Jiří Havlíček.
Jednou z oblastí, kterou se snaží OP PIK
výrazně podporovat, jsou energetické úspory. Ve spolupráci s Českomoravskou záruční
a rozvojovou bankou (ČMZRB) je na tyto
účely připravených 1,9 miliardy korun. Podpora je poskytovaná ve formě bezúročných
úvěrů, subvence úrokové sazby komerčního
úvěru a finančního příspěvku na pořízení
energetického posudku.

„Jde o jeden z mála produktů, prostřednictvím něhož mohou získat podporu
podnikatelé z cestovního ruchu. Vedle nich
na ni dosáhnou také podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, vodohospodářství,
energetiky, stavebnictví a služeb,“ přibližuje
podmínky programu náměstek ministra
Tomáš Novotný.
Bezúročné úvěry z programu Úspory
energie mohou firmy využít například na
zateplení budovy určené k podnikání, na
výměny kotlů, osvětlení, zavedení systémů
měření a regulace energie, využití odpadního tepla a podobně. Rovněž je možné získat
úvěr na nákup nových strojů a zařízení,
které jsou energeticky efektivnější.
Program Úspory energie nabízí všem podnikatelům bez omezení velikosti bezúročné
úvěry k financování jejich projektů zaměřených na energetické úspory. Úvěry budou
poskytované až do 70 procent způsobilých
výdajů projektů a jejich výše bude činit
milion až 75 milionů korun. Mohou mít až
desetiletou splatnost s možností odkladu
splátek jistiny až na čtyři roky. Získání
zvýhodněného úvěru ČMZRB je podmíněné
současným čerpáním komerčního úvěru
u některé ze spolupracujících finančních
institucí, a to v minimální výši 20 procent
způsobilých výdajů projektu.
Podnikatelé také mohou získat subvenci
úrokové sazby komerčního úvěru určeného ›

FOTO: Hynek Glos

P

omalé čerpání peněz z Bruselu,
za které nemohla EU, ale čeští
úředníci, už by podle státu nemělo
tuzemským podnikatelům ztrpčovat život.
Platí to alespoň pro klíčový program, ze
kterého firmy získávají prostředky, tedy
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podle
ministerstva průmyslu a obchodu (MPO),
které program administruje, resort výrazně
zrychlil poskytování prostředků.
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› na spolufinancování projektu, a to až do

výše deseti procent tohoto úvěru, maximálně však 1,5 milionu korun. Žadatelé budou
moci rovněž získat finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, který je nutné
přiložit k žádosti o zvýhodněný úvěr, a to až
do výše 80 procent výdajů na jeho zpracování, maximálně však 250 tisíc korun.

Jednodušší půjčky
„Hlavní výhodou podpory podnikatelů formou
zvýhodněných úvěrů je oproti dotacím jednoznačně jednoduchá forma podání žádosti
INZERCE

A171004568

a rychlost jejího vyřízení. Podnikatelé se
mohou rovněž spolehnout, že na program je
alokované dostatečné množství prostředků,
které je ministerstvo průmyslu a obchodu
SMĚLÝ CÍL. „Do konce roku
připraveno v budoucnu ještě v případě potřeby
chceme proplatit žadatelům
navýšit,“ dodává Jiří Jirásek, předseda přednejméně 12 miliard korun,“
řekl Jiří Havlíček, ministr
stavenstva a generální ředitel ČMZRB. Výzva
průmyslu a obchodu.
byla vyhlášená letos v září a poběží až do
15. září 2020. Žádosti přijímají veškeré pobočky ČMZRB. Zatímco na energetické úspory
Prioritní osy a programy
mají firmy v rámci OP PIK k dispozici dotační
OP PIK 2014 až 2020
program, terčem kritiky je oblast úspor vody.
V hlavních dotačních programech firmy nemaI. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
jí na tyto účely možnost čerpat podporu.
II. Rozvoj podnikání a konkurenceschop„Většina firem už standardně řeší, jak
nosti malých a středních podniků
optimalizovat náklady na energie, vozový
III. Účinné nakládání s energiemi, rozvoj
park i telekomunikační operátory, ale často
energetické infrastruktury a obnoviteljim uniká vstup, kde jim mizejí nemalé
ných zdrojů energie, podpora zavádění
prostředky – dodávky a spotřeba vody,“
nových technologií v oblasti nakládání
říká Miroslav Maňásek, manažer pro nákup
s energiemi a druhotnými surovinami
a investice společnosti Aquarex Waterprofit.
IV. Rozvoj vysokorychlostních přístupových
Přitom v České republice proteče za den zbysítí k internetu a informačních
tečně tolik vody, že by na pití vystačila všem
a komunikačních technologií
obyvatelům země na celý rok a půl.
V. Technická pomoc
Podle všeho však stát na úspory vody ve
firmách zapomněl. „Zemědělské podniky
dostávají od ministerstva zemědělství dotace na hospodaření vodou
zejména v krajině, MPO by pak mělo přispívat firmám na nové
technologie a inovace v provozech z OP PIK. Takto jsou rozdělené
evropské strukturální fondy,“ říká Jarmila Krebsová z tiskového
odboru ministerstva životního prostředí. MPO však tvrdí, že žádný
podobný program zatím nemá, protože předpokládalo, že podobný
projekt bude financovat ministerstvo životního prostředí.

Přesto již nyní mohou podniky z některých menších programů
podporu na úspory vody získat. Příkladem je program Life, který je
finančním nástrojem Evropské unie a poskytuje podporu projektům
v oblasti životního prostředí a klimatu. Například společnosti Aqua
Procon se z tohoto zdroje podařilo získat prostředky na projekt zlepšující kvalitu vody odcházející z čistíren odpadních vod. Konvenční
metody čištění jsou totiž zaměřené na odstranění organických
látek a snížení koncentrací dusíku a fosforu na míru přijatelnou pro
ekosystém. Problémem však zůstává odstraňování patogenních mikroorganismů a dalších negativně působících látek, například léčiv,
produktů osobní péče, pesticidů nebo průmyslových chemikálií.
„Navrhli a zkonstruovali jsme pilotní jednotky využívající sonolýzy
ozonu, ultrafiltraci a kombinaci mikrofiltrace s UV zářením,“ říká Radka Pešoutová ze společnosti Aqua Procon. Výsledkem bylo vytvoření
souboru postupů k výběru vhodné technologie pro dočištění odpadních
vod, který by byl využitelný provozovateli a projektanty čistíren.
Podle odborníků však bude nejen kvůli změnám klimatu
v budoucnu nutné podporu úspor vody zahrnout také do hlavního
dotačního programu pro firmy, tedy OP PIK.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Nezvyklý dárek? Zachrání motýla
Stále více firem se snaží spojit
s dárkem nějaký příběh a ukázat,
že myslí na životní prostředí nebo společnost

K

onec roku bývá často spojený
s nákupem dárkových předmětů.
Nejde přitom o samoúčelný zvyk,
podle odborníků na marketing právě dárky
stále výborně fungují. „Firemní dárkové
předměty upevňují obchodní vztahy.
Kvalitní reklamní a dárkové předměty
pořád patří mezi nejvhodnější marketingové
nástroje,“ říká Dalibor Kotek, ředitel
a jednatel marketingové společnosti Aneri
z Liberce. „Není nutností obdarovávat za
každou cenu, ale je dobré si uvědomit, že
firemní dárkové předměty velmi pozitivně
ovlivňují vnímání firmy jejími zákazníky.
Dárky upevňují pozitivní vztahy, posilují
důvěru, ve svém důsledku vedou k vyšší
ochotě nakupovat a pomáhají prominout
občasné obchodní chyby a nedostatky, ke
kterým může dojít,“ dodává Dalibor Kotek.

FOTO: Shutterstock.com

Rozdávací a luxusní
Utrácení za dárky přitom není rozšířené
pouze ve firmách, které drobnou pozorností
oceňují své zákazníky a spolupracovníky,
ale také ve veřejném sektoru. Právě za dárky
totiž úřady a samosprávy v posledních
týdnech roku často utrácejí některé peníze
nedočerpané z rozpočtu.
Rozhodnutí, jaké dárkové předměty
vybrat, přitom nebývá jednoduché. Dárkové a reklamní předměty se rozdělují na
takzvané rozdávací a luxusnější. Rozdávací
dárky jsou vhodné pro obchodní návštěvy
či schůzky, prezentace na veletrzích, oslavy
firemních výročí a jako vánoční dárky pro
zaměstnance, kolegy a zákazníky. Luxusní
dárky jsou určeny pro významné obchodní
partnery a důležité návštěvy.
„Reklamním dárkem může být v podstatě cokoli, co má nějakou užitnou hodnotu

a na co lze umístit firemní logo. Originalita
a zajímavost je při současné široké nabídce
předmětů jistou nutností. Ze zkušeností
lze říci, že současným trendem v této oblasti je vyšší kvalita provedení a originální
design. Dárek s nižší kvalitou, který nelze
použít či který nevydrží sloužit k tomu,
k čemu je určený, může mít opačný efekt,“
varuje Dalibor Kotek. Pokud si zákazník
neví rady, nic podle něj nezkazí, když vsadí
na osvědčenou propisku s firemním logem
nebo triko s popiskem. Oblíbené jsou také
praktické dárky, jako jsou například USB
disky.

Předměty z odpadu
Firmy také čím dál více spojují nákup dárků
s dobročinností. Obvykle již nestačí, že byl
předmět vyroben v chráněné dílně. Stále
častěji chtějí firmy s dárkem spojit nějaký
příběh. Například šperky Jitky Mlynarčík
Kudláčkové, které mohou patřit mezi luxusnější firemní dárky, pomáhají se záchranou
ohrožených českých motýlů.
Módou jsou také dárky vyrobené z recyklovaných materiálů. „Ideálním dárkem
může být brož z barevných drátků ve tvaru

Dárek s nižší kvalitou,
který nelze použít
či který nevydrží
sloužit k tomu, k čemu
je určený, může mít
opačný efekt.

mořských koníků, náušnice z LCD fresnelových fólií ve tvaru medúz nebo náhrdelník
ze stejného materiálu v podobě mořských
korálů,” uvedla Zuzana Kašparcová, koordinátorka projektu Trash Made, v rámci něhož
vznikají recyklované doplňky z materiálů
vyřazených elektrospotřebičů.
Recyklované materiály dávají i další
možnosti na využití pro netradiční dárky.
Vznikají tak například kapesní nože
vyrobené z desek plošných spojů, které
obvykle tvoří součást elektropřístrojů,
vizitkáře z hliníkových chladičů, manžetové knoflíčky z recyklovaných tlačítek
telefonních budek nebo otvírák na láhve,
který původně sloužil jako součást krytu
serverů a počítačů.

Balení v komiksu
Kromě samotných dárků je podle odborníků
důležité i jejich zabalení. Ozdobným taštičkám s lacinými barevnými nebo fotografickými potisky už dávno odzvonilo. Nejenže
nejsou nápadité, ale obdarovávanému
neumožní užít si při rozbalování tu tajemnou chvíli, kdy se nedočkavě pídí po obsahu
lákavě vyhlížejícího balíčku.
Nakoupit luxusní balicí papír a lesklé
mašle v papírnictví zase není příliš nápadité. I do obalu totiž lze dát kus své originality.
K tomu se může hodit například role recyklovaného papíru nebo přírodního hnědého
papíru. Dají se orazítkovat speciálními
tiskátky, ozdobit látkami či polepit výšivkami či osobními fotografiemi. Originálním
způsobem, jak zabalit dárky, je také využití
notového papíru, časopisu, novin či starých
komiksů.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Zelenáče vezmou do Silicon Valley
Česko má pro startupy horší podmínky než například
Ukrajina, Kosovo nebo Benin. Zároveň místní investoři
dávají přednost větším projektům před novými nápady

R

ozjet v Česku firmu je výrazně těžší
než v jiných částech světa. V žebříčku Světové banky zaujímá Česká
republika až 81. místo mezi 190 zeměmi při
porovnání obtížnosti založení nového podnikatelského subjektu. Tuzemské startupy tak
mají mnohem složitější pozici než začínající firmy v jiných zemích střední Evropy,
zaostáváme však i za takovými státy, jako je
Ukrajina, Kosovo nebo Benin. Stát sice již
řadu let sliboval zavedení finančních nástrojů
na podporu startupů, zatím jim poskytuje
alespoň pomoc se získáváním zkušeností od
ostřílených profesionálů.
Na to se zaměřuje program CzechStarter.
Prvních devět startupů se v současnosti
zapojuje do jeho takzvané Basic fáze. Během
ní budou od vybraných mentorů získávat
cenné zkušenosti z byznysového prostředí.
Ti nejúspěšnější se příští rok vydají otestovat nabyté znalosti do Silicon Valley.

Podpora 700 tisíc
„Mohou čerpat až 150 hodin mentoringu
a poradenství z oblastí, jako jsou finance,
management, marketing či ochrana duševního vlastnictví, zkrátka podle svých
individuálních potřeb. Jejich náklady uhradíme z 85 procent. Náklady spojené s cestou
a pobytem v Silicon Valley až do výše sto
procent,“ popisuje Markéta Havlová, ředitelka Odboru startupů agentury CzechInvest.
Jeden startup tak může dosáhnout na podporu až 700 tisíc korun.
Mezi nejzajímavější startupy, které se do
programu zapojily, patří například PlasmaAgro, která využívá nízkoteplotní plazmy
k fyzikálnímu ošetření a stimulaci osiva,
nebo New Era Materials, vyrábějící unikátní
kompozitní materiály.
Projekt CzechStarter je realizovaný
z programu Marketing, prioritní osy číslo 2
Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti
malých a středních podniků Operačního
programu Podnikání a inovace pro konku-

renceschopnost (OP PIK) pro období 2014
až 2020. CzechInvest přitom cílí na startupy také s dalšími programy, jako je CzechDemo, CzechAccelerator nebo CzechMatch.
Podpora je pro české startupy důležitá
nejen kvůli větší byrokracii při zakládání
firmy, na kterou ukazuje zmíněný žebříček Světové banky, ale také kvůli horšímu
přístupu k investicím. Z průzkumu, který
si nechalo vypracovat ministerstvo průmyslu a obchodu, vyplynulo, že pouze na
vlastní zdroje se muselo při rozjezdu firmy
spolehnout 46 procent mladých podnikatelů, dalších více než 22 procent firem získalo
prostředky od rodiny, přátel a známých.
Individuální investoři se pak podíleli na rozjezdu pouze zhruba devíti procent startupů.
Jenom minimálně se zatím na investicích
účastní fondy rizikového kapitálu. Ty české
dávají prostředky do mnohem větších projektů než jinde v Evropě. Zatímco průměrná
výše investice rizikového kapitálu v Evropské unii je 1,3 milionu eur, v České republice
je to 3,2 milionu eur. Do budoucna by měl
rozjezd startupů v Česku podporovat také
Národní inovační fond, ale rovněž Evropský
investiční fond. Ten počítá až s částkou
50 milionů eur.
Startupům kromě státních institucí
a několika soukromých investorů pomáhají též akcelerátory. Je to jak brněnské
Jihomoravské inovační centrum, které
patří k nejúspěšnějším v republice, tak
pražský StartupYard, nejstarší akcelerátor
ve střední a východní Evropě. Ten nedávno
vybral sedm nových startupů, kterým bude
pomáhat s rozjezdem, ze 160 přihlášených
zájemců z celého světa. Právě podíl zahraničních zájemců v posledních letech narůstá. „Nepřekvapuje nás, že vidíme nárůst
zájmu ze zahraničí. Náš ekosystém si získal
zasloužené uznání v oblastech softwarového
inženýrství, strojového učení a mezi bezpečnostními experty,“ řekl Cedric Maloux,
ředitel StartupYardu.

K výraznému nárůstu zájmu došlo například u firem z USA a Velké Británie, které
tvořily deset procent přihlášených. Zahraniční zájemce láká do Česka také pověst země,
z níž pocházejí světově úspěšné společnosti
jako Avast, GoodData nebo Y Soft.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

Projekt CzechStarter
v kostce
 projektu se účastní prvních 9 startupů
 své podnikatelské aktivity budou rozvíjet
díky zvýhodněným službám mentoringu
 po sedmi měsících dostanou možnost
zúčastnit se dvoutýdenního pobytu
v Silicon Valley
 získat mohou zvýhodněné služby
v hodnotě přes 700 tisíc korun

Kde se nejlépe startuje
podnikání
1. Nový Zéland
2. Kanada
3. Hongkong
4. Makedonie
5. Ázerbájdžán
6. Singapur
7. Austrálie
8. Gruzie
9. Arménie
10. Irsko
...
79. Turecko
80. Mauritánie
81. Česká republika
82. Bulharsko
...
188. Haiti
189. Venezuela
190. Středoafrická republika
ZDROJ: Světová banka
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Zábava roku 2017:
drony nebo 3D tisk
Moderní technologie mění
podobu akcí, na kterých se
setkávají firmy se svými
zákazníky nebo zaměstnanci

Z

Aplikace i virtuální realita
Pořadatelé si ke zvyšování atraktivity eventů
často pomáhají i moderními technologiemi.
„Eventy jsou o emocích a ty jsou často dosahovány pomocí technologií. Ty ale nesmějí
být neosobní a odtažité. Z aktuálních trendů
mezi ně patří virtuální a rozšířená realita
v široké škále, využití dronů například pro
pořádání závodů nebo 3D tisk pro výrobu
dárkových předmětů,“ doplňuje Norbert
Pýcha. Stále atraktivní jsou outdoorové

Emoce, emoce, emoce
Pod pojmem event si řada lidí představí
předvánoční podnikový večírek pro
zaměstnance a zákazníky na účet firmy.
Význam eventů je však mnohem širší.
Jde o formu marketingu, která využívá
emocí a vychází přitom ze skutečnosti,
že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně
prožijí. Emocionální podněty, které event
vyvolává, pak velmi dobře působí na
image nabízené služby či produktu.

i indoorové mappingy, tedy projekce na
vybraný objekt usilující o rozbití vnímání
perspektivy u diváků.
Mezi módní trendy u eventů patří také
různé aplikace, především ty, které usnadňují orientaci v prostoru, umožňují komunikaci s moderátorem, hlasování, sdílení
dat a podobně. Firmám umožňují širší
využívání podobných řešení i klesající ceny.
„Nové technologie jsou o poznání finančně
dostupnější, než tomu bylo před několika
lety,“ poukazuje Luboš Baumruk, ředitel
Agentury Allice.
Digitální sféra však není to jediné, co
může návštěvníky eventů nadchnout. „Stálým trendem je objevování nových ,neokoukaných‘ prostor pro eventy,“ navazuje
Baumruk. Oblibu si udržuje také tematické zaměření eventů, například formou
únikových her nebo na zapomenuté sporty
a podobně.
V době, kdy se ekonomice daří, zájem
o eventy roste. Firmy se chtějí o svůj úspěch
podělit se zaměstnanci, klienty nebo zákazníky. „Ano, doba je optimistická. Změnilo se
ale očekávání od zadavatelů, proto došlo i ke
změně portfolia našich produktů. Eventy
pro klienty nejsou tak rozpočtově výrazné,
jako byly dříve, naopak vzrůstají investice
do akcí pro zaměstnance jak typu teambuildingů nebo zábavně-relaxačních aktivit, tak
do sofistikovaných celoročních motivačních
programů,“ porovnává Norbert Pýcha.

Dny otevřených dveří v novém
Firmy se tak naučily využívat eventy k dal-

ším cílům. „Dobrým příkladem je pořádání
dne otevřených dveří, který je spojený s náborem nových zaměstnanců. Doprovodné
programy, kulturní program na pódiu a občerstvení vždy přilákají z dostupného okolí
množství potencionálních zaměstnanců
a stačí jen srozumitelně představit benefity
firmy,“ zdůrazňuje Luboš Baumruk.

Podniky mnohem
více tlačí na faktické
výstupy eventů,
ať už jde o získání
nových pracovníků,
nebo klientů.
Stále zajímavější jsou pro agentury rozpočty vyčleněné do takzvaných aktivačních
eventů, které jsou zaměřeny na veřejnost
a slouží především ke zvýšení povědomí
o konkrétních produktech firmy. „Stále pestřejší festivalové zóny nebo různé aktivační
roadshow jsou toho důkazem. Věříme, že je
jen otázkou času, kdy sem přijde trend ze
západní Evropy, že většina marketingového
rozpočtu bude investována do aktivačního
eventu, z něhož získaný obsah bude využívaný jak pro sociální sítě, tak klasická média
včetně televize,“ doplňuje Norbert Pýcha.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

ábava a osobní zážitky, které v zákaznících zanechávají mnohem
hlubší dojem než suchopárné sdělení,
zůstávají i nadále součástí eventů. Firmy se
ale mnohem více zaměřují na to, aby událost
přinesla i hmatatelné výsledky v podobě
motivace zaměstnanců, oslovení klientů
nebo posílení značky.
„Především u eventů zaměřených na
veřejnost je důležité změřit jejich efektivitu,
ideální je kombinace kampaní se sociálními
sítěmi. Měřitelnost u B2B eventů je výrazně
nižší, nikoli však nereálná,“ říká Norbert
Pýcha, jednatel společnosti Event Arena.
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Konference: delegáti zůstávají déle
Nejvíce hostů na kongresové akce
přijelo vloni z Velké Británie a z Německa.
Další růst předznamenává proměna Kongresového
centra Praha a výstavba nové výstavní haly

N

ejvyšší počet konferencí za
poslední desetiletí se loni uskutečnil v pražských hotelech. Podle
Českého statistického úřadu (ČSÚ) se tam
konalo 4426 konferencí, což je od roku 2006
rekordní počet. Oproti předchozí sezoně se
jednalo o nárůst o 5,7 procenta. Konference
pořádané v Praze současně tvořily více než
třetinu všech akcí konaných po celé České
republice a do metropole přilákaly celkem
541 412 delegátů.
Skutečný počet konferencí v metropoli byl
však podle odborníků ještě větší. Data ČSÚ
totiž zaznamenávají pouze akce v hromadných ubytovacích zařízeních s účastí nad
50 osob. Podle statistik organizace Prague
Convention Bureau, které jsou založené na
datech členských subjektů a sledují i akce
s menší účastí a konané mimo ubytovací
zařízení, jako jsou například kongresová
centra, univerzity či historické paláce, se
mimo hotely konalo dalších 15 procent akcí.

FOTO: Shutterstock.com

Vícedenní kongresy rostou
„Velice pozitivním trendem je prodlužování
doby pobytu delegátů. Zatímco v roce 2015
se účastníci v Praze zdrželi v průměru
1,99 dne, v loňském roce to bylo již 2,22 dne.
Značný nárůst, přesahující sto procent, jsme
zaznamenali i u akcí trvajících déle než šest
dní,“ říká Roman Muška, ředitel Prague
Convention Bureau.
„Věříme, že tento trend, který má na
metropoli významný ekonomický vliv, si

destinace udrží i v příštích letech,“ dodává
Muška. Dlouhodobě se podle něj zmenšují
výkyvy v kongresové sezonnosti. Největší
oblibě se však stále těší podzimní měsíce.
Polovina akcí, které se v Praze konaly, měla
mezinárodní účast. Zahraniční delegáti do
metropole nejčastěji přijížděli z Velké Británie, Německa, USA, Itálie a Belgie. Pražské
kongresy se nejčastěji zaměřovaly na farmacii, průmysl, IT a telekomunikace. Mezi akcemi převažovaly především menší korporátní
eventy s účastí méně než 150 osob. Velkých,
převážně asociačních konferencí či kongresů
nad tisíc delegátů proběhlo v Praze 48.

Pražské kongresy se
nejčastěji zaměřovaly
na farmacii, průmysl,
IT a telekomunikace.
Centrum doplní nová hala
Dalším impulzem pro rozvoj tohoto segmentu by mělo být dokončení rekonstrukce
Kongresového centra Praha (KCP). „Kongresové centrum dlouhodobě není schopné
uspokojit vysokou poptávku po výstavních
a kongresových plochách, a novou halu proto nutně potřebuje. Stejně tak je ale důležité
rovnou řešit i okolí a celé prostranství kolem
Kongresového centra upravit tak, aby více

sloužilo lidem,“ říká pražská primátorka
Adriana Krnáčová.
Budoucí podobu nového KCP určily výsledky mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže. Její součástí byla i dostavba
nové výstavní haly pro Kongresové centrum.
První cenu získal návrh mladého studia
OCA z Barcelony.
„Původní budova Kongresového centra se
musí vypořádat s identitou velice impozantně postaveného monumentu komunistické
éry, která musí být soudobě přeformulovaná. To zahrnuje nový vzhled, pozici vůči
městu a napojení na složitou dopravní
situaci. Tato komplexní složitost byla autory
vítězného návrhu mistrně zvládnuta,“ ocenil
vítězný návrh Elia Zenghelis, spoluzakladatel slavné kanceláře OMA a momentálně
profesor na škole architektury v Yale. Největším kongresem v KCP byla loni konference Evropský Habitat pořádaná OSN
k budoucnosti bydlení ve městech, které se
zúčastnilo přes čtyři tisíce hostů.
Kongresová turistika patří mezi nejodolnější odvětví cestovního ruchu. Téměř totiž
nepodléhá ekonomickým tlakům či změnám
devizových kurzů a je generátorem zisků.
Větší kongresy vytvářejí desítky pracovních
příležitostí a doprovodné akce, které s kongresovou turistikou souvisejí, dosahují až
dvojnásobku objemu obratu, než je obvyklé
v sektoru obchodního turismu.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Firmy jsou optimistické,
ale míří do propasti

Česká ekonomika roste, firmy prosperují, jenže
nad nimi visí Damoklův meč. Aby zejména
průmyslové podniky přežily, potřebují investovat
do zásadních technologických změn

U

ž není za pět minut, ale za minutu
dvanáct, připouští ředitel útvaru Korporátního bankovnictví
ČSOB Ján Lučan. „Žijeme v období velkého
optimismu, na druhé straně se stále více
dostávají do debat mezi našimi klienty
otázky značných rizik, která nyní vstupují
do hry,“ upozorňuje další zástupce ČSOB
Petr Manda.
Výsledky pravidelného šetření ČSOB ukázaly ve třetím kvartálu roku 2017 největší
optimismus podniků v historii. Necelých sedmdesát procent dotázaných bylo spokojeno
s celkovou ekonomickou situací. Bezstarostnost ale rozhodně není namístě.

„Přehřátou“ ekonomiku čekají
komplikace
Současný růst není trvale udržitelný
a „přehřáté“ tuzemské hospodářství se brzy
dostane do problémů. Navzdory růžovým
číslům a vysokému růstu HDP (letos přes
čtyři procenta) stojí zástupci českého byznysu před klíčovými výzvami, jež rozhodnou
o jejich budoucnosti. A v největším nebezpečí jsou malé a střední firmy.
„Extrémně nízká nezaměstnanost do
budoucna neumožní další smysluplný růst
české ekonomiky. Patříme mezi nejvíc
industriální země v Evropě, což zní hezky,
ale zároveň je to jeden z hlavních problémů

českého hospodářství,“ shrnuje Ján Lučan.
Český průmysl je příliš náročný na pracovní sílu. A při jejím nedostatku a zejména
nízkém počtu správně vyškolených a kvalifikovaných lidí nemohou být výrobci ve světě
konkurenceschopní. „A protože nemám iluze, že se české školství dokáže během krátké
doby změnit natolik, aby firmám dodávalo
lidi, které potřebujeme, musejí podniky co
nejrychleji změnit samy sebe,“ upozorňuje
zástupce ČSOB.
Tuzemské společnosti nadále vykazují
výrazně nižší produktivitu práce než jejich
západoevropští konkurenti. Důvodem
je mimo jiné i to, že sázejí na nemoderní
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větší zájem, změnit svou neblahou pověst
levné montovny a zmenšit závislost na
průmyslové výrobě (především na automobilovém průmyslu).

Pokud české podniky
nerealizují zásadní
investice teď, budou
k tomu dotlačeny
globálním vývojem.
Pak už ale bude pozdě.

výrobní postupy, velký počet pracovníků,
kteří nejsou efektivní, a bojí se investovat do
vývoje a inovací.
„Ve spojení s končící érou levných peněz
(a budoucím růstem úrokových sazeb) je ale
právě nyní poslední možnost, aby podniky udělaly klíčové investice do budoucna
a změnily strukturu, ve které fungují. Zásadním technologickým změnám se nemůže
vyhnout nikdo,“ upozorňuje Lučan.

Majitelé nejsou hloupí, jen opatrní

Éra levných peněz je za námi. Úrokové
sazby několik let buď pouze klesaly, nebo
stagnovaly, nyní očekávají analytici růst.
A to bude mít za následek zdražení firemního financování. Zatímco korporace už
se proti riziku, které pro jejich podnikání
představuje budoucí růst úrokových sazeb,
zajišťují, malé a střední podniky hrozbu
stále podceňují, varuje banka. „Pokud hraje
regulátor kartu nízkých sazeb, chce tím
podpořit ekonomiku, jenže čeští podnikatelé
zaspali. Tuzemské podniky jsou sice méně
zadlužené než jejich západoevropští partneři, ale je to právě proto, že jsou podinvestované, což je jejich nevýhodou,“ upozorňuje
zástupce banky.
A nejde jen o výši úrokových sazeb.
Ekonomika potřebuje zásadní strukturální změny. Češi by se měli více zaměřit na
sektor služeb, případně na to, aby produkty,
které vyrobí a nabídnou světu, měly vyšší
přidanou hodnotu.
Jinými slovy: V budoucnu musíme být
schopni nabízet vlastní technologická řešení
a výrobky, o něž bude na zahraničních trzích

Na otázku, zda si čeští podnikatelé nebezpečí uvědomují, odpovídá Lučan jednoznačně:
„Nemůžeme tvrdit, že si to většina neuvědomuje, to by nebylo spravedlivé, jenže firmy
byly dlouho opatrné a bály se změn.“
Podle Petra Mandy se v poslední době
aktivita podniků oživila, jenže často jde jen
o investice do stávající výroby. „Ty investice jsou jen do replikace toho, co už dělají,
odhodlají se například přistavět novou
výrobní halu, ale to nestačí – je potřeba začít vyrábět úplně jinak, inovativně a nově,“
doplňuje.
Většina českých podniků je aktuálně
v zisku jen díky tomu, že zaměstnancům
platí nízké mzdy. „Kdyby české firmy platily
jako v Německu, bude drtivá většina ve
ztrátě,“ usmívá se Lučan. ČSOB se paradoxně shoduje s českými odbory s tím, že může
zaměstnavatelům pomoci tlak na růst mezd.
„Řešením není nabírání levných pracovníků z Východu, ačkoli na to české podniky
v časech nízké nezaměstnanosti spoléhají,“
připouští zástupce ČSOB. Kvalitní pracovní
sílu je potřeba zaplatit a tuzemské podniky
nemohou odborníkům dlouhodobě nabízet
třikrát méně, než si vydělají v sousedním
Německu, doplňuje ředitel Korporátního
financování ČSOB.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Začarovaný kruh?
Pokud zástupci podniků neutratí miliony za
rozvoj nyní, budou k tomu podle Jána Lučana stejně dotlačeni globálním vývojem. Pak
už ale bude pozdě. „Existuje velké nebezpečí, že se dostanou do začarovaného kruhu.
Firma nedokáže investovat do technologické
změny, ale bez ní už nebude dále konkurenceschopná, což ohrozí její existenci. Češi
bohužel nedostatečně využili dlouhou dobu
extrémně nízkých úrokových sazeb, kdy bylo
vhodné si půjčovat,“ říká Lučan.
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Kongresový průmysl
přináší do veřejných
rozpočtů miliardy korun
Lidé se potkávali od pradávna.
A ani moderní kongresy a konference
nemají základ v nedávné historii.
Za první takovou akci lze považovat
mezinárodní kongres lékařů, který se
uskutečnil v Římě před více než 330 lety

P

Top destinace
O tom, že patří mezi populární kongresové destinace, svědčí nejen to, že se Praha
dlouhodobě pohybuje na žebříčku nejoblíbenějších kongresových destinací světa kolem
desátého místa, ale i to, že v roce 2016 město
přilákalo historicky nejvíce konferencí za
poslední desetiletí.
Z pohledu financí generuje kongresový
průmysl Prahy, tedy odvětví související s pořádáním kongresů, konferencí, korporátních
mítinků a incentivních akcí, v multiplikaci
příjem do veřejných rozpočtů ve výši 4,4 až
5,2 miliardy korun ročně. Ukazuje to nová
studie společnosti KPMG zpracovaná pro
Prague Convention Bureau.
„Kongresový průmysl ovšem nejsou
pouze miliardy do veřejných rozpočtů, ale

také konkrétní pracovní místa. V Praze to
znamená zhruba 5470 plných pracovních
úvazků,“ říká Ondřej Špaček, odborník
v odvětví cestovního ruchu, KPMG.

Běh na dlouhou trať
Přesvědčit organizátora akce, aby svou
konferenci uspořádal zrovna zde, není vůbec
jednoduchý proces. U velkých akcí může
rozhodování a plánování zabrat i více než
pět let. Kromě faktorů, jako je kapacita,
dostupnost či bezpečnost destinace, hrají
klíčovou roli i takzvaní kongresoví ambasadoři. Jedním z nich je i prof. MUDr. Julius
Špičák, CSc., patron Ambassador Programu
Prague Convention Bureau.
K pořádání akcí profesor Špičák dodává:
„Dříve se získávaly a organizovaly akce do

Pořádání kongresů, konferencí, ale
i menších korporátních akcí Praze
nepřináší jen značné finanční příjmy, ale
také zkušenosti a znalosti delegátů, kteří
se akcí účastní a přinášejí své know-how.

značné míry amatérsky, dnes je kolem každé
vědecké společnosti struktura kongresových
firem a agentur, které poskytují profesionální logistiku. Klíčovými faktory úspěšné kandidatury pak jsou osobnost žadatele a jeho
renomé, dále pak vědecký obsah konference,
zvučná jména hlavních řečníků a v neposlední řadě atraktivita destinace.“

Kongres kongresů
K šíření dobrého jména Prahy jakožto
ideální kongresové destinace by měl napomoci i takzvaný „kongres kongresů“ – tedy
kongres Mezinárodní kongresové asociace
ICCA, jehož 56. ročník se od 12. do 15. listopadu konal právě v Praze. Asociace ICCA
celosvětově sdružuje profesionály v oboru
organizace asociačních kongresů a konferencí.
Hlavní přínos této akce z pohledu destinace tkví zejména ve zvýšení povědomí
o kongresových možnostech Prahy a České
republiky, a to nejen u samotných delegátů,
ale i celé odborné veřejnosti,“ řekl Roman
Muška, ředitel Prague Convention Bureau.
RED

FOTO: Shutterstock.com

raha dlouhodobě patří mezi oblíbené turistické destinace a pravidelně
se umisťuje na předních příčkách
žebříčků popularity míst, kam se stojí za to
podívat. V loňském roce českou metropoli
podle Českého statistického úřadu navštívilo přes sedm milionů turistů a toto číslo rok
od roku roste.
Stejně jako Praha láká návštěvníky
z volnočasového hlediska, má svá nesporná
pozitiva i pro organizátory mezinárodních
konferencí, kongresů a korporátních akcí.
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Docházkový systém Posys šetří firmám čas i peníze
Zástupci vedení firem potřebují vědět, jaká
je docházka jejich zaměstnanců či pohyb
návštěvníků firmy. Samo o sobě to ale nestačí

FOTO: archiv, Shutterstock.com

Š

éfy společností nezajímá pouze to,
kdy přesně zaměstnanec do podniku
dorazí a kdy své pracoviště opustí.
Docházkový systém, který nabízí firmám
společnost Posys, má daleko více užitečných
funkcí.
Aplikace v docházkovém systému Posys
umožňují zaměstnanci žádat o dovolenou
svého šéfa, který jim nepřítomnost schválí
nebo naopak zamítne. Systém pak ví, s jakými daty pracovat při nepřítomnosti pracovníka. Zaměstnavatel má zase ideální přehled
o naplánované dovolené podřízených.
Součástí modulu je i takzvaný pohotovostní deník, který umožňuje sledovat a plánovat
„pohotovosti“ jednotlivých zaměstnanců.
Vedoucím pracovníkům usnadňuje také
řízení směnného provozu.
K docházkovým datům zpracovává
systém příplatky podle odpracované doby.
Samozřejmostí je zpracování různých délek
směn a evidence přestávek na jídlo nebo relax. Docházkový systém neopomíjí dokonce
ani zkrácené úvazky.
„Software docházky pracuje s pojmy náhradního volna a přesčasu a s hodinami takto zařazenými dokáže pracovat automaticky
v rámci zákoníku práce i mzdových směrnic
organizace,“ přibližují zástupci firmy Posys.
„Spočítáme příplatky, odpracovanou dobu
i nadčasové hodiny, které můžeme řešit v režimu přesčasu či náhradního volna,“ slibují
dodavatelé systému.

Nemusíte si „píchnout“ ve vrátnici
Docházka bývá běžně evidovaná díky
nainstalovaným docházkovým terminálům,
kterými zaměstnanci či návštěvníci firmy
při příchodu a odchodu procházejí. Je ale
možné mít ve všech místech firmy nainstalován docházkový terminál? U rozsáhlejších
areálů si zaměstnanec příchod do práce
skutečně označí až ve své hale či na svém
specializovaném pracovišti, nikoli na vrátnici nebo u vstupu do areálu.
V systému je možné použít i virtuální snímač nebo vyplnění formuláře na intranetu
společnosti a tím potvrdit přítomnost v práci.
Firma Posys ovšem nabízí svým klientům
i další aplikace, jež jim umožní lépe kontro-

O firmě Posys
Softwarová společnost Posys, spol. s r. o.,
byla založena v roce 1991. Je dodavatelem
softwaru produktů a služeb v oblasti IT.

lovat firemní procesy a zároveň ušetřit peníze. Příkladem může být aplikace stravovací
systém, rozdělená na dvě části.
První částí je zpracování příspěvků na
stravu podle odpracované doby, která je
uplatněna v docházkovém systému.
Druhou částí je vlastní objednání a výdej
stravy. Tato aplikace zahrnuje rozmanitá řešení s možností tvorby jídelníčku či burzou
obědů. Hardwarové možnosti řešení výdeje
jídel a objednání stravy jsou též velmi variabilní. Vhodné řešení je vybíráno na míru
zákazníkovi dle jeho finančních možností,
počtu strávníků a velikosti jídelny.
„Výpočet příspěvků na stravu vyhodnotí nároky na základě odpracované doby
uznané v aplikaci docházka. Vypočítaný
nárok je v podobě stravenky či odebraného
jídla ve snížené ceně v jídelně či jejich různé
kombinaci. Vypočtené stravenky či jídlo se
slevou nebo naopak jídlo v plné ceně jsou
sumovány do srážkových mzdových složek,“
přibližují zástupci Posys.
Zájmem manažera je nejen spokojený
zákazník, ale i spokojený tým spolupracovníků. Jedním z prostředků, které vám
mohou napomoci ke spokojenosti zákazníka
a dobré péči o něj, je software easy CRM od
firmy Posys. Nejde jen o softwarové řešení,
ale i o nastolený správný proces komunikace
se zákazníkem, komunikace týmu ve společnosti a v neposlední řadě i o posloupnost
celého procesu obchodu. RED
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O výši platu už nejen „potichu“
Stále více Čechů chce vědět, kolik vydělávají jejich kolegové.
Navíc nemají podle portálu Paylab.com problém výši
svého platu sdělit své rodině nebo známým
než je celorepublikový průměr. Ve skupině
s nadprůměrnou mzdou je to 53 procent.

Šest z deseti Čechů
řekne blízkým,
kolik vydělává.
Ženy nejsou zvědavější
Zhruba stejná část mužů a žen měla zájem
vědět, kolik si jejich kolegové vydělávají.
Ženy nejsou zvědavější, i když jsou postiženy
nerovností platů, která se obecně nazývá

gender gap. Právě transparentnost platů by
měla podle některých iniciativ přispět ke
zmenšování těchto rozdílů.
Brusel vydal před třemi lety v této oblasti
doporučení a mnoho zemí se předpisy inspirovalo. Zaměstnanci v některých zemích již
získali právo vědět, kolik si jejich kolegové
vydělávají. Například v Německu mají ti,
kteří pracují ve společnostech s více než
200 zaměstnanci, právo požádat o zveřej
nění příjmů svých kolegů. Lidé mohou
svobodně požadovat informace o odměně
svých kolegů od daňových úřadů ve Finsku
a údaje o platu zaměstnanců jsou již dlouho
dostupné v Norsku. RED

Chtěl bych vědět, kolik vydělávají moji kolegové
zcela souhlasím;

spíše souhlasím;

téměř nesouhlasím;

Top manažeři

18

Nižší a střední manažeři

38

Zaměstnanci s nadprůměrným platem mají
menší potřebu vědět o výši mzdy svých ko
legů než ti, kteří vydělávají méně. Celkem
72 procent podprůměrně vydělávajících
Čechů chce vědět, kolik mají ostatní lidé ve
firmě. V případě nadprůměrně vydělávajících je to 69 procent.
To samé platí i v případě informování známých o vlastním platu. Průzkum ukázal, že
čím je plat nižší, tím menší problém je mluvit o jeho výši na veřejnosti. Naopak jakmile
je plat nadprůměrný, zaměstnanci už nejsou
tak ochotní o něm diskutovat. O tom, kolik
vydělávají, tedy nemá problém informovat
61 procent respondentů s nižším platem,

Pomocní zaměstnanci

37

31

Kvalifikovaní techničtí zaměstnanci

O platu hovoří více ti méně
vydělávající

26

29

Kvalifikovaní zaměstnanci netechnického směru
Administrativní zaměstnanci

zcela nesouhlasím (v %)

37

34

12

20

12

39

29

Kvalifikovaní dělníci, zaměstnanci ve službách

18
22
18

40
37

20

36

34

34

10
10

15

12

20

12

Moji přátelé a blízcí vědí, kolik vydělávám
Top manažeři

13

Nižší a střední manažeři

15

26

37
35

24
33

18

Kvalifikovaní zaměstnanci netechnického směru

18

Kvalifikovaní techničtí zaměstnanci

19

41

28

13

Administrativní zaměstnanci

19

41

28

13

37

Kvalifikovaní dělníci, zaměstnanci ve službách

26

Pomocní zaměstnanci

26
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12

26
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V

evropských zemích je téma platů
stále tabu. Informace, kolik lidé
vydělávají, se firmy snaží držet
v tajnosti a většinou k mlčenlivosti o výši výdělku zavazují smluvně i své zaměstnance.
Jak se ale ukazuje, Češi se o své mzdě mluvit
nebojí. Informace o tom, kolik vydělávají,
totiž nemá problém říci svým blízkým téměř
šest z deseti Čechů.
Přibližně stejný podíl, tedy 56 procent
procent Čechů, by chtělo vědět, kolik
vydělávají jejich blízcí přátelé nebo rodinní
příslušníci. Průzkum ale ukazuje, že našince
víc než údaj o mzdě nejbližších zajímají čísla
na výplatní pásce jejich kolegů. Takovéto
informace by chtělo mít celých 70 procent
Čechů. Absolutní nezájem o podobné informace projevilo jen 11 procent lidí.
V porovnání s výsledky z ostatních zemí je
chování Čechů podobné jako jinde v Evropě.
Celkové výsledky průzkumu z devíti zemí
totiž ukázaly, že 74 procent lidí chce vědět,
kolik vydělává jejich kolega. Jde o něco vyšší
podíl lidí než v Čechách.
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Jak dobýt evropské trhy s českou kvalitou?
Neustálé zvyšování minimální mzdy ohrožuje
konkurenceschopnost českých firem v oděvním
průmyslu, říká předseda představenstva
družstva Vývoj Třešť Radek Chládek
Většinu své produkce vyvážíte. Jak
obtížné je pro českého výrobce oděvů
dodávat na západní trhy?
Export našich výrobků se pohybuje kolem
85 procent. Našimi hlavními trhy jsou dlouhodobě Anglie, Německo, Rakousko a Švýcarsko, kde jsme mimochodem velmi dobře
hodnoceni. Konkurenceschopnost firmy na
zahraničních trzích by byla jistě vyšší, kdyby
ze strany vlády nedocházelo k neustálému
navyšování minimální mzdy.
Můžete to detailněji vysvětlit?
Nelze srovnávat firmy a jejich fungování jen
podle ukazatelů v automobilovém průmyslu.
Oděvní průmysl, který není navázán na toto
odvětví a pracuje s jinou výrobní marží,
nemůže prostě kopírovat navyšování minimální mzdy z jednoduchého důvodu. Tím je
ve většině závislost na mzdové práci pro zahraniční partnery, kteří bohužel neakceptují
skokové navyšování platů a často odcházejí
do levnějších zemí. Naše družstvo zaměstnává přes 170 zaměstnanců, kteří jako dobře
fungující celek odvádějí skvělou práci.

FOTO: ČTK

Dá se říct, že oděvní průmysl je váš život.
Kdysi jste oblékal Václava Havla i další
osobnosti…
Pracoval jsem dříve v OP Prostějov a skutečně jsem měl tu čest více než rok oblékat pana
prezidenta. Byl to vděčný zákazník a setkání
s ním bylo vždy inspirativní. V oděvním
průmyslu působím od studií a pevně věřím,
že se nám podaří tento krásný obor v České
republice zachovat.
Vaše družstvo má dlouhou tradici,
založeno bylo před více než osmdesáti
lety. Můžete stručně popsat předválečnou
i poválečnou historii? Jak se Vývoj Třešť
proměnil po roce 1989?

Naše družstvo bylo založeno v roce 1931
a funguje kontinuálně do dnešní doby.
Od založení prošlo složitým vývojem, ale
podstata fungování byla vždy šití oděvů pro
profesní organizace a v případě konfekce
dodávky pro jednotlivé evropské trhy. Mohu
také říct, že důraz na kvalitu výroby přináší
firmě prvenství na evropském trhu. Fungování družstva po roce 1989 ovlivnilo získání
licence pro zpracování materiálu Goretex,
které firmě zajistilo stabilitu výroby v období rozpadajícího se vnitřního obchodu.
Nyní budujeme maloobchodní síť prodejen,
která na trh přináší skutečně české výrobky
s puncem tradice a historie.
Nejste pouhá šicí firma. Zákazníkům
nabízíte ucelené služby od tvorby návrhu,
střihu přes výrobu až po expedici. Projevuje
se to i na cenách výrobků?
Ano, jsme největší firma na trhu, která má
kompletní zázemí potřebné k tvorbě střihů,
kolekcí a vícestupňovým kvalitativním kontrolám. Toto zázemí je pro nás klíčové směrem
k našim obchodním partnerům, kteří v jednotlivých zemích už nejsou schopni vytvářet
například střihovou dokumentaci a jsou pouze obchodními společnostmi. Z druhé strany
je vždy ale složité pro naše partnery pochopit,
že toto zázemí něco stojí. Bohužel i nám chybějí noví kvalifikovaní pracovníci do výroby
a je nutné neustále hledat možnosti poloautomatizace, případně investovat nemalé částky
do rekvalifikace pracovníků.
Souvisí nedostatek kvalifikovaných
pracovníků i s kvalitou českého učňovského
školství?
Ano, ale věřím, že nová vláda přinese jasnou
koncepci učňovského školství a vrátíme
se opět k výuce vlastních učňů pro naše
provozy.

Jakou část výrobků děláte na zakázku?
Inspirují vás při vývoji nového oblečení také
vaši zákazníci?
Výroba na zakázku představuje zhruba
dvacet procent kapacity družstva a je vysoce
ceněna nejen na českém, ale také na rakouském a švýcarském trhu. Tvorba vlastní
kolekce probíhá kontinuálně dle jednotlivých sezon a kopíruje módní trendy, které
sledujeme v Itálii na prestižním veletrhu ve
Florencii. Český zákazník má v současné
době dobrý přehled o trendech a vyžaduje
při tvorbě měřenky nebo nákupu konfekce
to nejlepší, co na trhu je. V současné době
nabízíme službu osobní krejčí přes dva salony, které jsou v Praze a v Třešti. Zákazník
si může objednat krejčího přímo do firmy,
případně domů. Nabízíme kompletní řešení
firemního oblečení a individuálního obleku
na míru dle přání zákazníka.
Mluvil jste o tom, že konkurenceschopnost
firem ovlivňuje rostoucí cena práce. Jak
vidíte vaši budoucnost?
Budoucnost družstva je založena hlavně
na budování vlastní obchodní sítě a tím
snižování závislosti na mzdové výrobě,
která je poslední dobou velmi nejistá, a to
hlavně z důvodu nejistoty měnové politiky
a zvyšování ceny práce pro naše zahraniční
partnery. Zodpovědnost za naše zaměstnance nás neustále nutí hledat další obchodní
možnosti k udržení krejčovského řemesla
v Třešti. JAP
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Večírek s velkým V
Pro firmy je vánoční večírek příležitostí,
jak poděkovat zaměstnancům
za celoroční práci a výkony
a motivovat je do dalšího roku

Od pozvánky po dekoraci
„Záleží na konkrétních požadavcích klienta.
Obvykle si přejí, aby akce byla v nějakém duchu či k určitému tématu, které se prolíná ve
všech aspektech večírku. Od pozvánky přes
dekorace, catering až po různé doprovodné
aktivity. Hosté se chtějí uvolnit, přijít třeba
v nějakém kostýmu, soutěžit a podobně.
Důležitou roli určitě hraje zajímavá a stylová
lokace, kam se třeba běžně člověk nedostane. Samozřejmostí je výborné jídlo a pití,
vystoupení oblíbené kapely a podobně,“
dodává Norbert Pýcha.
Podle odborníků by vedení firem mělo
odolat pokušení využít setkání se zaměstnanci k přílišnému bilancování končícího
roku, analýzám a dalšímu zanášení pracovních témat na večírek. „Vánoční večírky jsou

v drtivé většině případů neformální a slouží
jako poděkování zaměstnancům. Jedná
se především o zábavu doplněnou třeba
krátkým proslovem vedení společnosti. To
si přeje, aby se lidé na večírku uvolnili a pobavili. Shrnutí roku, ekonomické výsledky
a podobné informace sdělují klienti svým
zaměstnancům spíše na jiných typech eventů, jako jsou interní konference a podobně,“
doplňuje Norbert Pýcha.
„Standardně se prostory a program pro
vánoční večírky ladí v polovině roku. Tím se
dosáhne nejlepšího poměru neotřelých prostor a ceny. Důvodem posunutí vánočního
večírku až na začátek nadcházejícího roku
je často velmi pozdní rozhodnutí klienta, že
večírek chce uspořádat,“ upozorňuje Luboš
Baumruk.

Když opadne stres
Někdy ovšem nemusí být posunutí způsobeno opožděnou přípravou, ale spíše snahou
nezahušťovat již tak nabitý kalendář před
vánočními svátky. „Jedná se o trend, který
sledujeme již několik let. Svým klientům
tuto variantu naopak doporučujeme. V lednu z lidí odpadne předvánoční stres a shon,
jsou odpočatí po svátcích a mají více energie
a chuť se bavit,“ vysvětluje Norbert Pýcha.
Zároveň má lednový termín i své výhody.
„Je možné nabídnout klientům z vícero volných termínů a míst konání. Neboť vhodné

„Standardně se
prostory a program
pro vánoční večírky
ladí v polovině roku,“
říká Luboš Baumruk,
ředitel Agentury Allice.
a pěkné lokace jsou začátkem ledna snadněji
k mání než v prosinci, kdy bývají atraktivní
termíny rezervované i rok dopředu. Někteří
klienti spojují novoroční akce třeba s teambuildingem a vyrážejí se zaměstnanci na
vícedenní pobyty. Populární jsou výjezdní
zasedání na horách,“ popisuje Norbert Pýcha.
Pro agentury zaměřené na firemní večírky
bylo dříve období před Vánocemi podobně
důležité jako letní prázdniny pro cestovní kanceláře. Sezonnost večírků se však
postupně stírá. „Je to období hektické a plné
realizací, nicméně z našeho pohledu se nijak
výrazně neliší od ostatních měsíců. Jen se
organizují jiné typy eventů. Více neformální.
V jiných měsících jsou to pak spíše konference, teambuildingy či aktivační kampaně
a podobně,“ uzavírá Norbert Pýcha.
DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

J

eho přípravu by proto firmy rozhodně
neměly podcenit. „Základem vánočního večírku je výjimečná atmosféra,
která odráží přicházející svátky. Vždy by
mělo být něco nového, něco, co potěší a nadchne,“ říká Luboš Baumruk, ředitel Agentury Allice, která se pořádáním firemních
eventů zabývá.
„Určitě je zde prostor pro to, aby byl každým rokem večírek jiný, neotřelý a překvapil
a potěšil i zaměstnance, kteří jich už ve firmě zažili mnoho,“ konstatuje Norbert Pýcha,
jednatel společnosti Event Arena.
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SKVĚLE SE NAJÍST...
...a ještě pohodlně nakoupit

Navštivte novou italskou restauraci s obchodem
Colonial Coloseum & pizza v Luka Living

Upečeme to společně!?
Hledáme franšízové partnery, které zajímají
naše úspěšné projekty

franchising@coloseum.cz
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Colonial Coloseum & pizza
Luka Living
Mukařovského 2
Praha 5 / Stodůlky

po – pá: 7.00 – 22.00 hod.
so – ne: 8.00 – 22.00 hod.
tel.: 720 050 944
email: luka@colonialcoloseum.cz

www.colonialcoloseum.cz
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Víte, co určuje hodnotu vína?
Jak je možné, že se dá koupit láhev vína
za 30 korun, a naopak existují vína za desítky tisíc?
A jak poznat kvalitu vína? Na tyto otázky
odpovídá Filip Jantač z Global Wines

C

ena vína se určuje již na vinici. Úsek
vinice s ideálním sklonem ke slunci,
v ideální nadmořské výšce a s ideál
ním složením půdy stojí pořizovatele něko
likanásobně více než stejně veliký úsek o sto
metrů dále. Dále existují různé ceny podnoží i klonů pěstovaných odrůd. Jiné víno
INZERCE

plodí réva stará pět let a jiné sedmdesátiletá
(méně hroznů vyšší kvality).

Kvalita suroviny a práce na vinici
Z jednoho keře vinné révy lze získat větší
množství méně kvalitní suroviny, nebo
naopak, vinař nechá zkoncentrovat veškerou

sílu rostliny třeba do dvou až tří velmi
kvalitních hroznů. Princip „kvalita na úkor
množství“ pak také nutně ovlivňuje cenu.

Školení vína
Víno lze naplnit do láhví a uvést na trh
přímo po dokončení výroby. Anebo naopak

A171004422
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FOTO: Global Wines
INZERCE

může nastat spletitá cesta doškolování již
hotové suroviny. Jenom použití nového
dubového sudu zvedne cenu jedné láhve
o 100 až 150 korun. Kapitola o dřevě použi
tém při školení vína by vydala na samostat
nou knihu. Časový faktor také určuje cenu.
Víno, které zrálo ve třech typech dubového
dřeva, v každém po jinou dobu, skládá se
z pěti odrůd ze sedmi vinic a dozrává dalších
několik let společně, nebude patřit k levným.

tisíc restaurací na celém světě a nespočet
milovníků tohoto moku. Jeho množství tedy
nestačí pro všechny. Zákon nabídky a po
ptávky se nutně promítne do ceny. Naopak
ročník vína je poměrně nezávislý faktor na
ostatních, který dělá svět vína kouzelným.
Jsou ročníky špatné, dobré, vynikající. Za
lepší ročník je nutné obecně zaplatit více než
za horší, samozřejmě v závislosti na křivce
životnosti vína a zbývajícího počtu lahví.

Image značky nebo výrobce

Hodnota vína

Pokud výrobce umí využít předešlých faktorů
a dělá to pravidelně, zákonitě získává zákazní
ky i mezinárodní ocenění, což vede k popu
larizaci značky a k lepšímu renomé daného
vinaře. Mluvíme o značkových vínech, která
jsou vždy o něco dražší než vína vinaře nezná
mého nebo začínajícího. Vína v láhvi nejsou
automaticky lepší než jiná, ovšem dobré nebo
věhlasné jméno jim dodává záruku kvality.

Hodnotou vína se obecně míní výhodný
poměr ceny a kvality. Málokdy se však stane,
že opravdu kvalitní víno stojí málo. Vyšší
cena, než je kvalita uvnitř láhve, je bohu
žel velmi častý jev. Dobrou hodnotu dnes
nejčastěji ve vinařském světě představují
vína ze Španělska, Portugalska a obecně
z oblastí, kde za kvalitní prací ještě nestojí
velký věhlas. Za taková vína si vinaři zatím
nemohou říct o standardní odměnu, ovšem
kvalitou překvapují. Příkladem mohou být
vznikající vinařství v jižní Francii, na Sicílii
nebo třeba v Argentině. RED

Limitace vína a jeho ročník
Kvalitního, věhlasného vína se vyrobí pade
sát tisíc láhví ročně. Má o něj zájem deset
A171004403
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Albánie: středomořské okouzlení
Chcete na dovolenou k moři a máte chuť
poznat něco nového bez davů turistů?
Albánie nabízí nádhernou přírodu i široké písčité pláže

Drač – Durrës
Nejseverněji položené letovisko Drač je jedním z nejstarších evropských měst – už roku
627 př. n. l. ho založili řečtí osadníci pod
názvem Epidamnós. Roku 229 zabrali tento
přirozený přístav Římané a přejmenovali ho
na Dyrrachium a zbudovali odtud strategickou cestu Via Egnatia, která vedla od
Jadranu do Konstantinopolu. Nedaleko od
Dyrrachia se odehrála bitva mezi římskými
vojevůdci Caesarem a Pompeiem.

V moderní době byl Durrës mezi lety 1914
až 1918 hlavním městem nově nezávislé
Albánie a dodnes je nejvýznamnějším
přístavem v zemi. Najdete tu vůbec největší
římský amfiteátr na Balkáně – pochází
z druhého století, z časů císaře Trajána.
Na jih od města leží krásné mírné písečné
pobřeží se zlatavými plážemi a příhodnými
podmínkami pro koupání.

Vlora – Vlorë
Město Vlora, druhý největší přístav v zemi,
leží 100 kilometrů jižně od Tirany. Vlorský
záliv se zařezává do pobřeží přesně v místě,
kde se stýká Jaderské a Jónské moře. Žije
zde početná řecká menšina, i proto se tu setkáte s nefalšovanou středomořskou atmo-

Kuchyně tisíce chutí
Albánská gastronomie je rozmanitá díky
vlivu řecké, turecké a italské kuchyně.
Například Italové sem jezdí velmi často
a většina obyvatel Albánie hovoří i plynně
italsky. Naleznete zde spoustu pizzerií.
Velmi chutné je i tradiční skopové maso
na rožni nebo burek – albánský zeleninový
koláč. Dlouhou tradici má v Albánii také
pěstování vinné révy. I běžné rozlévané
víno v restauraci je spolehlivou volbou.

sférou, s palmami lemujícími hlavní silnici
a pláží, která se svažuje do moře prakticky
ve středu města.

Saranda – Sarandë
Na samotném jihu Albánské riviéry se nachází město Saranda. Leží v podkovovitém
zálivu, který lemují svahy poseté domy s bělostnými fasádami, přímo naproti ostrovu
Korfu (Kerkyra). Uprostřed Sarandy je velká
pláž, v jejím okolí rostou olivové háje a agáve. V restauracích podél pláže se prodávají
čerstvé, pečené nebo uzené ryby.

Místní zvyklosti
Pokud na vás bude místní obyvatel kývat
hlavou a říkat „jo“, znamená to albánsky
„ne“. Naopak, až se na vás někdo usměje
a zakroutí hlavou při slově „po“, znamená
to „ano“. Při kontaktu s místními mějte na
paměti zdejší postavení žen. Například nemusí být vhodné, aby turistka doprovázená
mužem oslovila na ulici muže a vyptávala se
na cestu. Oslovený muž bude zmaten tím, že
se ho neptá muž, ale žena, a ta zase může být
vyvedena z míry, když ji oslovený ignoruje
a začne odpovídat jejímu partnerovi. Lépe je
takovým situacím předejít.
A dobrá zpráva nakonec: pro cestu do
Albánie nepotřebujete nic víc než do zemí
EU. Tedy občané České republiky platný
cestovní pas nebo občanský průkaz. RED

FOTO: Shutterstock.com

J

aderské i Jónské moře jsou v Albánii
velmi čisté, při troše štěstí v nich
dokonce spatříte delfíny, rejnoky nebo
mořské želvy. Albánské pobřeží zdobí tradiční vesnice v izolovaných zátokách a zlaté
pláže svírající tyrkysovou mořskou hladinu. Albánská riviéra má neopakovatelné
kouzlo. Na pobřeží přibyly hotely, restaurace
a penziony, ale přesto se nebudete o místo
na plážích přetlačovat s houfy zahraničních
turistů. A stačí jen jediný pohled na ostře
řezané skalnaté pobřeží vystupující z moře,
abyste se zamilovali. A chtěli se sem opět
vrátit.
Moderní cestovní ruch tu vznikl teprve
nedávno, vše se ale velmi rychle rozvíjí. Evropské standardy a hodnocení zde ale prozatím úplně nefungují. Ve většině případů je
nutné si u oficiální kategorie hotelu odečíst
jednu hvězdičku.
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Albánie je země dosud ještě nezkažena masovým turismem. Vyniká zejména rozmanitou a nádhernou přírodou
s minimem civilizačních zásahů, přírodními zajímavostmi a historickými památkami. Turistům, kteří sem zavítají,
jsou na Albánii nejsympatičtější samotní Albánci – přátelští a vřelí. Albánie je známá svou bohatou mytologií,
která má ještě pohanské, předkřesťanské kořeny a vykazuje jistou podobnost s řeckou mytologií.

www.eximtours.cz | tel.: 841 115 115 | facebook.com/eximtours
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Gargantuovský

Mikrobus s trojcípou hvězdou působí
požitkářským dojmem. Cítíte
z něj doslova nenasytnou
životní chuť

N

apsat o Mercedesu-Benz třídy V,
že je to pojízdný obývák na čtyřech
kolech, jak to učinil jeden kolega,
bylo degradující. To nesedělo. Když tak už
salon na čtyřech kolech. Ale ještě mnohem
lepší je podle mého označit ho jako „nejpohodlnější auto pro přepravu až osmi
cestujících“.

Tenistův kočár
Véčkový mercedes byl stvořen především
pro společnosti nabízející komfortní přepravní služby. Dále ho jistě využijí dobrodružné povahy vyrážející za adrenalinovými
zážitky (třeba cyklisté milující hory, paraglidisté, surfaři). A v neposlední řadě početné,
ovšem hodně movité rodiny. Ne náhodou ho
propagoval sedminásobný vítěz Wimbledonu Roger Federer, který má dvojčata „hned
dvakrát“, jak řekl v reklamě.
Mikrobus se pyšní velkoryse pojatým interiérem, technologiemi s visačkou výrobce

Mercedes Benz třída V 250 d
4MOTION (4×4, prodloužený,
Exclusive, Euro 6)
Motor: vznětový, 2143 cm³
Nejvyšší výkon: 140 kW (190 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3800 ot/min
Nejvyšší rychlost: 199 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 10,6 s
Převodovka: automatická, 7G-TRONIC PLUS
Provozní hmotnost: 2210 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2800
(3050) kg
Rozměry (délka × šířka × výška):
5140 × 1928 × 1880 mm
Rozměry nákladového prostoru (délka ×
šířka × výška): 2667 × 1650 × 1353 mm
Objem zavazadlového prostoru (po vyjmutí zadních sedadel): 5190 l
Výška hrany nákladového prostoru:
542 mm
Spotřeba (kombinovaná): 6,6 l
Cena: 1 748 500 Kč

luxusních aut, snadno se řídí a má velmi
účinné pohonné jednotky. Je ale poměrně
drahý, jeho cena začíná na 1 070 245 korun
(s DPH). Testovaný vůz se střední délkou karoserie (5,14 metru), nejsilnějším čtyřválcovým naftovým motorem v nabídce (190 k),
pohonem všech kol a plnou náručí příplatkové výbavy přišel na 1,75 milionu korun.
Poprvé se objevil pod jménem Vito v roce
1996, druhá generace přijela v roce 2003
s přízviskem Viano a v roce 2014 tu byl třetí
potomek – s krátkým označením V. Mezi
jeho nemnohé soupeře dnes v Evropě patří
Toyota Proace Verso ve verzi VIP (viz test
v č. 10), dále pak třeba Volkswagen Caravelle. Oba však vedle mercedesu působí, no
proč to neříct, poněkud uťáplým dojmem.

Nezaměnitelný
Po týdenním testu verze Exclusive jsem přišel na jedno – véčkový mercedes je zárukou,
že ani v dnešní ztřeštěné době, kdy drtivě
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ŽÁDNÁ LÁCE.
„Maxi empévéček“ s pohonem všech kol na českém
trhu příliš není. I proto si Mercedes může dovolit
nasadit u testovaného vozu přes 1,7 milionu korun

Rošády se sedadly

NEŘÍKEJ MI
DODÁVKO.
V interiéru „véčka“
se cítíte jako
v osobním voze

vítězí na všech trzích SUV (sportovně užitkové vozy), auta kategorie MPV nezmizejí.
Nejenže je velkoprostorový, víceúčelový,
praktický jako správné „empévéčko“, ale
přidává i něco navíc. Má švih, šmrnc.
Tahle osobní verze dodávky Vito se úspěšně snaží zbavit nálepky „jen“ komerčního,
obchodního vozu. Namísto toho ukazuje
designérskou spřízněnost s luxusními osobními automobily německé značky, například
modelem třídy C. V interiéru tak lze nalézt
typický rukopis designérů ze Stuttgartu
doplněný superkvalitními materiály a skvělými sedadly.

FOTO: Toyota

Z ptačí perspektivy
Na silnici se mikrobus s nejsilnějším naftovým čtyřválcem v nabídce (ten doporučuji,
pokud budete vůz využívat plně naložený)
choval živě, přitom úsporně. Zrychloval „na
sto“ pod jedenáct sekund a spotřeba ve městě se pohybovala lehce přes osm litrů, mimo

jsem jezdil za zhruba sedm litrů. Všechno
to byly samozřejmě vyšší hodnoty, než které
udávala automobilka v technickém průkazu
vozu. Co se týká kombinované spotřeby,
během týdenního testu se mi každý den
přibližovala hodnotě 8,1 litru.
Pohon všech kol 4MATIC je aktivní
nepřetržitě, každý ho jistě ocení za deště či
na sněhu. Během testu však nepršelo ani
nesněžilo. Tak jsem auto vzal na svoji oblíbenou polní cestu s mnoha hlubokými výmoly
za Mělníkem. Co jsem se dozvěděl? Záběr
dobrý, ale vlastně k ničemu. Rozjet jsem se
kvůli nízké světlé výšce nemohl. Takže to
byl takový protimluv – dlouhé auto na terén
mělo, ale vjet do něj v zásadě nemohlo.
Na udusané šotolinové cestě to už však
šlo. Při jízdě po ní jsem ocenil hlavně odpružení, kterého jsem si, přiznávám, v první
chvíli na dálnici ani nevšiml. Tak bylo
komfortní. Podobně na mě působilo i na
klikatých okresních silničkách. Tam mi ale
dlouhý vůz připadal neohrabaný. Jedničku
si zasloužilo na dobrých cestách odhlučnění,
na rozbitých cestách se však ozývalo poměrně nahlas zavěšení.
Mikrobus obstál i na těsném parkovišti.
Tady bych se ho nebál svěřit i své manželce
zvyklé řídit minivůz jedné japonské značky.
Měl jsem k dispozici slušný rejd (průměr
otáčení 11,8 metru), ze sedadla řidiče skvělý
výhled a navíc pomocníky k nezaplacení.
Byly jimi kamery rozmístěné kolem vozu
a nabízející složený obraz (poprvé v segmentu MPV). Mohl jsem se tak při parkování
dívat na pozici vozu seshora.

Roger Federer vezl v reklamním spotu manželku a čtyři děti v šestimístné verzi, sedadla
v druhé řadě byla otočená proti směru jízdy,
a děti tak na sebe viděly. V nabídce jsou ale
i jiná uspořádání, můžete mít sedm či osm
sedadel.
Zadní sedadla lze přitom několika jednoduchými pohyby demontovat. K dispozici
jsem pak měl u testovaného vozu střední
délky zavazadlový prostor o délce 2,66 metru (2,8 metru s využitím místa pod sedadly
řidiče a spolujezdce) a objemu 5,19 metru
krychlového.
Dveře zavazadlového prostoru EASY-PACK lze otevřít a zavřít elektricky
stisknutím tlačítka a nehrozí ani jejich
poškození, jsou vybaveny funkcí automatického detekování překážek. Navíc je
lze při otvírání zastavit v jakékoli poloze.
Praktické je i samostatně otevíratelné zadní
okno. Ocenil jsem ho na parkovišti jednoho
pražského nákupního centra, kde s místem
opravdu skrblili.

Verdikt
Takže shrnuto podtrženo – nadprůměrný
komfort, praktičnost, velmi dobré vybavení,
spolehlivost, jízdní náklady, bezpečnost, jen
průměrné představení na silnici. Jediným
opravdovým minusem byla vysoká cena.
Kupodivu ale české zákazníky příliš neodrazuje. Podle Svazu dovozců automobilů si
Mercedes-Benz třídy V zakoupilo letos ke
konci září 529 zákazníků.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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měny obsahuje letos schválený
daňový balík ministerstva financí,
který nabyl účinnosti v červenci 2017.
Novinky se dotkly nebo v budoucnu dotknou
většiny plátců DPH.
Rozšíření režimu přenesení daňové
povinnosti (reverse charge) přinesla od
nástupu Andreje Babiše na post ministra
financí každá novelizace DPH a ani poslední
úprava není výjimkou. Reverse charge
přenáší daňovou povinnost z dodavatele na
toho, kdo nakupuje zboží či využívá služby.
DPH tedy platí odběratel.
Od 1. července 2017 se režim přenesení
daňové povinnosti nově vztahuje na:
• Poskytnutí pracovníků pro stavební
nebo montážní práce
• Dodání nemovité věci prodávané
dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení
o nuceném prodeji
• Dodání zboží poskytovaného jako
záruka
• Dodání zboží původním kupujícím
třetí osobě, která využije právo výhrady
vlastnictví (ujednání v kupní smlouvě,
kterým si prodávající zajišťuje zaplacení
kupní ceny)

Nová pravidla platí pro společníky
Další změna se týká společností (dříve
sdružení). Ty se až do letošního léta řídily
specifickými ustanoveními zákona u registrace k dani nebo při správě DPH. Novela je
ale zrušila.
Společníci v těchto subjektech se nyní
řídí podle obecných pravidel platných pro
ostatní plátce DPH.

A co to znamená v praxi? Každý z nich
od léta 2017 sleduje svůj obrat samostatně,
sám si vede v evidenci k dani veškeré údaje
za uskutečněná a přijatá plnění (i v rámci
firmy) a také je osobně uvádí v daňovém
přiznání a kontrolním hlášení. Také při
rušení registrace postupuje každý společník
jako běžní plátci.
Ti, kterých se novinka týká, se ovšem nemusejí obávat postihu v případě neznalosti
zákona. Správce daně je benevolentní a dává
podnikatelům čas. Přechodné období, kdy
mohou postupovat podle původní normy,
končí až 31. prosince 2018.
Od července 2017 také platí, že v případě
odpočtu daně na pořízení obchodního majetku (kam patří například i materiál, zboží
či polotovary) musí poplatník peníze státu
vrátit, pokud dojde ke zničení, ztrátě nebo
krádeži majetku, jež nebude možné doložit.

Nespolehlivý plátce,
nespolehlivá osoba
Legislativa obsahuje už několik let institut
takzvaného nespolehlivého plátce. Letos
k němu zákonodárci přidali tzv. nespolehlivou osobu. Nespolehlivými plátci jsou
obecně ti, „kteří neplní své povinnosti při
správě DPH“.
Příkladem hříšníka, jemuž hrozí zařazení
do registru nespolehlivých plátců, může být
ten, kdo dluží na DPH minimálně 500 tisíc
korun, zapojí se do podezřelých obchodů
nebo vyměřenou daň nezaplatí ani v ná-

hradní lhůtě. V registru se objevují i ti, kdo
s Finanční správou nekomunikují a neplní
lhůty pro povinná podání.
Nespolehlivou osobou je podle novely
ten, kdo svoje povinnosti porušuje, přestože není plátcem DPH. Rozhoduje o tom
Finanční správa, ačkoli má postižený právo
se do 15 dnů od doručení jejího rozhodnutí
odvolat.
Pokud se za dřívější úpravy stal hříšník
nespolehlivým plátcem a v dalším období
mu klesl obrat pod registrační limit, zmizel
z registru a mohl v budoucnu s „čistým
štítem“ podnikat dál. „Dnes se nově v dané
situaci nálepky nespolehlivosti nezbaví
a stane se ihned po zrušení registrace
nespolehlivou osobou se všemi právními
důsledky,“ upřesňuje daňový expert společnosti KODAP Robert Hrádek.
A platí to i opačně – nespolehlivá osoba
se stává v případě, že se někdy zaregistruje
k DPH, automaticky nespolehlivým plátcem.
Další novinkou je to, že plátce nemá nárok
na odpočet daně, pokud pořídí zboží z jiného členského státu Evropské unie a to není
přepraveno do země, která mu vydala DIČ,
ale na jiný trh v EU.
O dalších změnách, jako jsou opatření
proti daňovým únikům při používání virtuálních měn (bitcoiny) či novinky v podávání přiznání u firem v insolvenci, čtěte na
BusinessInfo.cz.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

Jste plátci DPH?
Pozor na změny
Novela zákona o dani z přidané
hodnoty přináší několik změn,
jež mají zásadní dopad
na podnikatelské subjekty
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Ubytováváte přes Airbnb?
Daně platíte jako podnikatelé
Ten, kdo poskytuje ubytování
na internetu přes platformy jako
Airbnb, není pouhým pronajímatelem.
Správce daní ho vnímá jako podnikatele

P

FOTO: Shutterstock.com

odle Finanční správy nabízejí hostitelé přes Airbnb zákazníkům ubytovací
služby. Daň z příjmu by měli do státní
kasy odvádět podle paragrafu 7 zákona o daních z příjmů jako ostatní OSVČ. Uvedlo to
Generální finanční ředitelství ČR. Zároveň
ale mohou uplatnit vyšší výdajové paušály
a na daních z příjmů tak ušetřit.
Řídí se také stejnými pravidly jako všichni
potenciální plátci daně z přidané hodnoty
(DPH). Pokud jejich obrat přesáhne za dvanáct měsíců milion korun, musejí se k DPH
registrovat a plnit všechny povinnosti s DPH
spojené (posílat daňová přiznání, kontrolní
hlášení, odvádět daně).
„Osoba poskytující ubytovací služby prostřednictvím společnosti, jako je například
Airbnb, uskutečňuje ekonomickou činnost,
proto je osobou povinnou k dani podle
zákona o dani z přidané hodnoty,“ shrnuje
mluvčí Generálního finančního ředitelství
Petra Petlachová.

Uplatnit můžete vyšší paušál,
nevyhnete se EET
Daň z příjmů sice odvádějí i majitelé bytů
a domů, kteří je pronajímají klasickou cestou, ti ale mohou uplatnit jen třicetiprocentní výdajový paušál. Hostitelé spolupracující

s Airbnb si ze základu daně odečtou více
peněz a díky tomu ušetří.
Využít mohou paušály ve výši šedesát
procent, pokud mají živnostenský list, nebo
čtyřicet procent, pokud živnostenské oprávnění nevlastní. Podávat samozřejmě musejí
každoročně i daňová přiznání, kde vyplňují
přílohu číslo 1.
Ten, kdo zmíněné služby poskytuje kvůli
zisku a přijímá peníze v hotovosti i platební
kartou, by ale měl zároveň evidovat tržby
v rámci EET.
Pokud poskytovatelé ubytování své povinnosti nesplní, hrozí jim stejné sankce jako
ostatním poplatníkům daní z příjmů či DPH.

Airbnb dobývá svět
Služeb Airbnb využívá stále více turistů
a zejména ve velkých metropolích tito hostitelé ohrožují majitele hotelů a další klasické
poskytovatele ubytování.
V Česku se prostřednictvím platformy
ubytovalo od září 2016 do září 2017 zhruba
908 tisíc hostů (z toho více než 800 tisíc
v Praze), což je meziroční nárůst o 64 procent. Celkově si čeští hostitelé za tu dobu
vydělali 1,7 miliardy korun. Kdyby tito lidé
neplatili daně, stát přijde o desítky milionů
korun ročně.

Nabízením krátkodobého ubytování si
v Praze aktuálně přivydělává více než
7000 lidí. Airbnb se svými službami v Praze
už vyrovnalo objemu obchodu klasických
ubytovacích zařízení.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Příklad
Pan Novák poskytuje ubytování přes Airbnb
a jako plátce daně je ve stejné pozici jako např.
provozovatelé penzionů. Zároveň je majitelem
živnostenského oprávnění. Za rok 2017 bude
mít z pronájmu čistý příjem ve výši 300 tisíc
korun. Ze základu si může odečíst 60 procent,
patnáctiprocentní daň tedy zaplatí z částky
120 000 korun. Po odečtení slevy na poplatníka
(24 840 korun ročně) neodvede reálně státu
žádnou daň z příjmu.
Pan Dvořák, který pronajímá svůj byt klasickou cestou, bude mít v roce 2017 stejný příjem
(300 000 korun). Ze základu daně ale odečte
jen 30 procent a dávku bude odvádět z částky
210 000 korun. Patnáct procent je 31 500.
Po odečtení slevy na poplatníka (31 500 až
24 840 korun za rok) tedy zaplatí na dani
6660 korun.
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POR ADNA

Čeho se mám jako podnikatel
vyvarovat při komunikaci s bankou?
Jaká jsou největší bezpečnostní
rizika nebo chyby?
JOSEF C., Olomouc

K

tématu bezpečnostních rizik se již v roce
2006 vyjadřovala Česká
národní banka (ČNB). Bezpečnost bankovních účtů závisí
nejenom na míře zabezpečení,
které zajištuje banka, ale hlavně
na tom, jak k tomuto problému
přistupuje každý klient. ČNB
v souvislosti s elektronickým
bankovnictvím řadí mezi hlavní
rizikové faktory například
používání neaktualizovaného
operačního systému či internetového prohlížeče, nefunkčních či
neaktualizovaných antivirových
INZERCE

A171000958

programů, jailbreaku či roots
(změny nastavení) v případě
smartphonů, využívání veřejně
přístupných počítačů, nezabezpečených veřejně přístupných
sítí a podobně.
Pro účely snížení bezpečnostního rizika ČNB doporučuje
nepoužívat jednoduchá hesla
nebo hesla, která lze snadno odvodit (to je například kombinace
jmen/data narození apod.), dále
doporučuje nikomu nesdělovat
autentizační údaje, nereagovat
na podezřelé e-mailové zprávy,
neotvírat podezřelé přílohy

e-mailů, neklikat na podezřelé
odkazy a podobně. Při používání internetového bankovnictví
ČNB doporučuje používat
nezávislé autentizační prvky
(například potvrzovat transakce
pomocí SMS), digitální certifikáty by měly být zašifrované
a uloženy mimo vlastní počítač.
V případě prozrazení přihlašovacích údajů, ztráty nebo
krádeže mobilního telefonu se
doporučuje požádat banku o zablokování účtu, případně nechat
zablokovat SIM kartu.
Trendem poslední doby je, že
se hackeři snaží stále více cílit
na lidský element (nepozornost,
zneužití důvěry a podobně).
Tyto formy útoků se společně
nazývají „sociální inženýrství“
a vyznačují se tím, že hackeři
využívají různé manipulativní
techniky, kdy pod různými
záminkami kontaktují klienty
přes sociální sítě, telefonní
hovory, SMS a podobně a snaží

se zjistit přístupové a jiné údaje
o bankovních účtech. Tento
způsob získávání údajů je zpravidla jednodušší než překonávat
bezpečnostní systémy bank.
Mezi nové způsoby těchto
útoků se řadí například takzvaný SMiShing. Jedná se o formu
phishingu, kdy na rozdíl od
klasického podvodného získávání informací prostřednictvím
zasílání e-mailů se pro tyto
účely využívají SMS zprávy.
Hlavní nebezpečí SMiShingu
spočívá v tom, že klienti mohou
podvodným zprávám důvěřovat
více než podezřelým e-mailům.
Mezi nové metody hackerů se
řadí i vishing. Jeho podstata
spočívá v podvodných telefonátech, které pod různými záminkami požadují, aby klient sdělil
přístupové údaje či informace
o svém bankovním účtu. Tato
metoda může být dále kombinovaná s e-maily či SMS a o to je
zákeřnější.

Budou lidé více v bezpečí, až začne
platit směrnice o platebních službách
na vnitřním trhu (PSD2), případně
obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR)?
PETR N., Ústí nad Labem

S

měrnice PSD2 má
plánovanou účinnost od
13. ledna 2018, obecné
nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) bude účinné od
25. května 2018. Obě tyto nové
normy sledují v zásadě odlišné
cíle. Zatímco směrnice PSD2 si
klade za cíl zpřístupnit informace o online bankovních účtech
klientů třetím stranám, hlavním
smyslem GDPR je naopak chránit osobní údaje fyzických osob.
V obou případech nicméně
platí, že pro účely získání údajů,

ať už osobních údajů, nebo
informací o bankovních účtech,
je nutné získat souhlas klienta.
Výše bezpečnostních rizik tak
bude záviset na přístupu každého klienta. Klienti si budou
muset dávat větší pozor, komu
a pro jaké účely udělují souhlas.
Z tohoto důvodu se s blížící se
účinností PSD2 předpokládá, že
se zvýší poptávka po bezpečnostních řešeních.
FILIP MICHALEC,.
advokát Dentons
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K ALENDÁŘ

15. LISTOPADU
GDPR V MARKETINGU: DOPADY NA ČESKÉ FIRMY

Od května 2018 hrozí firmám za špatné nakládání s osobními
údaji drastické postihy. GDPR se dotkne nejvíce právě marketingu.
Dne 15. listopadu se v Brně uskuteční školení ušité na míru marketérům. Podnikatelům poradí, co jim GDPR přinese, jak s osobními
údaji nově nakládat a jak se vyhnout případným sankcím. Více
informací na http://www.enforum.cz/akce/gdpr-brno.

DAŇOVÉ TERMÍNY

20. LISTOPADU
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

24. LISTOPADU
SPOTŘEBNÍ DAŇ

23. LISTOPADU
V YSÍLÁTE ZAMĚSTNANCE DO ZAHR ANIČÍ? NERISKUJTE

Seminář, který zájemcům poradí s vysíláním pracovníků do
ciziny i ze zahraničí, proběhne 23. listopadu v Praze. Zástupci
firem se dozvědí, jakou vysílací dokumentaci musejí připravit,
jak pracovníky zdaňovat, jak se postavit ke mzdové agendě
nebo kdy a jak zařizovat příslušné formuláře. Podrobnější
informace na e-mailu lucie.berglova@fucik.cz.

30. LISTOPADU

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

27. LISTOPADU
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

daňové přiznání a splatnost
daně za říjen 2017
souhrnné hlášení
za říjen 2017
kontrolní hlášení
za říjen 2017

NA CO NESMĚJÍ ÚČETNÍ ZAPOMENOUT?

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 bude česká metropole hostit
seminář k problematice účetních pravidel a standardů. Rozsah
českých účetních předpisů je minimální. Cílem semináře je
ukázat posluchačům, z jakých zdrojů (včetně mezinárodních
účetních předpisů) je možné čerpat a jaké jsou hlavní oblasti,
které tuzemská legislativa neřeší. Více čtěte na http://www.
businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/praha-seminar-zauctovat-musite-vsechno-301117-273310.html.

6. PROSINCE
VÁNOČNÍ MENU VE ZMĚNÁCH DANÍ

První středu v prosinci se uskuteční v metropoli seminář zaměřený na informace z oblastí daní a účetnictví. Můžete se těšit na
aktuální novinky, které přinese rok 2018, ale shrneme si i změny, které vešly v platnost letos, včetně problémů, které vyvstaly
při jejich aplikaci do praxe. Více na http://www.fucik.cz/seminare-a-akce/vanocni-menu-ve-zmenach-dani-a-ucetnictvi/.

ENERGETICKÉ DANĚ

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

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

30. LISTOPADU
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

8. PROSINCE
ČESKÉ PIVO ZA K ANÁL LA MANCHE

Jak v souvislosti s brexitem podpořit vývoz českého piva do
země, kde má už nyní zvuk a kde je konzumace pěnivého
moku ve velké oblibě? Exportérům poradí zástupci agentury
CzechTrade na přednášce, jež se uskuteční v pátek 8. prosince
v pražském sídle agentury. Po jejím skončení budou probíhat
individuální konzultace s přednášejícími, mezi kterými budou
i zástupci firmy, jež už do Británie pivo vlastní výroby úspěšně
vyvážejí. Akce, na níž je účast zdarma, začne v deset hodin
dopoledne. Podrobnosti najdete na www.businessinfo.cz/cs/
online-nastroje/kalendar-akci/jak-nastartovat-export-ceskeho-piva-do-velke-273723.html.

splatnost 2. splátky daně
(všichni poplatníci s daní
vyšší než pět tisíc korun)
DAŇ Z PŘÍJMŮ

odvod daně vybírané
srážkou podle zvláštní
sazby daně za říjen 2017

11. PROSINCE
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

15. PROSINCE
DAŇ SILNIČNÍ

záloha na daň za říjen
a listopad 2017, popřípadě
záloha ve výši nejméně
70 procent roční daňové
povinnosti, pokud
je poplatníkem daně
provozovatel vozidla se
sníženou sazbou daně
podle § 6 odst. 10 zákona
o dani silniční
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

20. PROSINCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

27. PROSINCE
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

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

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

splatnost daně za říjen
2017 (pouze spotřební
daň z lihu)
daňové přiznání
za listopad 2017
daňové přiznání
k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně
například z topných olejů
a ostatních (technických)
benzinů za listopad 2017
(pokud vznikl nárok)
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O Č I M A P O D N I K AT E L E

Největší bohatství? Lidé
Dříve pracovalo v oděvním průmyslu až
300 tisíc lidí. Dnes je velký problém sehnat
někoho do výroby. I když spolupracujeme
s Úřadem práce, účastníme se setkání oděvních firem s průmyslovými školami nebo jednáme s Hospodářskou komorou ČR, jak oživit
obor, realita je taková, že musíme vychovávat
vlastní lidi nebo najmout ty ze zahraničí.
Naštěstí když od nás někdo odchází, tak jen
do důchodu nebo na mateřskou. Nejde
nám o to, zaměstnance vysát, a proto
jim přizpůsobujeme jednotlivé
pozice. Takže máme naštěstí velmi
nízkou fluktuaci. Součástí investic
v příštím roce je i zbudování školicího střediska. To bude určené pro
naše odběratele, školy, ale hlavně
pro stávající zaměstnance.
Pravidelně objíždíme veletrhy například v Paříži,
Florencii nebo Düsseldorfu. Nyní budeme
mít prostor se o takové

zkušenosti podělit s více lidmi, seznámit je
s materiály, barvami, střihy a technologiemi.
VYDÁVÁ

V tendrech cení kvalitu

Mladá fronta a. s.

Obleky na míru i konfekce u nás tvoří jen
20 procent celkového obratu. V produkci
Koutného dominuje výroba uniforem. Díky
státním zakázkám u nás i v zahraničí jsme
loni dosáhli rekordního obratu. Už sedm let
spolupracujeme s nizozemskou armádou
a nyní jsme vyhráli další tendr na čtyři roky.
Naše uniformy oblékají také rakouské obranné
složky, Policie ČR, Hradní stráž, České aerolinie, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor ČR,
Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR a další
státní a privátní společnosti. V tendrech
začíná hrát čím dál větší roli kvalita na úkor
ceny, což je pro nás dobře. Kvalitu posuzují
odborníci. Zatímco v tuzemských tendrech se
většinou musí dodat všechno v rozmezí jednoho až čtyř měsíců, což je logisticky i výrobně
velmi náročné, v zahraničí nebývá problém
si dodávky rozfázovat na pololetí a to lze pak
lépe přizpůsobit možnostem výroby.

Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4

Jak se prosazuje česká móda
a oděvní průmysl za hranicemi?

a distribuce, T: 225 276 495

S obleky a konfekcí je to v zahraničí daleko složitější. Ve Francii, Německu nebo Itálii se těší
největší důvěře domácí značky. Je ale dobře,
že se to se začíná projevovat i u nás. Zatímco
s konfekcí a uniformami si vypomáháme silami v zahraničí, obleky na míru šijeme přímo
v Prostějově. V této oblasti se snažíme navázat
na věhlasné prvorepublikové firmy,
jako byl Nehera nebo Rolný, u kterého
pracoval dědeček. V prodejnách
nabízíme stovky vzorů a materiálů
pro obleky na míru, přičemž ceny
za kvalitní oblek nejsou o mnoho
vyšší oproti cenám konfekce. Jsme
schopní nabídnout materiály
značek jako Loro Piana nebo
prvotřídní Scabal, které uspokojí
ty nejnáročnější klienty.

a distribuce, T: 225 276 159
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M

ladí muži začínají sami řešit, co
si do tanečních vezmou, a někteří
si nechávají šít obleky na míru.
I když se přístup Čechů obecně zlepšil, oblek
stále občas vnímají jako nutné zlo. Je to i tím,
že muži často nakupují narychlo, oblek jim
nepadne a nevěnují pozornost materiálu. Pak
se v něm ani necítí dobře. Z tohoto začarovaného kruhu lze vyváznout jen pořízením
kvalitního nadčasového kusu. Nejsme moc
zvyklí na přírodní materiály a prioritou bývá,
aby se oblek nemačkal, takže pořád dáváme
přednost umělým vláknům. V těch se pak
ale necítíme dobře. Například v Itálii se nosí
bavlněná nebo lněná saka. Velký vliv na to,
co muži zvolí, mají samotní prodavači, kteří
jsou však mnohdy jenom podavači. Obecně
trvá kolem půl roku intenzivní praxe, než se
člověk naučí vzít perfektně míry a předat je
do výroby. Sehnat profesionála do prodejny
není dnes jednoduché, zvlášť když chceme ke
stávajícím pěti prodejnám brzy otevřít další
dvě.

INZERCE

Všechno začíná v tanečních
Díky tanečním získávají mladí muži první zkušenost
s oblekem. Je to tradice, která jinde vymizela.
Našemu oděvnímu průmyslu prospívá

66 l Profit
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H0149

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

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

Vývoj Třešť je image partnerem 24. ročníku MANAŽER ROKU 2016.
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