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Realitní makléři
často lžou,
říká Roman Sysel,
jeden ze zakladatelů
společnosti Alisen
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Naladte se vánočně
v Rožmitále pod Třemšínem
Navštivte město,
kde vznikla
nejkrásnější česká
vánoční mše.
Mše začíná vždy
na Štědrý den
ve 22 hodin.
Foto: Jirka Jiroušek

K vánočním svátkům a období
adventu neodmyslitelně patří
Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Jakuba Jana Ryby, která v kostele
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
zazněla poprvé roku 1796.
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Ring volný. Nevstupujte, utíkejte!
Makléře obchodujícího s nemovitostmi dnes může dělat
v tuzemsku každý. Je to volná živnost, nevyžaduje se vzdělání
ani praxe v oboru. Ne náhodou je proto u nás nejvíce realitních
makléřů v přepočtu na obyvatele v Evropské unii. Ne náhodou
jim věří jen necelá pětina lidí Česka.
S mnohamilionovými majetky nakládají mnohdy nýmandi a podrazáci, kteří jsou schopni zastupovat najednou obě
strany, prodávajícího i kupujícího! Cítí šanci, jak snadno přijít
s podobnými triky k velkým penězům. Nemine proto den, aby
se v médiích neobjevila zpráva o nějakém podvodu.
Povětšinou je na začátku pohromy důvěřivost či nevědomost
lidí prodávajících nebo kupujících nemovitost. Ale lze se divit?
Koho by napadlo, že k vám přijde „člověk z ulice“, který třeba
ještě včera prodával někde v obchodě? Člověk, který nemá
žádnou zodpovědnost.
V rozhovoru tohoto čísla o tom hovoří Roman Sysel ze
společnosti Alisen: „Makléři se účastní transakce, ale ve
valné většině se k ní pak nehlásí. Vlastně tím říkají, připravím
smlouvu, ale neručím za ni. Pomůžu vám, ale neručím za to, jak
to dopadne. Můžete mi poslat peníze na rezervační poplatek,
dokonce na celou kupní cenu, ale za nic neručím. A kdyby se
náhodou ty peníze ztratily, tak pardon, já za nic neručím.“
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„

Věnoval se podvodům
takového rozsahu, že
už to vlastně ani nebylo
trestné – byly to obchody.“

Stieg Larsson,

švédský spisovatel (autor trilogie
Milénium) a novinář
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Kauza
Nekvalitní a předražené
služby, klamání zákazníka,
neprofesionální přístup. Realitní
makléři mají v Česku právem
špatnou pověst. Změnit to měl
nový zákon, jenže spadl pod stůl
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Co změní rok 2018?
Firmy čekají především
na jednodušší pravidla
pro stavění. Začne platit
nové nařízení o ochraně
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Obor podnikání záleží na pohlaví, ale i na věku
Ženy touží podnikat ve zcela odlišných oborech
než muži. A mladí podnikatelé mají naprosto jiné
preference než jejich zkušení kolegové
tři čtvrtiny zástupkyň něžného pohlaví
mladší než 45 let. V příbuzných sportovních
oborech jsou mladší podnikatelky zastoupeny ve více než 60 procentech. Ty dále velmi
často působí v oborech, které souvisejí s péčí
o děti, obchodem přes internet a módou.
Naopak starší ženy jsou častěji ve vedení
velkoobchodních i maloobchodních firem.
Působí také ve vzdělávání a zdravotnictví.

Jsem rodičem, podnikám s dětmi

Český HDP roste
rekordním tempem
Tuzemská ekonomika zažívá jedno z nejlepších období v historii.
Od července do září se český
hrubý domácí produkt (HDP)
zvýšil meziročně o pět procent.
Ekonomiky Evropské unie rostou
v průměru polovičním tempem.
Téměř o tři procenta se zvedl
HDP našeho největšího obchodního partnera – tedy Německa.
Tahouny růstu jsou stoupající

Mezi mladšími ženami je nejoblíbenější
provozování fitcenter. Ze všech žen ve statutárních orgánech těchto firem jsou téměř

Hodnoceny stovky oborů
Společnost Bisnode sledovala vztah věku
a pohlaví členů statutárních orgánů
k předmětu podnikání společnosti. Pro
účely analýzy bylo hodnoceno 468 oborů
činnosti, ve kterých podniká alespoň
100 firem. Členové statutárních orgánů
byli rozděleni podle pohlaví na mladší
(do 45 let) a starší (nad 45 let).

zahraniční poptávka (export),
vysoká zaměstnanost a větší příjmy domácností. Češi nemají díky
vyšším platům hluboko do kapsy
a více utrácejí. Za růžovými čísly
je i dobrá kondice českých firem.
Podniky více investují a produktivitu zvyšují pomocí technologických inovací. Ekonomika ale
zároveň podle analytiků začíná
jevit známky přehřívání a rostou
rizika, která ji mohou v brzké
době ohrozit.

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Podnikatelé tahouny
českého výzkumu
Na výdajích na výzkum za minulý
rok se čeští podnikatelé podíleli
z 57 procent, zatímco předloni
to bylo jen z 48 procent. Nejvíce
prostředků na výzkum směřuje do
strojírenství, digitální ekonomiky,
elektrotechniky a léčiv. Osmina malých a středních podniků
aktuálně spolupracuje s výzkumnou sférou, další desetina se na
takovou kooperaci chystá.

Hrozbou pro tuzemské inovátory se ale stává jejich nezdravá
závislost na fondech EU. Polovina
českých firem financuje inovace
z evropských peněz. Nedostatek financí může po skončení
programovacího období v roce
2020 tuzemský výzkum a vývoj
zásadně zpomalit. Údaje vyplývají
z šetření mezi malými a středními
firmami, jehož výsledky zveřejnila Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR.

FOTO: Shutterstock.com

M

uži do 45 let preferují
podnikání v oborech
souvisejících s počítači
a informačními technologiemi. Starší
muži dávají přednost výrobním odvětvím.
Ženy ve věkové kategorii do 45 let jsou
výrazně zastoupeny v orgánech firem,
jejichž činnost souvisí se sportem
a zdravím. Podnikatelky nad 45 let jsou
oproti tomu aktivnější v obchodních
firmách a ve zdravotnictví. Vyplývá to
z analýzy poradenské společnosti Bisnode.
„Obliba oboru podnikání je skutečně silně
závislá na věku i pohlaví,“ potvrzuje Milan
Petrák, analytik Bisnode.

„Pokud už je muž ve statutárním orgánu
firem, jež podnikají v oblasti péče o děti,
v 81 procentech je mladší 45 let,“ přibližuje
analytik Bisnode. „Zájem mladších podnikatelů (žen i mužů) o tento druh činnosti souvisí s tím, že se sami stali rodiči a s ohledem
na funkčnost a kvalitu stávajících zařízení
– stejně jako nedostatek míst ve školkách –
využili nové příležitosti na trhu,“ doplňuje
Milan Petrák.Obecně se ale mladší muži více
prosazují v oborech spojených s moderními
technologiemi. Jejich doménou je práce
s webovými portály, přístup k internetu či
výroba počítačů a správa počítačových sítí.
„Oproti tomu muži ve věku nad 45 let mají
převahu v průmyslových oborech a zemědělských firmách,“ dodává analytik.

6 l Profit

02_11_PT_12.indd 6

12.12.2017 14:28:22

Č ESKO

Manažeři volají po rovné dani a podpoře inovací
Lídři tuzemských firem požadují zavedení
rovné daně z příjmů fyzických osob.
Nelíbí se jim takzvaná solidární daň

V

yplývá to z výsledků průzkumu
KPMG Puls ekonomiky. Pro
zjednodušení výběru daní se v něm
vyslovilo 91 procent respondentů. Zavést
rovnou daň z příjmů fyzických osob a zrušit
daň solidární, již musejí platit ti nejbohatší,
chtějí dvě pětiny manažerů. Solidární daň
(ve výši sedmi procent) aktuálně odvádějí do
státní pokladny podnikatelé, kteří si za rok
vydělají více než 1 355 000 korun. Dávku
poplatníci neodvádějí z celého výdělku, ale
jen z příjmu nad zmíněný limit.
Pevnou horní hranici pro roční odvody
z mezd na sociální pojištění by uvítala více
než polovina (57 procent) ředitelek a ředitelů
INZERCE
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tuzemských podniků. „Výsledky potvrzují, že
společnosti vnímají daňové zatížení mzdových nákladů jako břemeno. Pokud bychom
měli přání firem shrnout jedním slovem,
byla by to stabilita. Největším daňovým nepřítelem byznysu jsou opakované legislativní
změny a měnící se přístup Finanční správy,“
říká partner KPMG ČR Petr Toman.
Snížení DPH by uvítalo 49 procent
manažerek a manažerů. Téměř polovině
oslovených (45 procent) by se líbilo zvýšení daňových pobídek na činnost v oblasti
výzkumu a vývoje. „Větší daňovou podporu
výzkumu a vývoje by ocenilo více respondentů než loni. Zdá se, že manažeři si uvědomují

nástup Průmyslu 4.0 a uvítali by vstřícnější
přístup k podpoře vývoje ze strany státu,“
dodává Jan Linhart, partner KMPG ČR.
V této souvislosti označují podnikatelé za
velký problém komplikovaná pravidla pro stanovení odečitatelné položky a přístup některých finančních úřadů při jejím prověřování.
Do průzkumu Puls ekonomiky se v září
2017 zapojilo celkem 667 manažerů a manažerek z osmi zemí střední a východní Evropy.
Českou republiku zastupovalo 266 respondentů převážně z řad majitelů firem, generálních
ředitelů a finančních ředitelů.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Čtvrtina podnikatelů
je závislá na úvěrech
Více než 25 procent českých
malých a středních firem drží
nad vodou cizí zdroje financování

Podnikatelé s malými dětmi ušetří víc na daních
Minimální mzda, kterou vláda
každoročně navyšuje, souvisí
i s takzvaným školkovným. Maximální sleva na dani, již mohou
při přiznání k dani za rok 2017
využít rodiče dětí navštěvujících
mateřskou školu nebo dětskou skupinu, se zvyšuje o 1100 korun na
jednoho potomka. Při vyplňování
přiznání k dani z příjmu fyzických
osob za rok 2017, které musíte

a vykazují nízkou produktivitu práce. „Ve
spojení s končící érou levných peněz je právě
nyní poslední možnost, aby udělaly klíčové
investice do budoucna a změnily strukturu,
ve které fungují,“ říká ředitel útvaru Korporátního bankovnictví ČSOB Ján Lučan.

Jaký nárůst úrokových
sazeb by ovlivnil
rentabilitu vaší firmy?
Nedokážu posoudit

V řádu desetin procenta

26,7 %

5,0 %

Úroková
sazba naši rentabilitu
příliš neovlivní

V řádu jednotek procent

7,9 %

60,4 %

odevzdat do počátku dubna nebo
července 2018, si školkovné sami
odečtete z vypočítané daně.
„Díky školkovnému si mohou
rodiče malých dětí polepšit o tisíce
korun,“ říká daňová poradkyně
Blanka Štarmanová. Zmíněný
bonus mohou využít i ti, kteří
uplatňují daňové paušály. Maximální sleva pro zdaňovací období 2017
bude 11 tisíc korun, loni mohli poplatníci dosáhnout na 9900 korun.
Nejvyšší možné školkovné totiž

Stát pobízí zemědělce,
aby si půjčovali
Jednou ze společností citlivých i na nepatrný pohyb úroků je strojírenská firma ZLKL.
„Jako subdodavatelé jsme neustále tlačeni
ke zvyšování produktivity práce a snižování
dodavatelských cen přes každoroční slevy
vyžadované zákazníkem. Mzdové náklady
na jednotku práce navíc rostou zhruba o pět
procent každý rok. K udržení se na trhu tak
musíme mohutně investovat a každá desetina na úrocích se výrazně projeví,“ vysvětluje
jednatel ZLKL Jiří Brázdil.
Na vnějším financování jsou často závislé
zemědělské podniky, které nepřetržitě
využívají různé typy úvěrů na pořízení
strojů nebo výstavbu a rekonstrukci budov.
Zemědělství je ale podle zástupců sektoru
specifické dotacemi. Jinými slovy: stát de
facto zemědělce pobízí, aby si půjčovali.
Před očekávaným růstem úrokových
sazeb se v České republice zatím zajistilo
pouze 15 procent malých a středních firem.
Třetina společností to pak plánuje v příštím
roce.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

odpovídá minimální mzdě v ČR
k 1. lednu roku, jenž je zdaňovacím
obdobím.
Revoluce ve stavebnictví.
Vypukne už v lednu
Největší změna v českém stavebnictví za poslední desítky let
odstartuje 1. ledna 2018. Všechny
veřejné budovy, které se začnou od
tohoto data stavět nebo rekonstruovat, budou muset být v energetickém standardu blízkém nule.

V praxi to znamená, že budou
muset šetřit energii jako současné
nízkoenergetické domy a navíc
jí budou muset vyrobit stejně
nebo téměř stejně, kolik jí pro
svůj provoz spotřebují. Od ledna
začne opatření platit pro všechny
veřejné budovy bez rozdílu jejich
užitné plochy a všechny ostatní
objekty s plochou nad 1500 metrů
čtverečních.

FOTO: Shutterstock.com

P

odnikatelé mají sjednány různé
druhy půjček od kontokorentů přes
provozní úvěry až k investičním
úvěrům. Mnoho odvětví by v Česku bez
externích zdrojů vůbec nemohlo existovat.
Vyplývá to z analýzy indikativního oboru
v rámci Indexu očekávání firem ČSOB.
Pět procent zástupců firem závislých na
půjčkách uvedlo, že by rentabilitu jejich
podniku ohrozil růst základní úrokové sazby
ČNB už o několik promile. Tři pětiny dotázaných by postihl růst sazeb v jednotkách
procent. Nejvíc respondentů se bojí zvýšení
sazby o tři procenta a vyššího.
„Velké korporátní společnosti pružně reagují na aktuální tržní vývoj a zvyšují poměr
svého zajištění. Střední a malé firmy tuto
oblast podceňují, čímž se vystavují velkému riziku. Úrokové sazby mohou podniky
nepříjemně překvapit značným růstem, což
může mít za následek zdražení firemního
financování,“ upozorňuje výkonný ředitel
Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.
České podniky přitom mají nejvyšší
čas na to, aby investovaly do technologických změn a udržely tak krok se světovou
konkurencí. Firmy jsou podinvestované
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Letos zbankrotuje
nejméně firem za deset let
Počet bankrotů obchodních společností
v Česku po letošním přijetí novely
insolvenčního zákona klesá

P

FOTO: Shutterstock.com

odnikatelé mají sjednány různé
druhy půjček od kontokorentů přes
provozní úvěry až k investičním
úvěrům. Mnoho odvětví by v Česku bez
externích zdrojů vůbec nemohlo existovat.
Vyplývá to z analýzy indikativního oboru
v rámci Indexu očekávání firem ČSOB.
Pět procent zástupců firem závislých na
půjčkách uvedlo, že by rentabilitu jejich
podniku ohrozil růst základní úrokové sazby
ČNB už o několik promile. Tři pětiny dotázaných by postihl růst sazeb v jednotkách
procent. Nejvíc respondentů se bojí zvýšení
sazby o tři procenta a vyššího.
„Velké korporátní společnosti pružně reagují na aktuální tržní vývoj a zvyšují poměr
svého zajištění. Střední a malé firmy tuto
oblast podceňují, čímž se vystavují velkému riziku. Úrokové sazby mohou podniky
nepříjemně překvapit značným růstem, což
může mít za následek zdražení firemního
financování,“ upozorňuje výkonný ředitel
Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.
České podniky přitom mají nejvyšší
čas na to, aby investovaly do technologických změn a udržely tak krok se světovou
konkurencí. Firmy jsou podinvestované

Přestává být Česko
levnou montovnou?
Firmy tlačí k projektům s vyšší
přidanou hodnotou upravené
investiční pobídky. Ty by se měly
v budoucnu dál měnit tak, aby
motivovaly k vytváření technologických center u existujících
výrobních podniků.
Díky přímým zahraničním
investicím vzniklo vloni v ČR přes
14 tisíc pracovních míst, počet
projektů meziročně vzrostl o 57

a vykazují nízkou produktivitu práce. „Ve
spojení s končící érou levných peněz je právě
nyní poslední možnost, aby udělaly klíčové
investice do budoucna a změnily strukturu,
ve které fungují,“ říká ředitel útvaru Korporátního bankovnictví ČSOB Ján Lučan.

Stát pobízí zemědělce,
aby si půjčovali
Jednou ze společností citlivých i na nepatrný pohyb úroků je strojírenská firma ZLKL.
„Jako subdodavatelé jsme neustále tlačeni

Za listopad 2017
bylo vyhlášeno 73 bankrotů
obchodních společností, 478 bankrotů
fyzických osob podnikatelů a 1018 osobních
bankrotů.

procent. Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti Evropy pro
zahraniční investory (European
Attractiveness Survey), který
pravidelně provádí společnost EY.
Investoři zde vloni zahájili celkem
110 projektů, přičemž v roce
2015 to bylo jen 70. „Aktuálně
rekordně nízká nezaměstnanost
v ČR a s tím související silný tlak
na růst mezd bude do budoucna
působit jako přirozený filtr na
příchod investorů z oborů s vyšší

ke zvyšování produktivity práce a snižování
dodavatelských cen přes každoroční slevy
vyžadované zákazníkem. Mzdové náklady
na jednotku práce navíc rostou zhruba o pět
procent každý rok. K udržení se na trhu tak
musíme mohutně investovat a každá desetina na úrocích se výrazně projeví,“ vysvětluje
jednatel ZLKL Jiří Brázdil.
Na vnějším financování jsou často závislé
zemědělské podniky, které nepřetržitě
využívají různé typy úvěrů na pořízení
strojů nebo výstavbu a rekonstrukci budov.
Zemědělství je ale podle zástupců sektoru
specifické dotacemi. Jinými slovy: stát de
facto zemědělce pobízí, aby si půjčovali.
Před očekávaným růstem úrokových sazeb
se v České republice zatím zajistilo pouze
15 procent malých a středních firem. Třetina
společností to pak plánuje v příštím roce.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

přidanou hodnotou, jako IT nebo
jemné strojírenství,“ říká Štěpán
Flieger, vedoucí oddělení fúzí
a akvizic společnosti EY v České
republice.
Firmy sahají
po absolventech.
Praxe netřeba
„Téměř všechny firmy jsou v současnosti nakloněny čerstvým
absolventům škol. Doba, kdy se
inzerát na každou pozici vypi-

soval s požadavkem minimálně
dvouleté praxe, je pryč. Především v technických oborech, kde
je pracovníků velký nedostatek,
jsou pro firmy cennějším artiklem prokázané schopnosti než
praxe a tituly uvedené v životopise,“ shrnuje nový trend Jitka
Součková z personální agentury
Grafton Recruitment. Běžnou
praktikou firem při přijímacím řízení je důkladný test praktických
dovedností.
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Kolik stojí vstupenka mezi elity?
Portál Lovemoney zjišťoval,
kolik stojí studium na 10 nejlepších
vysokých školách světa
ETH, Švýcarsko – Spolková vysoká
škola technická v Curychu se
zaměřuje hlavně na přírodní vědy, výrobní
technologie, udržitelnost. Mezi její absolventy patří 21 nositelů Nobelovy ceny včetně Alberta Einsteina. Dnes na ní studuje 18 tisíc
lidí ze 120 zemí. Roční náklady na studium:
v přepočtu 570 tisíc korun.

Princetonská univerzita, USA – Na její
půdě vystudovalo 41 držitelů Nobelovy
ceny, američtí prezidenti Woodrow Wilson
a John Fitzgerald Kennedy, ale třeba i šéf
Amazonu Jeff Bezos. Univerzita se pyšní
svým propracovaným systémem podpory
méně majetných studentů. Roční náklady:
70 tisíc dolarů (1,5 milionu korun).

9.

6.

Chicagská univerzita, USA – V roce
1890 ji založil John Rockefeller. Navštěvovalo ji více než 90 držitelů Nobelovy
ceny, šest z nich tu stále učí. Mezi bývalé
žáky patří autor Saul Bellow a astronom
Edwin Hubble. Roční poplatky (pokrývající
výuku, ubytování, stravu, poplatky a osobní
spotřebu): 74 500 dolarů (1,6 milionu
korun).

8.

Královská univerzita v Londýně, Velká
Británie – Imperial College London
se zaměřuje na vědu, strojírenství, medicínu
a byznys. Objevitel penicilinu Alexander
Fleming byl jedním z mnoha jejích absolventů. Nyní tu studuje 15 tisíc lidí. Poplatky
pro Brity a občany EU: v přepočtu 267 tisíc
korun ročně. U dalších to závisí na studijním oboru.

Luxusní ledová podívaná
Týdenní pobyt v hotelu White
Desert, který se nachází v odlehlé
části Antarktidy nazvané Whichaway Camp, stojí 80 tisíc dolarů
(1,75 milionu korun). Může se
v něm najednou ubytovat pouze
dvanáct hostů. Ti se zde mohou
podle CNBC „kochat pohledem na
zástupy tučňáků, prozkoumávat
neonově modré ledové tunely,

7.

Harvardova univerzita, USA – Nejstarší univerzita ve Spojených státech.
V roce 1636 na ní studovalo devět lidí, nyní
jich je zde zapsáno kolem 20 tisíc. Mezi slavné
absolventy patří Mark Zuckerberg (Facebook)
nebo Bill Gates (Microsoft). Roční poplatky:
63 tisíc dolarů (1,36 milionu korun).

5.

Massachusettský technologický
institut, USA – Je proslavený svými
výukovými programy a úspěchy na poli vědy
a technologií. Na této novoanglické škole
studovalo 85 nositelů Nobelovy ceny. Roční
poplatky (pouze za výuku): začínají na
41 300 dolarech (900 tisíc korun).

4.–3.

Stanfordova univerzita,
USA – Leží u Pala Alta v Kalifornii. Vystudovalo ji mnoho technologických

zlézat panenské horské stěny“.
Návštěvníci přilétají soukromým
tryskáčem a pak jsou odváženi
terénními Toyotami Hilux. Antarktidu navštíví ročně 39 tisíc lidí,
jen 300 z nich ji ale může poznat
hodně zblízka. A k nim patří i sto
šťastlivců z Whichaway Campu.
Firma White Desert pro ně pořádá
expedice od listopadu do konce
ledna.

miliardářů (například šéf Googlu Larry Page
a spoluzakladatel Yahoo David Filo). Jen roční
studijní poplatky: 49 000 dolarů (milion korun).
Kalifornský technologický institut, USA –
Institut orientovaný na vědu a strojírenství,
ceněný za výzkum. Prošlo jím 35 držitelů
Nobelovy ceny, v současnosti má jen
2181 studentů. Dostat se na něj je nesmírně
obtížné. Roční náklady: 68 900 dolarů
(1,5 milionu korun).

2.

Cambridgeská univerzita, Velká Británie – Čtvrtá nejstarší univerzita světa,
založena byla v roce 1209. Jejím diplomem
se může pochlubit mnoho osobností,
i 92 držitelů Nobelovy ceny. Roční studijní
poplatky pro Brity a občany EU: v přepočtu
263 tisíc korun.

1.

Oxfordská univerzita, Velká Británie – Studovalo zde 27 britských
ministerských předsedů, 30 světových lídrů
a 50 držitelů Nobelovy ceny. Už druhý rok
za sebou je nejlepší světovou univerzitou.
Studijní poplatky pro Brity a občany EU:
v přepočtu 263 tisíc korun.

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Zlaté ulice
Vzrůstající ceny nájemného
posunuly londýnskou New Bond
Street na místo třetí nejdražší
nákupní ulice světa. Jak vyplývá
ze zjištění společnosti Cushman
& Wakefield, první, respektive
druhé místo si udržely newyorská
horní část Páté Avenue a hongkongská Causeway Bay. Pražská
ulice Na Příkopě si na žebříčku

68 nejdražších ulic polepšila
z loňského 23. na 22. místo.
Každoroční zpráva Nejdražší
nákupní ulice světa sleduje
451 nejvýznamnějších nákupních
ulic na celém světě. Nejdražší
z nich v celkem 68 zemích řadí na
základě interních dat společnosti
Cushman & Wakefield do žebříčku
podle výše nájemného maloobchodních prostor.

FOTO: Shutterstock.com
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Sportovně-užitkové vozy jsou nezastavitelné
V Evropě dnes všichni blázní po vozech SUV.
Poptávku popohání hlavně nové
vozy značek Volkswagen, Peugeot a Seat.
Po faceliftu boduje i Ford Kuga

P

odle LMC Automotive dosáhnou
letos evropské prodeje kompaktních
sportovně-užitkových vozů rekordní
výše. Vyšplhají se na číslo 1,8 milionu (loni
1,5 milionu). A v roce 2020 by se měla
hranice posunout až na dva miliony. „To
znamená, že jim bude patřit třetina trhu
v roce 2021, nyní je to jedna třetina,“ řekl
analytik LMC Sammy Chan.
Zatím segmentu vévodí Nissan Qashqai,
ale tvrdě na něj dotírá Volkswagen Tiguan.

Nová generace tohoto modelu oživila
prodeje nejžádanějšího esúvéčka německé značky o 45 procent během prvních
devíti měsíců letošního roku podle JATO
Dynamics.
Ještě působivější jsou ale nárůsty prodeje
třetího v pořadí – Peugeotu 3008. Poptávka po evropském autu roku se v období
leden až září více než ztrojnásobila oproti
stejnému období v loňském roce. V žebříčku
nejprodávanějších kompaktních SUV se tak

Nejprodávanější
kompaktní sUv

FOTO: archiv

(období leden–říjen 2017)
1. Nissan Qashqai

213 254

2. Volkswagen Tiguan

198 752

3. Peugeot 3008

138 460

4. Hyundai Tucson

128 293

5. Ford Kuga

127 158

6. Kia Sportage

112 731

7. Renault Kadjar

92 983

8. Seat Ateca

65 182

Elektrické taxi vyjelo
do ulic Londýna
V Londýně začaly jezdit první
verze tradičních černých taxíků
na elektrický pohon. Britská
metropole tak začala plnit plán
snížení smogu v ulicích. Do roku
2021 má takových vozidel být ve
městě zhruba devět tisíc, což je
polovina celkového počtu, napsal
Reuters. Elektrické verze vozů

RYCHLÝ vZEstUP. Po faceliftu evropské
prodeje Fordu Kuga ožily. Už dosáhl na pátou příčku
v žebříčku nejprodávanějších kompaktních SUV.

se nazývají TX eCity. Jsou podle
Chrise Gubbeyho, ředitele společnosti London Electric Vehicle,
pohodlnější a tiché. Jsou větší než
původní verze, mají prosklenou
střechu a mohou pojmout až
šest cestujících. Jejich dojezdová
vzdálenost do nového nabití baterie je bez zapnutí benzinového
generátoru 130 kilometrů, s jeho
zapnutím přes 600 kilometrů.

francouzský model posunul před korejské vozy Hyundai Tucson a Kia Sportage;
u nich naopak došlo k mírnému poklesu
prodejů (o 3,3 procenta, respektive sedm
procent).
Spokojeni jsou i u Fordu. Americký výrobce představil faceliftovanou verzi Kugy
v listopadu loňského roku a nejprodávanější
verzí je v současnosti ta s nejvyšší výbavou
– Titanium. Její prodeje činí 43 procent.
To lahodí nejen Fordu. Podobné je to
i u ostatních značek. Na kompaktních SUV
vozech totiž vydělávají mnohem více než na
běžných kompaktních autech. V Německu
byla průměrná cena sportovně-užitkového
vozu tohoto segmentu 31 946 eur (798 tisíc
korun), zatímco u kompaktních aut dosahovala 26 391 eur (680 tisíc korun) .
„Kompaktní SUV tak představují skvělý
prostředek pro mainstreamové výrobce
aut, jak nejen zvýšit objem prodejů, ale také
zisk,“ řekl analytik JATO Felipe Muňoz.
Velké ambice si činí i Škoda. Ta představila
model Karoq, který má dobrou šanci se brzy
propracovat do desítky nejprodávanějších
kompaktních SUV na starém kontinentu.
JAROsLAv MAtěJKA.(matejka@mf.cz)

Nissan bude testovat
v Japonsku robotaxi
Automobilka Nissan začne v březnu
testovat na veřejných silnicích
v Japonsku autonomně řízené taxíky. Bude se jednat o dva modely
elektromobilu Leaf vybaveného
senzory a kamerami a softwarem
vyvinutým společností DeNA. Vozy
vyrazí na silnice v okolí Jokohamy
a budou v nich řidiči, avšak vozy se

budou řídit povětšinou samy. První
robotaxi by se měly objevit v běžném provozu zkraje dvacátých let.
Je to reakce automobilky na nástup
společností, jako je Uber. Podobný
plán oznámil Volkswagen, který
hodlá vypustit do ulic Hamburku
příští rok na testovací jízdy autonomní užitkové vozy.

12/2017 l 11

02_11_PT_12.indd 11

13.12.2017 11:42:15

k auz a

Realitní džungle:
Makléřem může být kdokoli,
změna je v nedohlednu

N

ová legislativa by přinesla
prořezávání džungle, trefně glosuje
jednatel kanceláře Maxima Reality
Vladimír Zuzák. „Na zákon, který by naši
profesi změnil v živnost vázanou a zavedl
jasná pravidla pro prodej a pronájem
nemovitostí, čekáme přes dvacet let,“
doplňuje.
V současné době je profese realitního
makléře volnou živností, a může ji tedy
vykonávat prakticky kdokoli – i člověk bez
vzdělání i zkušeností. Zprostředkování
obchodů s nemovitostmi v tuzemsku podle
toho vypadá. „Živnostenské oprávnění
k výkonu realitní činnosti získáte bez ohledu
na znalosti, které k výkonu této činnosti potřebujete,“ potvrzuje věčný paradox realitní
makléř RE/MAX David Smekal.
Že realitní trh od 90. let ovládá chaos,
připouští většina zástupců Asociace realitních kanceláří (ARK ČR). Vstup profesionálních hráčů – často zahraničních realitek

– sice prostředí mírně zkultivoval, absence
pravidel ale zásadní změně k lepšímu brání.
„Přijetí zákona by jednoznačně napomohlo
ke zvýšení důvěry klientů. Zprostředkovatel by měl mít potřebnou kvalifikaci. Jeho
odbornost a profesionalita by měly být
spojeny s etickými normami chování. Měl
by výborně znát realitní procesy, právo,
daně i ekonomii. Pojištění odpovědnosti za
škody by mělo být samozřejmostí,“ domnívá
se Smekal.

Quo vadis, zákonodárce?
Jaké to je, skočit na udičku nepoctivému
makléři, zažila končící ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na vlastní kůži.
Špatná volba realitního zprostředkovatele ji
kdysi připravila o zálohu 80 tisíc korun při
rezervaci bytu. Možná i proto se tak vehementně zasazovala o přijetí nové normy. Už
začátkem roku 2016 poslalo ministerstvo
pro místní rozvoj zákon do připomínkového

řízení. Na přípravě se podíleli Asociace realitních kanceláří ČR, Hospodářská komora
i další odborníci z branže.
Letos v březnu ale nečekaně vrátila Legislativní rada vlády ministerstvu zákon k přepracování. Přerušení projednávání normy
bylo překvapením i pro zástupce resortu
Karly Šlechtové. K návrhu totiž v minulosti
neslyšeli téměř žádné připomínky. Před volbami poslanci zákon projednat nestihli.Je
pravděpodobné, že nová ministryně Klára
Dostálová – bývalá náměstkyně Šlechtové
– na svou předchůdkyni plynule naváže. Co
ale očekávat od nové sněmovny, neví nikdo,
ani lidé z branže. Další osud zákona je tedy
ve hvězdách.
„Je velká škoda, že úsilí a čas, které nejdříve věnoval přípravě zákona Hospodářský
výbor Poslanecké sněmovny ČR, posléze
ministerstvo pro místní rozvoj a odborníci
z dalších ministerstev a institucí, přišel nazmar. Co na to řekne veřejnost a spotřebitel?

FOTO: Shutterstock.com

Nekvalitní a předražené služby, klamání
zákazníka, neprofesionální přístup.
Realitní makléři mají v Česku právem
špatnou pověst. Změnit to měl nový
zákon, jenže spadl pod stůl

›
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Výše provize podle
nabízených služeb
Průměrná provize pro realitního makléře
je poměrně vysoká. Většinou se pohybuje
kolem tří až šesti procent z kupní ceny,
v posledních letech se navíc odměny
poněkud zvýšily.
A jak se dá vyjednat nižší provize?
Převážná část realitních kanceláří dnes
nemá exkluzivní nabídky, a proto můžete
pohrozit, že nemovitost koupíte přes jinou
RK. A pokud vidíte, že prodávající už
s cenou dolů jít nemůže, můžete se
obrátit na makléře s žádostí o slevu.
Provize kolem tří procent z kupní ceny
by měla být, pokud makléři odvádějí
kvalitní práci. Za takové procento by měl
klient dostat veškerý servis.
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otázku prezident ARK ČR Jaroslav Novotný.

Vysokoškolské vzdělání
nebo makléřské zkoušky
Nová pravidla měla především ochránit
spotřebitele – tedy prodávající i kupující –
a zbavit trh podvodníků. To je v bytostném

A co konkrétně měla norma na trhu
s realitami změnit? Klíčovou roli hraje
již zmíněný přechod od živnosti volné na
živnost vázanou. Makléřem by se nově mohl
stát jen ten, kdo má vysokoškolské právnické nebo ekonomické vzdělání. Od ostatních
bude vyžadována víceletá praxe v oboru
nebo absolvování zkoušky v rámci „profesní

Velikost trhu realitního zprostředkování je asi
300 miliard korun. Zhruba polovina obyvatel si
své nemovitosti prodává sama. Realitní kanceláře
provedou transakce o objemu asi 150 miliard.
zájmu realitních kanceláří, jež na neprofesionalitu kolegů doplácejí. „Účinností zákona by vstoupilo do hry jako závazné pravidlo
profesionální a etické chování makléřů. Ti,
kteří kazí práci kvalitním zprostředkovatelům, budou nuceni odejít z branže,“ tvrdí
David Smekal.

kvalifikace pro činnost obchodníka s realitami“. Ta by se neměla lišit od standardních
zkoušek v Evropské unii. Seznam makléřů
bude mít v gesci ministerstvo pro místní
rozvoj. Každý zprostředkovatel by měl také
mít – jak je to dnes běžné u členů ARK ČR –
pojištění profesní odpovědnosti. A konečně:

Spotřebitel se musí dočkat i ochrany před
možnou insolvencí makléře. Řešením je
uložit bankám povinnost zakládat oddělené
účty pro zprostředkovatele, pokud nakládají s penězi klientů, nikoli pouze vlastními
(analogie s takzvanými dražebníky).

Moc kohoutů na jednom smetišti
Podle průzkumu společnosti Ratajová
a partneři má osobní zkušenost s prodejem
nebo koupí nemovitosti každý druhý Čech.
Služeb realitních kanceláří ale využilo jen
36 procent lidí. A jen 17 procent respondentů uvedlo, že měli ke svému realitnímu
makléři důvěru. „Můj právník mi řekl, že si
nemyslí, že by tahle branže a priori přitahovala podvodníky, ale je tu moc kohoutů na
jednom smetišti a ti často bojují o zrno ne
zrovna férovým způsobem,“ hořce se usmívá
podnikatel Milan Kučera, kterého vychytralý makléř připravil při prodeji domu
o desítky tisíc korun.
To, že je zásadním problémem nadbytek
makléřů na českém trhu, potvrzuje i studie
kanceláře Next Reality. Podle údajů Českého
statistického úřadu působí v Česku cel-

FOTO: Shutterstock.com

› Je to v jejich zájmu?“ pokládá si řečnickou

14 l Profit

12_23_PT_12.indd 14

12.12.2017 14:27:06

kem 14 500 zprostředkovatelů. Také čísla
Evropské rady realitních profesí dokazují, že
je u nás nejvíce makléřů v přepočtu na počet
obyvatel ze všech zemí osmadvacítky.
Ačkoli jsou vnímáni jako novodobí zlatokopové s miliony na kontě, jejich průměrná
měsíční provize se pohybuje pouze kolem
43 tisíc korun. Po odečtení příslušných nákladů zůstává makléřům na účtu asi
50 procent. „Možná to někoho překvapí, ale
je zřejmé, že průměrný výdělek makléře je
poměrně nízký. A tomu odpovídá i kvalita
služeb, které takto zaplacený člověk poskytuje,“ řekl serveru Aktuálně.cz generální ředitel
Next Reality Robert Hanzl. Hanzl souhlasí,
že přijetí zákona by bylo správnou volbou:
„Východiskem by bylo radikální snížení počtu
makléřů, kterých je u nás skutečně mnohem
víc než v zahraničí. Přežijí pouze ti, kteří
nabízejí svoje služby kvalitně.“

Jak nenaletět podvodníkům?
„Nízká provize je logicky synonymem nízké
kvality práce a snižuje i pravděpodobnost
prodeje za nejlepších cenových podmínek. Je to nevýhoda pro prodávajícího,“
přitakává David Smekal. Pak není divu, že
„malé rybky“ láká příležitost zneužít důvěry
klienta a přivydělat si nekalým způsobem.
Možností, jak zneužít důvěry zákazníka, je
celá řada (viz box).
Na co by si měli dát spotřebitelé pozor,
aby nenaletěli podvodníkovi, shrnuje David
Smekal: „Častá věta, již slyší majitelé nemovitostí, zní: Máme pro vás kupce, a to aniž by
makléř nemovitost viděl. Dále jde o slibování
nereálných kupních cen jen proto, aby zakázku získali do své nabídky, či zprostředkování
prodeje bez provize. V těchto případech jde
o klasické klamání klientů.“
Jak pozná klient kancelář, která mu
nabízí profesionální služby a nesáhne mu do
peněženky hlouběji, než by měla? Zástupce
RE/MAX jeden recept nabízí: „Klient by si
měl zjistit, zda má kancelář jasně standardizované postupy, etický kodex, jaké má
kancelář výsledky, zkušenosti či reference.
Vypovídajícím prvkem je i kultura firemního prostředí v kanceláři a jasná vlastnická
struktura společnosti.“ V situaci, kdy chybějí
zákonem jasně daná pravidla, jde zřejmě
o jedinou možnost, jak se dnes při prodeji,
koupi či pronájmu bytu nebo domu vyhnout
potížím.

Nejčastější triky realitních makléřů
Falešný kupec
Makléř vám často nadšeně
sdělí: „Mám kupce!“
Přitom údajný zájemce
o koupi vaši nemovitost
ani neviděl. Poté přivede
člověka, který se nad
vaším domem rozplývá
nadšením a slíbí vám, že
ihned utíká pro peníze
do banky. Pokud na
základě toho podepíšete
realitce exkluzivní
smlouvu, znamená to,
že už svoji nemovitost
nemůžete poskytnout
k zprostředkování prodeje
jiné kanceláři. Po podpisu
si ale nadšený zájemce
koupi rozmyslí. Byl ostatně
jen nastrčenou figurkou.
Majiteli pak nezbývá
než čekat na nového
„reálného“ kupce.

Inzerce bez souhlasu
Makléř si s prodejcem
domluví schůzku a vydává
se za klienta. Nabízenou
nemovitost si prohlédne
a nafotí. Následně ji
ovšem začne bez vašeho
souhlasu inzerovat a nabízet
k prodeji. Mnohdy dokonce
pod cenou. A v případě
zájmu se vám transakci
snaží vnutit. Spoléhá totiž
na to, že jistého kupce
neodmítnete. Pokud si
vzpomenete, nechte
každému potenciálnímu
zájemci o vaši nemovitost
podepsat prohlášení,
že pořízené fotografie
z prohlídky budou sloužit
pouze k jeho soukromým
účelům a za jejich případné
zveřejnění bude následovat
pokuta.

Nereálná kupní
(prodejní) cena
Při prodeji nemovitosti se
od makléře majitel dozví,
že právě jeho dům či byt
se prodá za snovou cenu.
Pokud makléř určí hodnotu
nemovitosti, aniž by si ji
osobně prohlédl, jedná
se o jeden z dalších triků,
jak vás nalákat k podpisu
exkluzivní smlouvy. Ve
většině případů pak
zůstane nabídka na prodej
nemovitosti bez odezvy
několik měsíců, nebo
dokonce let. Proto jste
později donuceni snížit
stanovenou prodejní cenu
na reálnou tržní hodnotu.
Na tento trik naletí většina
klientů, kteří se dostanou do
rukou podvodníka. Účinná
obrana? Zjistit si reálné
ceny podobných nemovitostí
ve vaší lokalitě například
tak, že si prohlédnete více
podobných inzerátů.

Klamavé inzeráty –
past na kupující
Inzeráty jsou prezentovány
jako přímý prodej
nemovitosti bez
zprostředkovatele, ve
skutečnosti jde ale
o inzerci realitky. Skutečná
nemovitost se také fotkám
z inzerátu nemusí téměř
podobat nebo je již
prodaná (případně dokonce
neexistuje). Podezřelá je
nízká cena nemovitosti
i inzerát s cenou pouze
na vyžádání u realitní
kanceláře. Nejlepší přehled
o nemovitosti má samotný
majitel, proto si dejte
pozor, pokud makléř
majitele nemovitosti
zatajuje.
Zbytečná rezervační
smlouva
Většina makléřů vás
bude tlačit do podpisu
rezervační smlouvy.

Vše si řádně rozmyslete
a rezervační poplatek jen
tak neplaťte. V některých
případech o něj totiž
můžete přijít. Opět jde
o velmi častý trik. Klienti
realitek uzavírají v ČR
řadu nesmyslných tzv.
rezervačních smluv. Je ale
na klientovi, aby si ji před
podpisem nechal prověřit
právníkem. Ve smlouvě
může být jasně uvedeno,
že nedostane-li kupující
úvěr na bydlení, tak je mu
záloha vrácena.
Zavedená kancelář?
Skutečně profesionální
a zavedená realitka zve
své klienty do svých
kancelářských prostor.
Pokud si s vámi domluví
makléř schůzku u vás
doma, v kavárně či
restauraci, zpozorněte.
Může jít buď o podvodníka,
nebo nezkušeného
nováčka. „Vypovídajícím
prvkem je i kultura
firemního prostředí
v kanceláři a jasná
vlastnická struktura
společnosti,“ říká David
Smekal z RE/MAX.
Makléři berou peníze
od obou stran
Platí jim prodávající
i kupující. „To je prakticky
největší nešvar současného
realitního trhu v Česku.
Jedné straně makléř
říká, že prodává, druhé,
že kupuje. To je stejné,
jako kdyby u soudu jeden
právník zastupoval obě
strany. Každému je jasné,
že objektivita, starost
o zájmy nemohou být
v tomto případě ideální,“
říká Roman Sysel ze
společnosti Alisen.

JakuB PROCHÁzka.(prochazka@mf.cz)
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Na realitním trhu
je oblíbená hra na obě branky

Realitním makléřům věří v tuzemsku
pouze 17 procent Čechů. Není divu.
„Nikdo z nich nemá žádnou
zodpovědnost,“ říká Roman Sysel
ze společnosti Alisen

V Česku je v přepočtu na počet obyvatel
nejvíce realitních makléřů v Evropské
unii. Jeden připadá podle Evropské rady
realitních profesí na 727 obyvatel. Celkově
jich je 14 500. To na sebe musejí narážet
obrazně řečeno „na každém rohu“.
Skoro by se dalo říct, že každý máme aspoň
jednoho makléře v rodině. Ale vážně, určitě
na sebe narážejí. A protože jich je hodně, tak
se mnozí bohužel uchylují k nekalým praktikám. Často říkají lidem nepravdy, lžou.
Proto není jejich pověst dobrá.

To potvrzuje i průzkum společnosti
Ratajová a partner. Osobní zkušenost
s prodejem nebo koupí nemovitosti má
každý druhý Čech, služby realitních
kanceláří využilo 36 procent prodávajících
nebo kupujících. Jen 17 procent z nich ale
mělo ale k realitnímu makléři důvěru…
Je to tak. Na trhu panuje velká nekvalita,
jsou vidět velké rozdíly v kvalitě nabízených
služeb. Naše společnost zastupuje pouze kupující stranu. Často se setkáváme na druhé
straně, u prodávajících, s velice dobrými

realitními makléři, seriózními odborníky,
kteří tu službu poskytují dlouhodobě a na
úrovni. Ale stejně často potkáváme i takové
makléře, kteří hledí jen na krátkodobý zisk.
Snaží se vytěžit, co se dá, ve stylu po mně
potopa.
Jaké vzdělání, jakou kvalifikaci realitní
makléř musí mít?
Prakticky to není nijak stanovené. Často
se setkáváte s tím, že „včera jsem prodával
v krámě, dneska prodávám nemovitosti“.
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ROMaN SYSEL (35)
Po studiích na Jihočeské univerzitě
(Ekonomická fakulta) v Českých
Budějovicích nastoupil do poradenské
společnosti KPMG (oddělení auditu)
a později do PricewaterhouseCoopers
(oddělení poradenství při transakcích).
V roce 2013 byl u zrodu společnosti
Alisen. Nyní se podílí na rozvoji čtyř
inovativních startupů, především v oblasti
realit a dopravy v České republice.

prodat. Makléř inkasuje rezervační poplatek
a pak se povětšinou odmlčí. Proč? Protože
ten rezervační poplatek je příjem realitní
kanceláře. A on už pak samozřejmě nemá
velkou snahu prodávat.
Je pravda, že mnozí makléři berou peníze
od obou stran, tedy od prodávajícího
i kupujícího?
To je prakticky největší nešvar současného
realitního trhu v Česku. Jedné straně makléř
říká, že prodává, druhé, že kupuje. To je
stejné, jako kdyby u soudu jeden právník
zastupoval obě strany. Každému je jasné,
že objektivita, starost o zájmy nemůže
být v tomto případě ideální. Proto je celá
služba naší společnosti postavená na tom, že
zastupujeme výhradně jenom kupující. A na
rozdíl od realitních makléřů za naše služby
ručíme. To je další obrovský nešvar. Makléři
se účastní transakce, ale ve valné většině se
k ní pak nehlásí. Vlastně tím říkají, připravím smlouvu, ale neručím za ni. Pomůžu
vám, ale neručím za to, jak to dopadne.
Můžete mi poslat peníze na rezervační poplatek, dokonce na celou kupní cenu, ale za
nic neručím. A kdyby se náhodou ty peníze
ztratily, tak pardon, já za nic neručím.

FOTO: Martin Pinkas

A většinou, což bohužel vidíme na trhu,
se zájem realitního makléře projevuje jen
při nabírání nemovitosti. Tam funguje
spousta triků.
Jaké například?
Tak třeba často polepují zvonky nebo
vchodové dveře oznámeními „Koupím byt
v tomto domě, v této lokalitě“. Když někoho
nalákají, tak za tím člověkem pak přijdou
a řeknou mu, máme pro vás kupujícího.
Stačí jen, abyste tady podepsal smlouvu. Na

lidi přitom tlačí, aby ji podepsali okamžitě.
Ti, protože se v tom tolik nevyznají, mají
radost, že přišel kupující, a sepíšou rychle
smlouvu, o které si myslí, že je rezervační.
Až později zjistí, že to nebyla rezervační
smlouva, ale smlouva o tom, že ten člověk
jim bude prodávat jejich nemovitost. A když
ji prodá, tak dostane provizi. Ideální pak
pro takového makléře ještě je, když ten byt
nebo dům tímhle způsobem „zasmluvní“
exkluzivně. To znamená, že majitel ani
žádná jiná realitní kancelář to nemohou

Před koncem poslední vlády sněmovna
nestihla projednat nový zákon o realitním
zprostředkování. Ministerstvo pro místní
rozvoj v něm mimo jiné navrhovalo,
aby byla profese realitního makléře
vázanou činností, ne jako dnes, kdy je
to volná živnost a může ji dělat každý.
K jejímu provozování by bylo nutné buď
vysokoškolské vzdělání v oblasti jako
právo, finance, obchod, stavebnictví, nebo
středoškolské s praxí. Tohle by mohlo
problémy vyřešit, ne?

›
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alisen
zodpovědnost, nic se nevyřeší. Jakmile
budou všichni makléři vědět, že jsou za
svoje počínání zodpovědní, tak si dají pozor.
Například smlouvy předloží ke kontrole
právníkům a nebudou je připravovat na koleni. Je prostě třeba, aby tady byla klasická
odpovědnost za škodu. Jako u právníků, ti
ručí svým jménem i finančně. U realitních
makléřů to často probíhá ve stylu „já nic,
já muzikant“. A to jsou jenom smlouvy.
Podobné je to třeba s úschovou peněz. Mnozí
makléři řeknou, pošlete nám to na účet
realitní kanceláře, nenabídnou klientům
jinou možnost. A pak čtete, když taková
realitní kancelář vyhlásí podvodný bankrot,
o ztrátách desítek milionů.
Jak je vůbec možné, že se tolik lidí nechá
obalamutit? Nemine den, aby se neobjevila
zpráva o podobných podvodech.
Je to dáno povahou té transakce. Tím, že většina lidí dělá podobnou transakci jednou v životě. Někteří dvakrát, možná třikrát, ale to je

Společnost vznikla v roce 2013. Založili
ji Alena Wenigrová, Jan Kysela a Roman
Sysel. Při koupi nemovitosti zastupuje
pouze kupující stranu. Pomáhá lidem
s technickým a právním prověřením
nemovitosti, dále pomáhá dohodnout
podmínky koupě, řeší veškerou
administrativu. Za své služby vždy ručí.

čím více jich budou mít, tím je větší šance,
že budou mít i nemovitosti.

výjimečný případ. A když děláme něco poprvé,
tak děláme chyby. Lidem často nezbývá nic
jiného než prostě „věřit“ tomu, co jim realitní
makléř řekne. Nebo dají na „rady“ známých,
kteří už byt či dům prodávali. Je to prostě hra
s nezkušeností hráčů na trhu.

Jak to probíhá na západ od nás?
Tam je zodpovědnost i transparentnost.
Velice často dochází k technickým inspekcím před obchodem, povětšinou se na tom
dohodne prodávající s kupujícím. Angažování nezávislých odborníků je výhodné
totiž i pro něj. Deklaruje tak, že neprodává
zajíce v pytli. Je jasné, že každý starší byt,
dům má vady. Dokonce sami odborníci
říkají, že se snad ani nedá postavit nový
dům, který by nějaké vady neměl. Obě dvě
strany si tak odkryjí karty, vědí, do čeho
jdou.

Chovají se takhle samostatně jednající
realitní makléři, nebo i členové velkých
realitních společností?
Bohužel to vidíme i u velkých sítí, některé
jsou vyloženě zaměřené jen na kvantitu a na
nic jiného nedbají. To znamená, že jejich
filozofií je mít co nejvíce makléřů. Protože

Realitní trh sledujete zblízka od roku
2013. Makléřů v Česku podle vás přibývá,
nebo ubývá?
Přibývá i ubývá. Je to velký kolotoč. Mnozí si
myslí, že rychle zbohatnou, budou vydělávat
desetitisíce, statisíce, ale brzy vystřízlivějí.
Realita je často jiná. A oni končí. A přichá-

FOTO: Martin Pinkas

› Znovu musím zopakovat, dokud nebude

18 l Profit

12_23_PT_12.indd 18

12.12.2017 14:27:15

zejí další nezkušení lidé. Mnozí to dělají po
svém hlavním zaměstnání.
Jak jste vlastně přišli na to, že je správné
zastupovat pouze jednu stranu, kupující?
Řekli jsme si hned na začátku, že běžný občan
potřebuje mít jistotu, co kupuje. Aby vše
proběhlo co nejlépe, bez starostí. A to jsme
se rozhodli, že jim zabezpečíme. Pro drtivou
většinu lidí je totiž koupě nemovitosti největší
investice v životě. Když nevyjde, tak může
pokazit celý život. Hrozné ale je, co jsme vypozorovali, že mnozí se přitom chovají vyloženě
nerozumně. Podléhají něčemu, co u nás ve
společnosti nazýváme „falešný pocit jistoty“.
Co to je?
Je to zajímavý fenomén. Čím dražší věc kupují,
tím více většina inklinuje právě k tomuto
falešnému pocitu jistoty. Třeba při koupi telefonu jsou lidé schopni pročíst desítky recenzí
na internetu, poptat se známých, poměřovat,
hodnotit. Kdežto při koupi nemovitosti – tady
se bavíme o třiceti letech hypotéky, což je dnes
INZERCE

Řekli jsme si hned na začátku, že běžný občan
potřebuje mít jistotu, co kupuje. Aby vše proběhlo
co nejlépe, bez starostí.
běžný standard –, tak tam se takhle obezřetně
nechovají. Hledají právě ten falešný pocit jistoty. A nechávají se jím ukolébat. Dají na slova
realitního makléře, bezelstně důvěřují radám
známých, nic neprověřují. Stačí jim ujištění,
že smlouva je „určitě“ dobrá. Neobrátí se na
stavební odborníky, právníky.
Zastupujete jen kupující. Co protistrana,
je překvapená, když se s vámi potká?
Už se nám mnohokrát stalo, že se nám snažili
bránit v naší práci. Říkali třeba, dovnitř vás
nepustíme! Vůbec se s vámi nebudeme bavit.
Raději to prodáme někomu, kdo se neptá.
Když se protistrana chová takhle, tak je to
samozřejmě pro našeho klienta jasný signál,
že tam asi nebude všechno v pořádku.

V poslední době ceny nemovitostí
rostou do nebe. Jak to působí
na trh?
Ceny nemovitostí rostou opravdu
extrémně. Lidé proto mají strach, cítí se
pod větším tlakem. Uvažují: Teď jsem
se byl podívat na byt, zítra už tam určitě
nebude. Přestože ty ceny jsou obrovské.
Pravděpodobně tady máme takovou
menší nemovitostní bublinu. A tohle
způsobuje, že jsou schopní jít do ještě
větších rizik než dříve. Bez rozmyšlení
podepíšou smlouvy, nic nezkontrolují,
pošlou peníze, kam se jim řekne. A často
si tak zadělávají na velký malér.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Tyčinka, co má křídla
Thomas Melios začínal dovozem řeckých
potravin v rodinné firmě se svými rodiči.
Chtěl ale něco svého, proto před
třemi lety založil vlastní značku
raw tyčinek Bombus

M

yšlenku na „zdravou“
tyčinku nosil v hlavě dlouho.
„Pronásledovala mě doma,
při sportu, na cestách. Původně to ale
měly být koláče ze sušeného ovoce
a oříšků. K tyčinkám jsem se dostal při
návštěvě USA a Austrálie, kde je nabídka
takového zboží opravdu rozmanitá a velmi
inspirativní,“ vysvětluje Thomas Melios.
Pro raw zaměření se rozhodl proto, že

sám je vyznavačem aktivního životního
stylu. „Díky studené produkci zachováme
v našich tyčinkách maximální množství
vitaminů, minerálních látek a enzymů.
Proto se nám daří oslovit široké spektrum
lidí, kteří se zajímají o zdravý a aktivní
způsob života,“ vysvětluje.
„Řídíme se jedním důležitým pravidlem
a tím je méně ingrediencí, více chuti. Tyčinky
se vyrábějí z minimálního počtu surovin,

které jsou v nejvyšší kvalitě. Nepoužíváme
tepelnou úpravu, nepřidáváme cukr, konzervační látky, lepek ani laktózu, produkty jsou
veganské,“ upřesňuje. Cílem je rychlý příjem
energie pro nadšence alternativního stravování a ovšem i pro lidi se zdravotním omezením.

Recept na úspěch
Mít nějaký záměr je hezké, v případě vlastní
výroby potravin je ale cesta k jeho naplnění
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CHYTLaVÝ NÁzEV.
„Bombus je latinský název pro čmeláka,
je to i moje přezdívka z dětství,“ říká
Thomas Melios.

do světa průmyslových strojů: „Dostat se z kuchyně do výrobny, vymyslet si vlastní know-how a začít vyrábět ve větším množství.“
Tyčinky Bombus (latinský název pro
čmeláka) nejsou produktem jen pro omezenou skupinu zákazníků. Cílem je, aby byly
k dostání ve většině obchodních sítí. To však
u raw výrobků v Česku zatím není příliš obvyklé: „Snažíme se dostat raw, tedy výrobky
syrové stravy, co nejblíž k celé zákaznické
veřejnosti.“ K tomu je třeba mít široký sortiment a být schopen reagovat na poptávku.
„Vždy se snažíme, aby jednotlivé ingredience do sebe zapadaly, aby se nepřebíjely
a každá naše tyčinka měla vyváženou a specifickou chuť. Držíme se hesla: v jednoduchosti je krása. Každý strávník si najde
svou oblíbenou příchuť, na které si dokáže
vytvořit svou závislost,“ směje se Thomas.
K tomu ale přidává ujištění, že k výrobě
se používají minimálně upravené celistvé
suroviny v co nejvyšší jakosti, nejlépe
přímo od výrobce: „Musíme být schopni kvalitu ohlídat a udržovat v průběhu
celého roku.“

Rodinná firma jaksepatří

FOTO: archiv

Letos se obrat společnosti blíží částce
200 milionů korun. I proto se zdá neuvěřitelné, že stále funguje na principu rodinné
firmy. Thomas sice vedení od rodičů převzal, ale pořád na jejich cenné rady hodně
dá. „Manželka s dcerou se starají o životní
balanc mezi prací a volným časem,“ vysvětluje mladý manažer, kterému bude zanedlouho teprve pětatřicet let. Říká ovšem, že
důležitá je nejen rodina, která je na prvním

často hodně dlouhá a náročná, jak Thomas
Melios poznal. „Výrobní proces je vyšší
level než pouhý nákup a prodej. Výroba je
velmi složitá a vývoj prakticky nekonečnou
záležitostí. Komplexnost výroby nás zavedla
opět k novému startu a bylo potřeba se toho
mnoho naučit a stále mám pocit, že jsme
ještě na začátku,“ přiznává.
Vysvětluje, že největší překážkou byla mechanizace. Tedy přesunutí se z manufaktury

Komplexnost výroby
nás zavedla opět
k novému startu
a bylo potřeba se toho
mnoho naučit a stále
mám pocit, že jsme
ještě na začátku.

Raw food
Výživový směr podobný vitariánství
vychází z předpokladu, že tepelně
upravené jídlo ztrácí významnou část
svých výživových hodnot. Obvykle se
za hlavní tepelnou hranici považuje
42 stupňů Celsia, poté se živiny ničí.
Při úpravě by tedy tato teplotní hranice
neměla být překročena. Ve stylu výživy
raw food se také konzumují výhradně
potraviny rostlinného původu.

místě, ale také dobrý tým: „Ten zbytek si
odpracujeme.“

Neztrácet tempo
Pro začátek úspěšného podnikání je zásadní
dobrý nápad a produkt, o který zákazníci
stojí. Thomas Melios ale přidává i další
nezbytné předpoklady: „Jsme velmi aktivní
a pracovitá parta, chceme si udržet rychlé
tempo, které jsme nasadili. To znamená
pečovat o skvělý kolektiv, stále vymýšlet
něco nového a v kladném slova smyslu stále
překvapovat.“ K tomu využívají mimo jiné
i zpětnou vazbu od zákazníků, kteří je neustále udivují znalostmi o zdravém stravování a další touhou po nových informacích.
„Můžeme tedy přicházet se stále sofistikovanějšími výrobky, to zákazník dokáže ocenit,“
prozrazuje Thomas.
Kromě českého a slovenského trhu už
dobývají i další zahraniční: „Vyvážíme do
14 zemí a chtěli bychom, aby export rostl co
nejrychleji. Prodej novinek ale bude vždy
začínat na domácím hřišti.“
Ačkoli se jeho očekávání před startem
výroby nejen naplnila, ale byla výrazně
překročena, na změnu prozatím nepomýšlí.
Na otázku, zda by svou firmu prodal, nebo
ji považuje za své „dítě“, kterého by se nikdy
nevzdal, odpovídá: „Říká se nikdy neříkej
nikdy, ale momentálně platí druhá varianta.“
Má totiž velké marketingové plány. Svoje
produkty hodlá prezentovat online, v televizi, v místě prodeje. „Jsem přesvědčen, že
již není médium, které bychom nedokázali
využít v náš prospěch, pokud nám to dává
smysl. Rozhodně o nás ještě mnoho uslyšíte,“ uzavírá Thomas Melios.
JOSEF ŽíDEK
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Myšák Mickey by měl radost
Prckové ze Slezské Ostravy se učí
anglicky hrou v soukromé miniškolce.
Vede je při tom osmapadesátiletá Lenka
Kratinohová, která v Irsku získala certifikát ESOL

Ř

editelka, jednatelka, kuchařka,
uklízečka a teta u dětí. Tolik
profesí zvládne během jednoho dne
Lenka Kratinohová, majitelka soukromé
Mickeyho miniškolky ve Slezské Ostravě.
Od sedmi ráno je na nohou až do pozdních
odpoledních hodin. Ale nestěžuje si, práce
s dětmi ji naplňuje.
„Když rodiče vyzvednou děti a odvedou je
domů, je to do rána hrozně dlouhá doba, než
zase přijdou,“ říká, „člověku se po nich moc
stýská.“
Jakmile se za posledním dítětem zavřou
dveře, je třeba nakoupit čerstvé potraviny
a poklidit na další den. A co se nestihne
v týdnu, má přednost o víkendu. Praní

peřinek, umývání oken, čistění koberců,
příprava aktivit a sestava zdravého jídelníčku na příští týden.
Na to poslední dbá zvlášť. Dětská skupina
paní Kratinohové je zapojena do programu
Skutečně zdravá školka a usiluje o bronzový
certifikát.

Do Irska a zpět
K dětem měla paní Kratinohová vždy blízko.
Začínala jako vychovatelka ve školní družině a ve školství vydržela 16 let. Poté přišel
zlom. „Ředitelka pronajímala tělocvičnu
jiným subjektům a jedinou hernu předělala
na dvě třídy, takže jsme neměli žádné podmínky pro školní družinu. To jsem opako-

vaně kritizovala. Znechucená jsem nakonec
odešla do společnosti Severomoravská
plynárenská,“ vypráví.
Z funkce pokladní tam postoupila o pozici
výš na akvizice, k tomu si vzala ještě další
úvazky, zatímco její manžel byl na mateřské. To však začalo vadit jejímu tehdejšímu
nadřízenému. „Podala jsem proto výpověď
a přemýšlela, co budeme dělat dál. Měli jsme
hypotéku na dům a tady bych to asi nedala,“
vysvětluje paní Kratinohová, co ji vedlo
k přesídlení za dcerou do Irska.
V roce 2006 za ní odjela s manželem
a nejmladší dcerou. Manžel na ostrovech
pracoval v drůbežárně a Lenka Kratinohová
s nejstarší dcerou Kateřinou, která je dnes
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pro podnikání,“ popisuje další kroky paní
Kratinohová. „Ovšem ve chvíli, kdy jsem
měla začít čerpat finanční prostředky, jsem
si zpřetrhala vazy v kotníku. Oni po mně
chtěli, abych začala co nejdříve, ale těžko
lze dělat nějaké přestavby a hlídat malé děti
s berlemi,“ vzpomíná.
A tak peníze úřadu práce vrátila a věnovala se rehabilitacím. Když si po čase
o příspěvek požádala znovu, začal celý
kolotoč nanovo. V té době, aby toho nebylo
málo, přišel manžel paní Kratinohové
o práci. Zároveň bylo zapotřebí postarat se
o dvaadevadesátiletou babičku. Ta rodině
paní Kratinohové v těžkých chvílích finančně velmi pomohla.
Celý dlouhý rok trvalo vyřízení potřebných náležitostí, ale nakonec Mickeyho miniškolka oficiálně otevřela 1. prosince 2013.
Paní Kratinohová si dodnes pamatuje první
dítě, které školku navštěvovalo. Byla to
holčička Laura od sousedů z ulice. Další děti
pak začaly rychle přibývat na doporučení.

Šest dětí – individuální přístup

přečetla můj životopis, a když zjistila, kdy
jsem skončila ve školství, tak mi řekla, že
jsem všechno zapomněla. Já si ale myslím,
že se tohle zapomenout nedá,“ vzpomíná
Lenka Kratinohová.

FOTO: Martin Pinkas

MYŠÁk MICkEY.
Lenka Kratinohová měla
Mickey Mouse ráda odmala.
I proto miniškolku pojmenovala
podle této dětské ikony.

také učitelkou v Mickeyho miniškolce, v tabákovém průmyslu.
„Nejmladší dcera v Irsku vychodila
základní školu a dostala se na střední, takže
jsme tam původně chtěli zůstat, jenomže
manžel měl určité zdravotní problémy,“
popisuje Kratinohová další peripetie, které
vedly rodinu k návratu do České republiky.
„Jeli jsme tam původně na rok a vrátili se
skoro po pětiapůlletém pobytu. Bylo mi
52 let a zkoušela jsem se uplatnit na trhu
práce, ale to bylo v Moravskoslezském kraji
skoro nemožné,“ dodává.
Zkusila se navrátit ke svému původnímu
oboru vychovatelky. „Ředitelka jedné školy
říkala, že potřebuje lidi. Nicméně potom si

Rok strastí
V té době už si začala pohrávat s myšlenkou
otevřít originální mateřskou školku. Přihlásila se do podnikatelského kurzu, kde získala certifikát, a už věděla, jak na to. Musela
sehnat vhodné prostory (nakonec posloužil
vlastní domek), vypořádat se s „hygienou“
a hlavně sehnat peníze na rozjezd.
„Sepsala jsem podnikatelský záměr pro
úřad práce. Byl mi schválen příspěvek

Okouzleni rybičkami
Školka má vlastní zahradu s hřištěm
a prostornou terasou, bazén, bylinkovou
skalku a záhonky, na kterých všichni
společně pěstují zeleninu. Je tu
i akvárium. „Jak se děti na rybičky dívají,
tak se krásně zklidní,“ vysvětluje Lenka
Kratinohová.

Kluci a holčičky se nacházejí v Mickeyho
miniškolce v domácím prostředí, přitom
mají pevně stanovený režim. „Pořádáme
výtvarné a jazykové kroužky, každoročně
den dětí i den otevřených dveří a vánoční
besídku s alkoholickým punčem pro rodiče
a s nealkoholickým pro děti,“ směje se paní
Kratinohová.
„Věnujeme se různým mimoškolkovým
aktivitám, chodíme s dětmi do Vědeckého
parku na výstavu hraček. Navštěvujeme
vánoční trhy i loutkové divadlo. Jezdíme
tramvají, což je pro ně velký zážitek, obvykle
jsou zvyklé jenom na auto,“ vypočítává.
Není divu. Standardní měsíční školkovné
s osmihodinovým denním pobytem dítěte ve
školce vyjde na šest tisíc korun. Ve srovnání
s Prahou to není moc, ale na Moravskoslezský kraj je to dost. Děti do školky proto vozí
hlavně nadprůměrně vydělávající rodiče,
kteří jsou přes den pracovně vytíženi.
Školkovné sice není levnou záležitostí, ale
„vypiplávající úřad dětí“, jak paní Kratinohová školku poněkud zvláštně nazývá, za to
stojí. Denní kapacita školky je šest dětí, pro
dětskou skupinu jich bylo povoleno sedm.
K tomu Lenka Kratinohová dodává: „Se šesti
dětmi se úplně jinak pracuje než se dvaceti
a je to na nich vidět. Je to prima práce.“
ILONA pODIVíNSKÁ
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Nabídka koupit autodrom
se prostě namanula

Josef Zajíček má auta rád.
Není divu, pochází z Mladé Boleslavi
a zároveň s nimi spojil velkou část své kariéry

V

současnosti je vysoký charismatický
muž tak trochu rozpolcen. Řídí
významnou část výrobních aktivit
své firmy Benet Group, ale současně se snaží
vytvořit z léta zanedbávaného mosteckého
autodromu špičkové centrum pro závodní
aktivity, výuku bezpečné jízdy a zážitkové
programy.

Lákal ho obchod
„Jsem sice vystudovaný elektronik na škodovácké průmyslovce, ale tomu jsem se nikdy nevěnoval,“ začíná vyprávět svůj životní
příběh, „dal jsem se na obchod. V listopadu
1993 jsem založil společnost s ručením omezeným Benet a zaměřil se na nákup a prodej
náhradních dílů na vozy Škoda. Zjistil jsem,
že například v Turecku se dají velmi levně
vyrobit neoriginální díly. Konkrétně plechy,
výfuky, ale třeba i světla. Také jsme skupovali přebytečné zásoby náhradních dílů
v naší republice a ty pak naopak vyváželi
ven. Docela dobře to fungovalo prvních pět
až šest let, ale pak se cenové nůžky začaly

zavírat. Firmu jsem tedy prodal a začal něco
jiného.“
To byly tuningové díly. Měli tehdy s kamarádem v Mladé Boleslavi prodejnu, ve které
nabízeli kola, sedačky, spojlery, volanty
a jiné žádané díly pro pozvednutí vzhledu
sériově vyráběných modelů. To už se psal
rok 2002 a Josefa Zajíčka prý tehdy potkala
šťastná náhoda.
„Jel kolem jeden italský podnikatel, který
dodával tuningové díly přímo do výrobního závodu Škody. Řešil nějaké logistické
problémy a zeptal se, zda mu s tím nemůžu
pomoci. Já jsem souhlasil, a tak jsme společně založili firmu Autotest a začali vyrábět
spojlery,“ uvádí.
Dodnes si pamatuje na vůbec první
sériový díl, který Škoda z jejich firmy
začala používat. Jednalo se o zadní nárazník na první generaci Fabie RS. „Nárazník
určený pro klasickou fabii se musel upravit
a k němu se pak přidával spojler. Celé jsme
to navíc lakovali do žádané barvy. Zakázek
postupně začalo přibývat, ale italský partner

už nechtěl své podnikání v Česku rozšiřovat – více ho zajímaly aktivity na Slovensku
a v Německu,“ vzpomíná Zajíček.
Jeho podíl tudíž odkoupil a naopak sám
investoval do prvního vlastního výrobního
závodu, který vyrostl v Milovicích.

Nahoru dolů
V letech 2008 až 2009 nejen jeho zasáhla
finanční krize. O auta typu scout nebo RS,
na která Benet dělal plastové díly, najednou
nebyl zájem. „No ale přežili jsme a naopak
po skončení krize měli připravenou kapacitu
pro zvýšený odbyt. Navíc se nám po Škodě
podařilo získat dalšího velkého zákazníka,
což bylo BMW,“ říká pyšně.
Kvůli němu pak v Benetu začali rovněž
s výrobou karbonových dílů. „V BMW
si totiž stejný spojler můžete koupit buď
z klasického polyuretanu, nebo také právě
z karbonu,“ vysvětluje podnikatel.
V průběhu let musel rovněž poněkud korigovat své plány. „Nejdříve jsem chtěl dělat
své vlastní projekty a řešení nabízet auto-
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Ticho, prosím!

FOTO: Hynek Glos

Největší problém mosteckého autodromu
jsou v současnosti hlukové limity. „Bohužel
okruh leží v kotlině a nejbližší rodinné domy
jsou hned za plotem. Navíc motosport byl,
je a zůstane hlučný,“ říká Josef Zajíček.
„Máme změřeno, že aktuálně platné
hlukové limity překročíme, i když budou na
okruhu kroužit tři auta, která jsou určená
do běžného silničního provozu,“ dodává.
Nezbývá podle něho nic jiného než požádat
o výjimku a snažit se dohodnout s městem
na zrušení protihlukové vyhlášky, která
v podstatě zakazuje nedělní akce. Přesto se
i sami aktivně snaží o snížení hlukové zátěže: „Například motocyklům, které přijedou
na testování, budeme na výfuky nasazovat
speciální hlukové tlumiče, vydávaný hluk se
bude měřit také u aut.“

mobilkám. Proto jsme vybudovali vlastní
modelárnu, designové oddělení, konstrukci,
umíme si vyrobit přípravky, prostě vše od
myšlenky až po konečnou realizaci. Nakonec
jsme ale zjistili, že výrobci raději využívají
vlastní designéry,“ říká k tomu.
Mezitím Benet stále rostl. Například letos
vznikla pobočka u výrobního závodu Audi
v Ingolstadtu. „Dotváříme konečný vzhled
modelu Q2,“ uvádí Zajíček. Zaměstnanci
Benetu si přímo z výrobní linky do vlastního
areálu odvezou vozy, opatří je příslušnými
plastovými či karbonovými díly a přímo
tam auto také absolvuje konečnou kontrolu
kvality. Pak už putuje za zákazníky. Stejný
postup funguje i u řady verzí nabízených
škodovek.
Jako velmi perspektivní se také ukázala
výroba hliníkových dílů. „Je jich velká škála
a stále přibývají,“ uvádí Zajíček. Jde třeba
o ochranné lišty nakládací hrany v kufru,
nášlapy na prazích, ale třeba i ozdobné pásy
kolem okének, střešní ližiny nebo lamely do
masky chladiče…

NeJeN auTa. Josef Zajíček věří, že autodrom se
stane místem, kam budou lidé rádi chodit nejen na
motoristické akce: „Už máme za sebou například
první ročník food festivalu, k dispozici je tady
kavárna.“

Právě kvůli tomu výrazně investoval do
jedné ze svých továren, která se nachází
v Bakově nad Jizerou. „Zatímco velkou část
svých ostatních aktivit jsem letos v září
prodal, této ,hliníkové‘ části svého byznysu se hodlám věnovat i nadále,“ svěřil se
Zajíček.

Vlastní okruh
Před třemi lety se do sféry jeho pozornosti
dostal z hlediska rozlohy zatím největší objekt – mostecký autodrom. „Pořádal jsem
nějakou akci pro pět stovek lidí v tehdejším
Motorlandu Bělá. Očekával jsem, že
v 21. století se dočkám určité úrovně
služeb, ale byl jsem hluboce zklamán.
A protože aktivit souvisejících s auty jsem
měl už tehdy docela dost, napadlo mne
vybudovat vlastní areál. Rozhlížel jsem se

tam, kde působím, tedy v Milovicích. Jenže
jednání se vlekla a mezitím jsem se dozvěděl, že v Mostě je na prodej autodrom.
Volba proto byla jasná.“
Hlavní příjmy nutné pro provoz areálu
dnes plynou z testování soukromých i továrních týmů. „Most má příhodnou polohu pro
zájemce z Německa, navíc očekáváme, že již
příští sezonu zájem ještě vzroste. Uzavírá
se totiž jeden z německých okruhů – Lausitzring, kde si buduje testovací centrum
Dekra,“ vysvětluje Zajíček.
Sází i na výuku bezpečné jízdy. „Teď
začínáme také s kurzy pro majitele elektromobilů, které mají oproti běžným autům
v lecčems odlišné vlastnosti,“ říká. Hlavním
tahákem ale nepochybně i do budoucna bude
závodní okruh. Zatímco dříve se tu z velkých
akcí pořádal vlastně pouze závod tahačů,
už příští rok bude kalendář automobilových
akcí v Mostě podstatně zaplněnější: „Máme
potvrzené historické formule 1, dále cestovní
vozy TCR, samozřejmě opět trucky, Adac GT,
Octavia Cup v naší režii i další akce.“
Zajíček také chce, aby se tu nedělaly jen
akce pro okruhové speciály. „S pořádáním
rallye jsme už začali a nyní připravujeme
také okruh pro motokáry. Areál navíc může
a bude nabízet zážitkové programy například s jízdou v terénním polygonu nebo
svezením v závodním voze na okruhu,“
plánuje.
Radek pecák
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Sníte o létání? F AIR vám dá křídla

V 90. letech začínali v malém pronajatém hangáru
s jedním kluzákem a jedním instruktorem, dnes patří
k největším leteckým školám Evropě.
Cvičí i špičkové piloty dopravních letadel

J

e 30. října 2017, den po nejničivější
bouři, která se za posledních deset let
přehnala Evropou. Brzy po ránu stojíme
nedaleko přistávací dráhy na Letišti Václava
Havla v Ruzyni. Silný vítr strhává čepice
a deštníky nadšených planespotterů s mobily
v rukou a fotoaparáty na krku, ale pohrává si
i s velkými dopravními letadly.
Když přilétá mírně opožděný let z čínského
Čcheng-tu, laikovi zatrne. Pár vteřin před dosednutím na ranvej to vypadá, že Airbus 330
Sichuan Airlines přistání nezvládne. Letoun
dlouhý 60 metrů se zakymácí a prudce nakloní na levou stranu. V poslední možné chvíli
ale pilot vzdušného obra srovná a hladce
dosedne na plochu.
Umění pilotů čínských aerolinií je mimo
jiné vizitkou české letecké školy F AIR.
„Uzavřením dlouhodobého partnerství
se Sichuan Airlines se naše letecká škola
dostala na úroveň top výcvikových organizací

v Evropě,“ pochvaluje si ředitel společnosti
F AIR Michal Markovič. „F AIR v posledních letech také významně posílil kooperaci
s velkými evropskými a českými aeroliniemi,
jako je například náš největší dopravce Travel
Service. Na spolupráci s velkými mezinárodními společnostmi kontinuálně pracujeme,“
dodává podnikatel.

Inspirace v Oxfordu
Příběh letecké školy, která dnes provozuje tři desítky letadel (a jejíž klienti z řad
amatérů i profesionálů si mohou vybírat ze
všech dostupných certifikovaných kurzů
na motorových letadlech), se začal psát
těsně po revoluci na malém benešovském
letišti. „F AIR začínal v pronajatém kousku
hangáru s jedním kluzákem typu L-23 Blaník
a jedním instruktorem, který se výuce létání
věnoval pouze ve svém volném čase. Postupem času přibývala další letecká technika

i zaměstnanci, a tak jsme mohli začít i s výukou na motorových letadlech,“ vzpomíná
Michal Markovič.
A proč se on sám rozhodl vstoupit v tak
nejisté době do nejistého projektu? Čerstvý
pilot se rozhodl, že si splní to, o čem snil od
studií. „Vlastně už v dětství mě lákala velká
doprava, neboť můj otec byl dopravním
pilotem u ČSA. Studium oboru profesionální
pilot na vysoké škole v Žilině mě přivedlo na
myšlenku vytvořit moderní leteckou školu.
Velkou inspirací mi byla jedna z největších
škol na světě – Oxford Aviation Academy,“
přibližuje.
A k vysněnému cíli směřuje mílovými
kroky. I když věhlasu oxfordské akademie
zatím nedosáhli, vykročili správným směrem. „V roce 1992, kdy jsem do F AIR přišel,
se jednalo spíše o klub přátel létání, který
měl dva větroně a jedno pronajaté vlečné
letadlo. Postupem času se pro mne škola stala

26 l Profit

24_35_PT_12.indd 26

12.12.2017 14:26:08

ČÍNSKÁ KARTA. „Na miliardovém
trhu jsme se prosadili až po sedmi letech,“
říká Michal Markovič, ředitel F AIR.

a větších prostor. „Přibyla restaurace, terasa,
nové učební prostory, centrální dispečink
a nakonec jsme zakoupili i hangár, kde jsme
začínali. Dnes máme ideální zázemí jak pro
výcvik profesionálních pilotů, tak pro výcvik
soukromých pilotů, kteří mají létání jako
hobby,“ shrnuje ředitel F AIR.

FOTO: ČTK, archiv

Velká čínská anabáze

životní profesí, mojí seberealizací a přináší
mi skutečnou radost z práce a jejích výsledků.
Tvoříme velké hodnoty pro lidi a to je pro
mne velká odměna,“ říká poněkud pateticky.
Velký skok kupředu znamenalo pro školu
pořízení prvního ultralehkého letounu italské
provenience. V polovině 90. let pak zařadili
do provozu novou řadu letadel Piper a začali
se zabývat výukou profesionálních pilotů –
včetně kvalifikace pro přístrojové létání
a vícemotorové letouny. „V roce 2000 jsme se
stali první školou v celé střední a východní
Evropě, která splnila požadavky pro certifikaci podle nových evropských mezinárodních leteckých předpisů JAR-FCL1. Na
sklonku roku 2003 společnost investovala do
unikátního letového simulátoru. Díky němu
se nám znovu podařilo zvýšit kvalitu výcviku
a přípravy pilotů a zůstat o krok vpřed před
konkurencí,“ doplňuje Markovič. Na počátku
tisíciletí se navíc přestěhovali do nových

Doslova skokem vpřed bylo nedávné uzavření zakázky na zmíněný výcvik pilotů Sichuan
Airlines. Jak dlouhou a trnitou cestu ovšem
museli ujít, než získali potřebný certifikát?
„Cesta k etablování na čínském trhu byla
skutečně dlouhá. Úspěch se dostavil až po
sedmi letech vytrvalé práce, která zahrnovala
pracovní cesty do Číny, účast na významných výstavách, přijímání bezpočtu delegací
a v neposlední řadě úspěšné absolvování
auditu. Díky tomu jsme získali jako třetí
škola v Evropě a sedmnáctá škola na světě
certifikát, který opravňuje letecké školy
sídlící mimo území Číny k výcviku jejích profesionálních pilotů,“ prozrazuje Markovič.
Uzavření dlouhodobého partnerství se
Sichuan Airlines prý znamená posun F AIR
mezi top výcvikové organizace, jinými slovy
vstup mezi světovou elitu. „Je to pro nás
znamením, že to, co děláme, děláme dobře,
a zároveň obrovskou motivací pokračovat
v upevňování námi dosáhnuté pozice na
trhu. Díky navýšení počtu studentů F AIR
nakoupil pět nových letadel a v příštím roce
plánujeme další rozšiřování flotily. Rovněž
jsme významně posílili jak instruktorský
tým, tak pozemní personál,“ dodává. Výcvik
pilota, který smí usednout do kabiny stroje,
jenž přepravuje stovky cestujících, není
jednoduchý. Zapotí se instruktoři i budoucí
mistři pilotního řemesla. Jinak to ani být
nemůže – náklad, který piloti přepravují, je
příliš cenný. Čínští partneři musejí ve F AIR
absolvovat čtrnáctiměsíční kurz, na jehož
konci získají evropskou i čínskou licenci
obchodního pilota. Kurz zahrnuje 900 hodin
teoretické a 230 hodin letové výuky.

Instruktoři se zárukou
Většina firem dnes v tuzemsku bojuje s nedostatkem kvalifikovaných lidí a ani kvalitních
leteckých instruktorů není v Česku nazbyt.
Instruktor musí být držitelem platné licence

obchodního pilota s instruktorskou kvalifikací. „Na získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat jak teoretický, tak
praktický výcvik. Standardně se minimální
nálet instruktora pohybuje okolo 250 hodin,“
prozrazuje Markovič. Přesto je většina zaměstnanců F AIR včetně kvalitního instruktorského týmu původem z České republiky:
„Jsme pyšní na to, že jsme schopni vytvářet
nová pracovní místa pro naše lidi, nicméně
tým instruktorů čím dál častěji doplňují
instruktoři ze zahraničí.“
Ředitel F AIR připouští, že plánují další
expanzi. Nákup nových letadel, rozšíření
působnosti, nabírání nových instruktorů…
Konkrétnější být ale nechce. „Počítáme s tím
v naší dlouhodobé strategii, ale tuto myšlenku zatím nechci dále rozvádět,“ dodává.

Exportní příběh roku
Příběh F AIR, největší letecké školy ve
střední Evropě, oslovil i porotce soutěže
DHL Unicredit Exportní cena 2018. Vavříny
posbírali v kategorii Exportní příběh roku
CzechTrade. A co pro ně úspěch ve zmíněné
soutěži znamená? Může být reklamou,
přinést jim větší publicitu? „Samozřejmě
že je to pro nás určitý způsob prezentace
a reklamy, ale daleko cennější je pro nás
hodnota ocenění jako takového. Jsme rádi,
že naše snaha přináší tak významný ohlas,“
komentuje výsledek Michal Markovič.

V současnosti mezi Čechy stále roste zájem
o létání na malých strojích, a to i mezi laiky,
kteří touží dívat se na svět z ptačí perspektivy.
„Pokud se chcete naučit létat, máte několik
možností v různých cenových hladinách. Záleží, co od toho očekáváte a za jakým účelem
chcete licenci využívat. Dnes již není problém
licenci získat během tří měsíců intenzivního
výcviku,“ usmívá se Markovič.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)
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Skleněné přeludy opět září
Vánoční ozdoby vyráběné ručně patřily
k našemu národnímu bohatství. Levná strojová
konkurence a nepružná exportní politika
kdysi vzkvétající obor téměř pohřbily

S

kleněné koule, olivy, rakety, srdce,
zvonky, špice, figurky z Jablonecka
a Podkrkonoší bývaly skvělým
vývozním artiklem. Na export šlo zboží
skoro za půl miliardy a v oboru se kolem
roku 2000 uživilo víc než pět tisíc lidí. Pak
se ale vše změnilo k horšímu.
„Po otevření hranic a vpádu levných
ozdob z Číny a dalších trhů sice trochu
ubylo tuzemských zákazníků, hlavní byl ale
propad exportu,“ vysvětluje Kateřina Tichá,
majitelka společnosti Glassor, a doplňuje, že
dnes se vyveze stěží za 130 milionů a práce
je tak pro 250, maximálně 350 lidí celkem
u všech výrobců v Česku.
Stejně jako za první republiky, kdy se
malí skláři sdružovali kvůli výhodnějšímu
prodeji svých produktů, se i v moderní době
ozdoby vyvážely prostřednictvím exportéra.
„Chyběla ale zpětná vazba od zákazníka,
neměli jsme dost informací, o jaké zboží je

na trhu zájem. Teprve když jsme spolupráci
ukončili a začali si ozdoby prodávat sami,
situace se zlepšila,“ říká Kateřina Tichá.

Z Jičína do Ameriky
Kateřina Tichá postavila svoji firmu na
základech rodinné tradice. Její partner
měl zkušenosti z oboru a navíc se naskytla
příležitost získat polorozbořenou starou
fabričku. Na její rekonstrukci si vzali
úvěr a v podstatě ji celou znovu postavili.
„Z původní budovy zůstaly jenom schody,“
směje se dnes Kateřina. Moc velká legrace
to ale nebyla, půjčky spláceli skoro šest let,
a když se konečně začalo trochu dařit, přišla
hospodářská krize v roce 2008.
„Zachránila nás expanze na americký
trh a e-shop s vlastními sklady v Severní
Americe. Naše zboží se totiž nehodí do
obchodních řetězců. Každá koulička, každý
zvoneček jsou mistrovským dílem, vyrábějí

se od začátku do konce ručně, a tak se těžko
můžeme měřit se strojovými výrobky. Když
přišel nákupčí a zeptal se, co mu můžeme
nabídnout za jeden a půl dolaru, bylo jasné,
že tudy cesta nevede,“ vzpomíná.

Sklářem nejdříve za rok
Velkým problémem tohoto obchodu s křehkou vánoční krásou jsou zkušení lidé, kteří
by ozdoby dokázali vyrábět. „Sklářem se
člověk obvykle stává na celý život, ale než se
naučí vyfouknout skleněnou ozdobu, trvá tak
rok,“ překvapuje Kateřina Tichá. Ze začátku
je nutno nového pracovníka dotovat – vyrábí
vlastně odpad, nepoužitelné výrobky, které
se navíc musejí ekologicky likvidovat. Vydělá
si na svou mzdu tak maximálně z padesáti
procent. „Z připravené skleněné trubičky
musí foukač vyfouknout takzvaně z ruky nejdřív kouličky, později se učí i zvonečky, špice.
Složitější tvary zvládnou jen ti nejlepší,“
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RecepT Na úspěch.
„Úspěch u nás i v zahraničí nám přinesla
až vlastní propagace přímo u zákazníka,“ říká
Kateřina Tichá, majitelka společnosti Glassor.

potvrzuje Tichá. Dobrý foukač by měl udělat
za směnu 750 koulí. Musí ale přesně poznat,
v kterou chvíli je sklo správně nahřáté, kdy
ho vzít z ohně, jak to udělat, aby se stěna
vyfoukla a zaoblila u koulí a naopak stáhla
u zvonečků. A přitom nesmí výrobek nikde
prasknout. Zkušení skláři ale ubývají: „Bývali
tu mistři, kteří dokázali vyfouknout špičku
100 až 110 centimetrů dlouhou, v současnosti ti nejzručnější zvládnou tak 70 centimetrů.
Dnes dokáže foukač dobře dělat zvonečky po
třech až čtyřech letech, na špičky si některý
netroufne nikdy.“

Na českém trhu jsou oblíbené retro kolekce
a tradiční ozdobičky, ostatně firma si drží archiv, v němž jsou nejen vzorky, ale také záznamy postupů výroby starších vzorů. Ve světě
je ale poptávka po novinkách, tematických
kolekcích a ozdobičkách s příběhem. „Letos
je zájem o ozdoby inspirované přírodou, stále
větší oblibu má i skandinávský design. Proto
jsme v hlavních letošních kolekcích vybrali
téma hvězdné oblohy, které reprezentují ozdoby v temně modré se zlatým zdobením, další
je přírodní téma s ozdobičkami v zlatohnědé,
figurky ve tvaru sovy, hříbečku nebo šišky.
Eleganci a severský styl představují ozdoby
v bílo-zlato-černé,“ popisuje Kateřina Tichá.

FOTO: archiv

Vzory podle trendů i tradic
Zdobení mají na starosti malířky, které
často přicházejí i s vlastní invencí. Ozdobičky se malují opět ručně, bez šablon.
Používají se i posypy a další dekorace.
„Zkušená malířka zvládne za směnu tak
100 kouliček, když je ale dekor hodně složitý, může jí jedna ozdoba trvat i hodinu,“
vysvětluje Tichá. I pro takové ozdobičky
dokáže firma najít zákazníky, většinou je
to ale v zahraničí, v Americe či ve Francii.
Český zákazník zatím často kouká víc na
cenu než na hodnotu ruční práce a fakt, že
ozdoba je takřka uměleckým dílem: „Každý rok přicházíme s pěti až šesti novými
kolekcemi, kdy se inspirujeme módními
trendy v bydlení, ale také v odívání a životním stylu obecně. Oproti minulosti je
životnost jednoho vzoru mnohem kratší.
Dřív se konkrétní ozdobička prodávala tři
roky a víc, dnes jsme rádi, když je dobře
prodejná alespoň dva roky.“

Francouzi ladí styl, Češi spíš šetří

skleněné ozdoby
pocházejí z Německa
Barevné kouličky jsme přijali za své, svůj
skutečný původ ale mají u našich sousedů.
Z Německa se výroba koulí a zvonků rozšířila na Jablonecko či kolem Dvora Králové
a Miletína v Podkrkonoší. Tehdejší německé
obyvatelstvo vyrábělo ozdoby po domech,
což nebylo nijak složité, potřeba byl hlavně
kahan a pak zručnost. Základem jsou
trubičky z křemičitého skla, toho zde býval
dostatek. I dnes odborník snadno pozná
německé ozdoby od těch českých,
a to podle způsobu zpracování.

Ze své současné produkce firma Glassor
80 procent posílá do zahraničí, zbytek prodá
na českém trhu. Podle toho je postavena
i nabídka. „Například pro francouzský trh jsou
žádané ucelené kolekce. Francouzi si designují
vánoční výzdobu přesně podle svého interiéru,
nerozpakují se kompletně vyměnit všechny
ozdoby najednou a vystrojit si stromeček
výhradně novými kousky v jednom stylu,“
prozrazuje Kateřina. U českého zákazníka je
to podle ní jiné. Po nákupu základní sady si
každý rok dokupuje tak pět až sedm nových
ozdob, klidně v úplně jiném designovém pojetí. „Úplně to chápu, ozdobičky nejsou levné,
a když si představíte, že na jeden stromek se
jich vejde 200 i víc, jsme rádi, když se zákazníci vracejí každý rok pro pár nových,“ uzavírá.
JOseF Žídek
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Co změní rok 2018?

Firmy čekají především
na jednodušší pravidla pro stavění.
Začne platit nové nařízení
o ochraně osobních údajů

Č

eské firmy a podnikatele čeká v roce
2018 mnoho změn. Tou všeobecně
očekávanou je nástup elektronické
evidence tržeb pro další skupiny živnostníků.
Třetí fáze odstartuje 1. března a bude se týkat
například svobodných podnikání, jako jsou
lékaři či právníci, a také podnikatelů, kteří
vyrábějí pečivo, cukrářské výrobky nebo
uzeniny. Čtvrtá fáze bude zahájena 1. června
a bude se vztahovat například na kadeřnické
a masérské služby, řemesla a výrobce hraček
nebo oděvů, ale třeba i na kartářky.

EET po roce
První rok EET přitom uběhl před pár
dny, 1. prosince. Za tu dobu se do ní
zapojilo 161 tisíc podnikatelů z oblasti
ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Ti zaevidovali
dohromady 3,6 miliardy účtenek s celkovou sumou přiznaných tržeb
1,3 bilionu korun.
„Systém od prvního dne funguje bez
technických problémů. A co je důležité,
díky EET se nám daří naplňovat naše

stanovené cíle. K 1. prosinci máme meziroční nárůst DPH na úrovni veřejných
rozpočtů o 30,8 miliardy korun. Samotná
EET pak přinesla pro inkaso DPH od
ledna do října tohoto roku 3,6 miliardy.
Očekáváme, že na konci roku to bude pět
miliard,“ vypočítal ministr financí Ivan
Pilný.
Elektronická evidence tržeb má také
stabilně většinovou podporu české veřejnosti. Vyplývá to z průzkumu, který v listopadu 2017 pro Finanční správu provedl
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Další zkratka na obzoru

Ústav empirických výzkumů STEM. Jako
pozitivní opatření vnímá evidenci tržeb
dlouhodobě více než 60 procent občanů.
„Obavy z dlouhého čekání na účtenku
v obchodech ani z hromadného ukončování podnikatelské činnosti se v žádném
případě nepotvrdily. Naopak v segmentu
hospod, restaurací a hotelů jsme zaznamenali nárůst počtu registrací k DPH
o téměř tisíc plátců,“ doplnila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena
Schillerová.

Zatímco o EET vědí prakticky všichni
podnikatelé, o další zkratce, která zásadně ovlivní podnikání v příštím roce, jich
řada zatím netuší nic. GDPR neboli obecné
nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí
v platnost 28. května 2018. Přinese drastické
pokuty pro všechny podniky, které nezajistí
dostatečnou ochranu osobních údajů svých
zákazníků, ale i zaměstnanců nebo obchodních partnerů. Sankce mohou dosahovat až
20 milionů eur, tedy přibližně 550 milionů
korun, či čtyři procenta obratu za uplynulý
finanční rok. O nových povinnostech, které
nařízení přináší, přitom podle průzkumu
společnost SmartEmailing ze závěru roku
2017 nevědělo nebo se na ně nepřipravovalo
více než 50 procent firem.
Pro mnohé podniky je přitom překvapením, jaké všechny údaje pod ochranu
GDPR patří. „Osobních údajů spadajících
pod zesílenou ochranu GDPR je velké
množství. Jméno, e-mail, adresa, rodné
číslo a telefon nikoho příliš nepřekvapí. Pro
neznalé právních norem ale už může být
překvapením, že k osobním datům spadajícím pod GDPR patří i IČ, DIČ, cookies či
IP adresa,“ upozorňuje Vratislav Urbášek,
zakládající a vedoucí partner AK Urbášek
& Partners.
Nová pravidla přitom budou pro firmy
velmi složitá a hlavně menší podniky
a živnostníci budou mít problém se s nimi
vypořádat. „Nařízení GDPR je formulováno odlišně v porovnání s aktuálně
platnými předpisy. Dosavadní přístup
spočívá v dodržování určitých procedur
při zpracovávání osobních údajů s cílem
informovat obyvatele o samotné skutečnosti shromažďování takových dat. Nové
nařízení se soustředí na otázku otevřenosti problematiky ochrany údajů – každý
případ narušení bezpečnosti, únik dat či
neoprávněná manipulace s nimi, musí být
oznámen klientům firmy a informaci o takové skutečnosti musí obdržet i příslušný
regulátor,“ říká Robin Bay ze společnosti
Trend Micro. „Jednou z novinek nařízení
je povinnost zavést odpovídající bezpečnostní technologie. Neřeší se při tom
konkrétní technologie, ale jsou stanoveny
požadavky na úroveň takového zabezpečení. Svědčí to o strategickém přístupu EU,
který má firmy přimět, aby o bezpečnosti
přemýšlely velmi komplexně,“ dodává
Robin Bay.

eeT v roce 2018
Ve třetí fázi
(od 1. března 2018) ostatní
činnosti vyjma těch, které jsou
zařazeny do čtvrté fáze:
stravování a pohostinství, jde-li o tržby
z dodání zboží (tržby, které nejsou
stravovací službou, tj. zmrzlina
v kornoutu, popcorn v krabici, párek
v rohlíku…)
opravy a údržba motorových vozidel
kromě motocyklů (autoservisy)
taxislužba
železniční osobní doprava meziměstská
silniční nákladní doprava
podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři,
řezníci)
svobodná povolání (lékaři, právníci,
veterináři…)
a další obory

Ve čtvrté fázi
(od 1. června 2018) vybraná
řemesla a výrobní činnosti:
výroba textilií
výroba oděvů
výroba usní a souvisejících výrobků
zpracování dřeva, výroba dřevěných,
korkových, proutěných a slaměných
výrobků kromě nábytku
výroba papíru a výrobků z papíru
výroba mýdel a detergentů, čisticích
a lešticích prostředků, parfémů
a toaletních přípravků
výroba pryžových a plastových výrobků
výroba ostatních nekovových
minerálních výrobků
výroba kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků kromě
strojů a zařízení
výroba nábytku
ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci
her a hraček, sportovních potřeb,
hudebních nástrojů…)
opravy a instalace strojů a zařízení
specializované stavební činnosti
(např. elektrikáři, obkladači, malíři,
pokrývači…)
opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost
(hodinový manžel, opravář počítačů…)
poskytování ostatních osobních služeb
(např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

›
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pro jiné byznys

Podle zastánců nového opatření patří k jeho
přínosům to, že bude platit ve všech koutech
EU bez ohledu na národní odlišnosti. Jenže
tato zdánlivá spravedlnost se může v rukou
úředníků v jednotlivých zemích stát snadno
nástrojem pro likvidaci malých a středních
firem, stejně jako společností ze střední a východní Evropy. Brutální pokuty by totiž byly
schopny výrazně lépe přežít silní globální
hráči s mnohaletou tradicí než menší a kapitálově slabší společnosti.
Zatímco většina firem se nástupu nové
povinnosti obává, jediný, kdo se na příchod
změny těší, jsou specializované IT společnosti a poradenské a právní firmy, které
si od nich slibují nové zakázky. „Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, známější jako GDPR, vnímám jako obrovskou
šanci pro všechny firmy a instituce k tomu,
aby si udělaly pořádek ve svých datech.
A nejenom v osobních údajích, ale obecně
ve všech souborech a informačních systémech. Datový audit, který je pro sladění
s GDPR nutný, je velkou příležitostí udělat
si ve svém IT přehled,“ říká Aleš Špidla,
prezident Českého institutu manažerů
informační bezpečnosti (ČIMIB).
Žádná jiná novinka roku 2018 tak
zřejmě nebude podnikatele tolik zaměstnávat. „I když v balíčku změn na příští rok
převažují lehce pozitivní změny, evropské
nařízení o ochraně dat GDPR strhává stále
více pozornosti podnikatelů a bude to
nepochybně téma roku 2018, které svým
rozsahem převýší například EET,“ podotý-

ká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR.

Elektronizace pokračuje
Podnikatele příští rok čekají i drobnější, ale
pozitivní změny. Od příštího zdaňovacího
období mohou zaměstnanci předkládat
a činit, tedy podepisovat, prohlášení k dani
i v elektronické formě. K tomu ale musí zaměstnavatel zajistit jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Od roku 2018
tak bude na rozhodnutí podnikatelů, jakou
formu prohlášení k dani u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou.
Případně lze obě uvedené formy kombinovat.
Bude třeba, aby podnikatelé v případě vedení
elektronické mzdové agendy i pro tuto oblast
stanovili, např. vnitřním předpisem organizace, podmínky, za kterých je možné učinit
prohlášení k dani elektronicky. Další změna

se týká rozšíření možnosti využívání platebních karet. Poplatníci budou mít možnost
kartou uhradit své daně, cla a jiné poplatky,
pokud se konkrétní úřad rozhodne tento typ
placení nabízet. Platební karty mají potenciál
zejména v situacích, kdy samotné zaplacení je
podmínkou dalšího postupu daňového subjektu nebo je nepraktické jej odkládat, jako
například u dovozních cel nebo některých
typů poplatků.
Jedna z očekávaných novinek, která
by firmy příliš nepotěšila, se do praxe
neprosadí. „Nakonec nebyla přijata novela
zákoníku práce, která byla šitá horkou
jehlou a v důsledku by se stala hrozbou
jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance,“
připomněl Karel Havlíček.

Jednodušší stavění? Uvidíme
Velká očekávání spojují firmy také s novelou
stavebního zákona, která začne platit od
ledna. „O stavebním záměru bude možné
vést jedno společné územní a stavební řízení,
případně zároveň i s posouzením vlivů na
životní prostředí (EIA). Společné řízení tak
nahradí až tři stávající samostatná řízení.
O vydání společného povolení může stavebník žádat téměř u všech staveb, výjimku tvoří
pouze některé speciální stavby, například
letecké,“ vysvětluje Tereza Chalupová, advokátka z advokátní kanceláře bnt.
Výsledkem společného řízení podle ní
pak bude jedno společné povolení, které
stanoví podmínky jak pro umístnění,
tak i pro provedení stavby. „Zrychlení
povolování staveb by mělo přinést nejen
projednání stavebního záměru v jednom ›

FOTO: ČTK

› Pro někoho problém,

„Obavy z dlouhého
čekání na účtenku
v obchodech ani
z hromadného
ukončování
podnikatelské
činnosti se v žádném
případě nepotvrdily,“
tvrdí náměstkyně
ministra financí Alena
Schillerová.
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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.
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.

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.
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.
Studium MBA na FP VUT v Brně je tou pravou výzvou pro všechny,
kteří chtějí své schopnosti a vědomosti posunout dál.
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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celého povolovacího procesu vydáním jednoho správního rozhodnutí. Tím by měla
být odstraněna stávající roztříštěnost napadání vydaných rozhodnutí, což by mělo
také přispět k urychlení celého procesu,“
dodala Tereza Chalupová.
Vedle společného řízení zůstává i nadále
zachováno samostatné územní a stavební řízení. Společné řízení je volitelnou
možností stavebníka a záleží pouze na jeho
rozhodnutí, zda zvolí společné řízení, nebo

převyšovat náklady na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
ve kterém si stavebník může ještě s poměrně nízkými náklady ověřit, zda je jeho
záměr realizovatelný a v jaké podobě.
Další oblastí, které se novela dotýká, je
vstup dotčených orgánů státní správy do
povolovacích řízení. „Dotčené orgány hájí
veřejné zájmy, které mohou být stavbou dotčeny, a prostřednictvím závazných stanovisek nebo rozhodnutí mohou stavebníkovi
ukládat různé podmínky k jejich ochraně.

„O stavebním záměru bude možné vést jedno
společné územní a stavební řízení, případně
zároveň i s posouzením vlivů na životní prostředí
(EIA). Společné řízení tak nahradí až tři stávající
samostatná řízení,“ vysvětluje Tereza Chalupová
z advokátní kanceláře bnt.
samostatné územní a stavební řízení. „Lze
očekávat, že společné řízení se bude uplatňovat zejména u jednodušších stavebních
záměrů, kde by opravdu mělo přispět ke
zjednodušení a zrychlení. U větších staveb
to tak jednoznačné už není a až praxe ukáže, do jaké míry bude toto řízení využíváno
například pro velké developerské projekty,“
doplňuje Tereza Chalupová. Důvodem jsou
podle ní zejména vysoké náklady na zpracování dokumentace pro společné řízení,
které budou pravděpodobně několikrát

Často však dochází k tomu, že překračují
své pravomoci a stanovují takové podmínky, které jsou mimo oblast jejich působnosti,“ upozorňuje Tereza Chalupová.

Širší možnost paušální daně
Od příštího roku dojde také k zavedení
některých opatření, která zjednoduší živnostníkům přiznávání daní. Začíná platit
možnost rozšířeného využití paušální daně
pro podnikatele. Paušální daň je domluva
s finančním úřadem, že na rok zaplatí podni-

M

katel na dani z příjmů konkrétní částku, jde
tedy o stanovení částky daně z příjmů na celý
rok dopředu. Nově si paušální daň mohou
nechat stanovit i podnikatelé se zaměstnanci nebo ti, kteří si přivydělávají jako OSVČ
k zaměstnání.
Dochází také ke zjednodušení přiznání
z „malého rozsahu“ podnikání. U příjmů ze
závislé činnosti malého rozsahu, například
u dohod o pracovní činnosti do 2500 korun
měsíčně, bude podnikatel nově uplatňovat srážkovou daň, podobně jako dosud
u dohod o provedení práce do deseti tisíc
korun. Příjmy zdaněné srážkovou daní
nebude muset poplatník uvádět v daňovém
přiznání.
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Bič na daňové neplatiče
Stát rovněž rozšiřuje boj s daňovými neplatiči. Proto k institutu nespolehlivého plátce
DPH zavádí nový institut nespolehlivé osoby.
Nespolehlivou osobou se stane osoba, která
není plátcem a která závažným způsobem
poruší své povinnosti vztahující se ke správě
daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem
DPH, stává se současně nespolehlivým
plátcem.
Stane-li se nespolehlivá osoba nebo
nespolehlivý plátce členem skupiny, stává
se současně tato skupina nespolehlivým
plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace
nespolehlivého plátce, který je skupinou,
stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy
tato skupina přestala být plátcem.
daLIbOR dOsTaL.(dostal@mf.cz)
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FOTO: Hynek Glos

› koordinovaném řízení, ale právě i završení
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rychlá energie

a odolnost proti stresu.
Maca BIO

prášek Zdravý den® pochází z Peru,
příznivě ovlivňuje fyzické a duševní
zdraví, energii a vitalitu člověka.
Podporuje sílu a vytrvalost a proto je
vhodný například pro sportovce a lidi
s velkou fyzickou zátěží.

rostoucí na náhorních planinách ve vysoké
nadmořské výšce peruánských And na
polích bohatých na minerální látky.

Nopal BIO
• napomáhá řešit důsledky
kocoviny
• při hubnutí tím, že pozitivně
ovlivňuje vstřebávání cukrů
a tuků v trávícím traktu
• vysoký obsah vlákniny navíc
podporuje pocit nasycení,
• ke kontrole tělesné hmotnosti

Nopál je rostlina z kaktusovité čeledi
Opuntia. Pěstuje se převážně v Mexiku
a jeho konzumace má blahodárný
účinek na celkové zdraví člověka. Jsou
však oblasti, ve kterých je doslova
nedostižný.

Jednou výborných vlastností
Nopalu je, že významně
napomáhá hubnutí a působí
proti stresu.
A jak vlastně funguje?

180 kapslí

60 g

200 g

240,- 69,- 189,24_35_PT_12.indd 35

®
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raw
food

Pozitivně tak ovlivňuje vstřebávání
cukrů a tuků v trávicím traktu a tím
dokáže snížit energetickou hodnotu
přijímaných potravin. Vysoký obsah
vlákniny navíc

podporuje normální funkci:

Pravidelné užívání Nopálu Zdravý
den® v podobě rostlinného nápoje vám
dodá potřebnou energii.
Je zdrojem přírodních fytoestrogenů,
důležitých nejen v produktivním věku,
ale i pro ženy v menopauze. Pro své
mimořádné účinky je známý také pod
názvem peruánský
ženšen. Získává se
z kořene rostliny Maca

zdravýden

MACA
a NOPAL

KOMERČNÍ PREZENTACE

Nopál zdravýden® díky svému složení
zachycuje cukry a částečně i tuky
obsažené v potravě a snižuje tak
možnost jejich využití organismem.

podporuje pocit
nasycení. Celkově tedy konzumace
nopálu zvyšuje pocit sytosti, snižuje
chuť k jídlu a chuť na sladkosti.
Díky vysokému obsahu vitamínů (A,
B1, B2, B3, B5, B6, B12
a C), minerálů (vápník,
hořčík, sodík, draslík,
železo) a dalších
důležitých
živin, ktáré
pomáhají snížit
a nadměrnou
únavou
a mnohem lépe
budete snášet
pohybovou
i psychickou
180 kapslí 330 g
zátěž.

230,- 380,-

www.zdravyden.cz
objednávky na dobírku
tel: 730 143 541 nebo 731 417 169
mail: objednavky@zdravyden.cz
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Manažeři v zajetí
trojúhelníku stresu

Manažeři jsou vystavováni dlouhodobému
stresu. Pokud se s ním nesnaží bojovat
a nenajdou si čas na relaxaci, mohou si
způsobit chronické problémy

P

pak výsledkem četnosti, prudkosti a naléhavosti požadavků, kterým manažer čelí,
v kombinaci s jeho schopnostmi a dovednostmi čelit stresu. Například manažer vystavený
středně náročným požadavkům, zvládne
svoji práci bez stresu nebo s minimálním
stresem, pokud oplývá dovedností zvládat
stres. V porovnání s tím člověk s průměrnou
dovedností čelit stresu bude při vystavení
náročným požadavkům prožívat silný stres.

ráce manažerů je náročná a stresující.
Prvním krokem ke zvládnutí tlaku
je podle odborníků vědět, co stres
vyvolává. Druhým krokem je pak naučit se
postupy, které stres odbourávají.
Kde se stres bere? Zdrojem napětí a úzkosti na pracovišti je tlak na výkonnost,
snižování počtu pracovníků, ale také třeba
přestěhování firmy na jiné místo. Může být
způsoben i častými změnami na vedoucích
místech, podřízení se pak musejí adaptovat
na jiný styl řízení a požadavky nadřízeného.

Poruchy spánku i bolesti hlavy

Hodně špičatý trojúhelník

Stres se přitom může projevovat mnoha způsoby. Běžné tělesné reakce na stres zahrnují

Odborníci rozlišují tři vrcholy trojúhelníku
manažerského stresu. Ty tvoří požadavky,
dovednosti a reakce. Pracovní požadavky
představuje především rostoucí pracovní
zátěž, způsobovaná například snižováním
počtu pracovníků, krátké termíny pro
splnění úkolů, obtížní šéfové, cestování,
nároční zákazníci nebo osobnostní konflikty
na pracovišti. Dovednosti zahrnují postupy,
které lidé používají, aby zvládli nejrůznější
požadavky. Patří mezi ně například manažerské dovednosti nebo emocionální inteligence.
Dovednosti umožňující zvládnout stres zahrnují stanovování cílů, priorit, time management nebo organizování, tedy schopnost
zařídit si pracovní činnost a pracoviště tak,
aby to optimalizovalo výkonnost. Reakce jsou

Co je to stres
Stres znamená tlak, kterému je hmota
vystavena. Tato původně fyzikální definice platí v plné míře i pro člověka. První
zkoumání stresu se datují od 30. let tohoto
století, kdy jeho působení zkoumal slavný
kanadský lékař, biolog, chemik a endokrinolog rakousko-maďarského původu Hans
Selye. Stanovil tehdy, že zátěží – stresorem
– může být cokoli: hluk, málo času, přebytek času, nuda, jídlo, strach, láska, smrt,
hádky, zlost, prázdninová nebo víkendová
cesta a podobně.

bolesti hlavy, žaludeční potíže, svalová napětí, problémy se sexuální výkonností a poruchy spánku. Běžné emocionální a psychické
reakce zahrnují úzkost, strach, kolísání
nálady, potíže s koncentrací.
Věda přitom rozlišuje dva druhy účinku
stresu na lidský organismus. Prvním je eustres, pojem pocházející z řeckého „eu“, které
znamená zdravý, normální nebo podnětný.
Tento stres znamená nabuzení k výkonu.
Pomocí tohoto stresu lidé zvládají jednorázový těžký úkol, jako je konkurz nebo rozhovor
o zvýšení platu. Souvisí tedy s aktuální situací, která trvá jenom určitý čas, organismus se
s jejími důsledky snadno vyrovná.
Druhým typem stresu je takzvaný dysstres, jehož název je odvozený od řeckého
slova „dys“, které znamená porušený, podrážděný nebo špatný. Tento stres znamená zátěž
pro organismus. Kvůli němu se rozběhnou
například opakované migrény, vracející se
záněty, vzniknou žaludeční vředy. Váže se na
stavy dlouhodobé nebo trvalé, stres se stává
chronickým.
Kdykoli organismus reaguje na nějaký
stresový faktor, tělo je mobilizováno třemi
způsoby – ztuhne, bojuje nebo uteče. Lékař
Hans Selye nazval tuto reakci GAS neboli
obecný či generální adaptační syndrom.
V poplachové fázi tělo spouští stresovou
reakci, v adaptační fázi se za využití svého
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energetického potenciálu vyrovnává se
stresovým podnětem a ve fázi vyčerpání se
člověk zklidňuje, tělo likviduje toxiny a zplodiny látkové výměny, obnovují se poškozené
buňky a zásoby energie.

Neřešený stres působí
chronické problémy
Pokud jsou manažeři vystaveni trvalému
stresu, právě třetí fáze u nich nemá možnost

FOTO: Shutterstock.com

Zdrojem napětí a úzkosti na
pracovišti je tlak na výkonnost,
snižování počtu pracovníků, ale také
třeba přestěhování firmy
nastat nebo se plně rozvinout. Chronické
zdravotní problémy pak omezují výkony
manažerů v práci a tím se stávají dalším,
postupem času stále závažnějším stresovým
faktorem.
Jedním z nejčastějších projevů stresu jsou
zmíněné poruchy spánku. „Naše usínání
i probouzení řídí hormony. Pokud máte
problém večer usnout nebo naopak po ránu
nastartovat, můžete vyzkoušet cvičení. Před
spaním je dobré provádět dechová cvičení, která vám pomohou rychleji a účinněji ›

INZERCE

A171004799

JABLONEC NAD NISOU

MĚSTO, KDE SE STÁLE NĚCO DĚJE

Jablonec nad Nisou je přirozeným kulturním i sportovně-rekreačním
střediskem regionu pod Jizerskými horami. Centrum tvoří tři
nad sebou položená náměstí a za prohlídku stojí mnoho
zajímavých míst, významných staveb i čtvrtí.
Unikátní je Jablonecká přehrada, která leží nedaleko centra
města a je návštěvníky i obyvateli celoročně využívaná k rekreaci.
Jablonec nad Nisou je městem skla a bižuterie a díky České
mincovně také městem mincovním.
Nabízí výhody městského života – nákupy, kulturu a sport i výhody
plynoucí z polohy v blízkosti Jizerských hor. Lehce dostupná
jsou rekreační střediska: Bedřichov (kam jezdí z Jablonce i MHD
a sezonní autobusy), Severák, Špičák, Jizerka nebo Harrachov.
To všechno pouhou hodinu cesty autem z Prahy.
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› zrelaxovat celé tělo a zároveň si vyčistit mysl.
Budete tak lépe připraveni jít spát. Po ránu
je potřeba opět mozek okysličit. Vhodné
jsou aerobní sportovní aktivity, které vás
nejen rozproudí, ale také zlepší vaši náladu,“
vysvětluje primářka Rehabilitačního ústavu
Brandýs nad Orlicí Michaela Tomanová.

Každá myšlenka se promítá
do svalů
Protože manažeři si stále více uvědomují, že
duševní a fyzické zdraví jsou v konkurenčním boji rozhodující výhodou, vyhledávají
intenzivní programy zaměřené na snížení
psychického napětí. Využívají k tomu různé
metody. Jednou z nich je i takzvaná metoda
Infinity. „Tato metoda je vhodná pro léčbu
onemocnění páteře, kloubů, svalů, poúrazových, pooperačních stavů a některých neurologických onemocnění. Současně slouží jako
preventivní pohybový program pro lidi, kteří
chtějí udělat něco pro své zdraví i postavu.
Cvičení je založeno na zlepšení stabilizace
a centrace celého těla, dále na uvolnění, protažení i posílení celého pohybového ústrojí.
Metoda zároveň učí pacienty koordinovat,
vnímat, ovládat a kontrolovat své tělo,“ popisuje Michaela Tomanová, která je autorkou
této metody.
Dalším osvědčeným receptem na stres je
takzvaná Jacobsonova progresivní relaxace.
Jejím autorem je Edmund Jacobson, který
na počátku 20. století působil na univerzitě v Chicagu. Při svých psychologických
výzkumech přišel na spojitost mezi psychikou a svalovým napětím. Prováděl měření
speciálním elektrickým přístrojem elektromyografem a zjistil, že každá myšlenka
přináší určitou svalovou reakci. Duševní
neklid, nervozita a stres se tak odrážejí na
tělesném zdraví a způsobují svalové napětí,
které se může projevovat například bolestmi
zad či hlavy. Proto Edmund Jacobson usou-

dil, že relaxace lidské psychiky i těla by měla
nejprve začít svalovým uvolněním.

Nejlepším lékem je příroda
Velmi populární metodou boje se stresem je
mezi manažery také takzvaný wwoofing. Jde
o dobrovolnický pobyt na ekologických farmách. Nikde jinde si totiž manažeři nevyčistí
hlavu tak jako v přírodě. Život na farmě je při
jejich stylu práce něco naprosto nereálného.
Žít v souladu s přírodou, starat se o zvířata
a jíst jen to, co si vyprodukují vlastníma
rukama, je pro mnoho lidí velmi účinným
prostředkem boje s pseudoproblémy, které
si utvářejí a nesou s sebou v nereálném
světě kanceláří řízených čísly v excelových
tabulkách. Wwoofing má blahodárné účinky
nejen na fyzický stav člověka, ale především
na psychiku, protože díky pobytu na farmě si
manažeři dokonale vyčistí hlavu.
Pro top management velkých firem znamená wwoofing také kontakt s běžným světem
a s realitou obyčejných lidí. Například luxusní
střediska v Alpách nabízejí spolu s pobyty
na farmách bioprocedury, jako je koupel
v jablkách, masáž kaštany nebo bylinná lázeň,
a další prvky wellness spjaté s přírodou.
Terapeuti tam rovněž doporučují spát v seně.
Víkendové pobyty pro manažery nabízejí také
mnohé lázně. Například v Lázních Jablonec
mohou využívat masáže, japonskou terapii
shiatsu, kyslíkovou lázeň, magnetickou stimulaci, lymfomasáže a další postupy.
Ať se manažeři rozhodnou pro jakoukoli
metodu boje se stresem, měli by se podle
odborníků soustředit nejen na řešení jeho
důsledků, ale také předcházet jeho příčinám.
Utrácet za relaxační pobyty nemá smysl,
pokud lidé po návratu do práce nepřemýšlejí,
jak co nejvíce omezit rizikové stresové faktory v zaměstnání.

A171004893

1. Dechová cvičení – kombinace bráničního
a hrudního dýchání, tedy takzvaný „plný
jógový dech“. Tato cvičení mají vliv na celé
tělo, uvolňují zejména aktuální stres.
2. Pohyb – stačí přibližně patnáct minut
aerobního výkonu denně, aby se tělo
zbavilo celodenní zátěže. Toto cvičení není
přerušované, probíhá přiměřeným tempem.
3. Jídlo a pití – je potřeba jíst spíše menší
porce, dobře kombinovat (například podle
principů nebo doporučení o dělené stravě)
a jíst podle aktuálního zdravotního stavu.
4. Spánek – jeho potřeba je velmi
individuální. Spánková deprivace nastává
po dvou až třech dnech bez spánku nebo
po šesti dnech s 1,5 hodiny spánku nebo
po devíti dnech s třemi hodinami spánku
za den.
5. Relaxace a meditace – relaxačních
cvičení je celá řada, například Oshova
relaxační cvičení, Jacobsonova progresivní
relaxace, zlatý bod, hudební relaxační
programy. Meditace je dlouhodobější,
předpokládá nerušené klidové prostředí.
6. Hudba – proti stresu působí
podprahovými sděleními zaměřenými
k různým tématům, jeden z programů
je i proti stresu. Dokáže zajistit rychlou
relaxaci a nástup uvolněného stavu.

INZERCE

Šest tipů, jak bojovat
se stresem

Fokus

Jakým stresem trpí manažeři
Časový stres
Je to úzkostná reakce vyvolaná buď
vědomím, že nějaká záležitost musí být
vyřízena do stanoveného termínu, nebo
všeobecným pocitem, že čas ubíhá a něco
nepříjemného se stane, až uběhne.
Předběžný (anticipující) stres
Obyčejně se tomu říká starosti. Jde o pocit
úzkosti kvůli blížící se události. Jde často
o generalizovanou úzkost, která nemá
konkrétní příčinu nebo je příčina nepatrná.
Situační stres
Jde o úzkost, když se člověk cítí pod
přílišným tlakem událostí nebo lidí. Objevuje
se v situacích, které přinášejí pro člověka
nějakou hrozbu a jsou částečně nebo
celkově mimo jeho kontrolu. Doprovází také
konflikty a nedůvěru mezi lidmi.
Kontaktní stres
Úzkost vyvolaná budoucím jednáním
s lidmi nebo skupinou lidí, které dotyčný
člověk vnímá jako nepříjemné nebo
nevypočitatelné. Tento druh stresu se může
vyskytovat u pracovních pozic, které mají
v popisu práce styk s lidmi, se zákazníky,
kteří nejsou vždy příjemně naladěni.
Zdroj: Markéta Pavlová – Stres u manažerů

DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)
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Cestovní ruch pomalu
zabíjí jedinečnost
Turisty zajímá autenticita a originalita,
kterou ovšem cestovní ruch potlačuje,
zaznělo na Fóru cestovního ruchu 2017
UNESCO chránit, okamžitě přitahují
a zvyšují turistický ruch, což rozhodně není
záměrem této ochrany. Zájem podle statistik
vzrůstá třikrát až desetkrát.“
Monika Palatková, ředitelka agentury
CzechTourism: „Je potřeba se zaměřovat
na turisty z méně vzdálených zemí, kteří
generují menší uhlíkovou stopu. Návštěvníci
z blízkého zahraničí také častěji volí méně

V případě zájmu o předplatné volejte Karolínu Laubovou,
tel.: 225 276 434, nebo objednejte emailem na laubova@mf.cz.
Praha pořád vede
Největší intenzitu cestovního ruchu (počet
přenocování na počet obyvatel) stále zaznamenává Praha, následuje ji Karlovarský
a Královéhradecký kraj. Praha meziročně
více než zdvojnásobila počet domácích
turistů, kteří zde strávili noc. Prodloužila se
i doba, po kterou domácí i zahraniční turisté v Praze přespávají, a to na průměrných
13 dní. Karlovarský kraj se díky lázeňským
pobytům posunul až nad hranici 16 dnů.
Průměrný počet přespání v ČR na celou
populaci je 4,5 dne.
Zdroj: MindBridge Consulting

FOTO: Martin Pinkas

C

estovní ruch se mění a stejně tak
i jeho vliv na obyvatelstvo. Podíl na
tom má především rozvoj internetu,
bezpečnostní situace ve světě, ale také
fenomén sdílené ekonomiky. Příjmy
z cestovního ruchu rostou a vloni tvořily
154,2 miliardy korun, jsou s ním ale spojené
negativní jevy. Turismus není často šetrný
k přírodě ani k místním obyvatelům.
Odpovědi na to, jak se vyrovnat se změnami v cestovním ruchu i jeho dopady, hledali
odborníci na Fóru cestovního ruchu 2017,
které se konalo v Táboře. Přinášíme názory
některých účastníků.
Dana Fialová a Veronika Marianovská,
Centrum výzkumu geografie volného času
při Přírodovědecké fakultě UK: „Dnes
mnohdy nepoznáte, na ulici kterého středoevropského města stojíte. Díky turistickému
ruchu jsou si podobné jako vejce vejci…
Turistická destinace se musejí vyvíjet s respektem k místním lidem a kultuře. A tomu
je potřeba přizpůsobit nastavení pravidel
a zajistit kontrolu jejich dodržování tak, aby
turistický ruch nezničil sám sebe.“
Martina Pásková, Ministerstvo životního prostředí ČR: „Objekty, které začne

vytížené lokality, a přispívají tak k většímu
regionálnímu rozložení cestovního ruchu.
Důležité je, aby u nás návštěvníci trávili
delší dobu. To má za následek větší zisk při
stejné dopravní, a tedy i ekologické zátěži.
Ta je nižší i u bohatších klientů. Podporu si
zaslouží i tzv. nízkouhlíkové cestování, tedy
pěší turistika, cykloturistika nebo takzvaný
slow travel.“
Vincent Nijs, Visit Flanders: „Je potřebné
udržet místní obyvatele na své straně. Proto
je dobré v lidech posilovat pocit hrdosti na
svůj region, přesvědčovat je o pozitivních
sociálních dopadech cestovního ruchu,
zapojovat je do rozhodování o budoucnosti
turismu, usilovat o eliminování negativních
dopadů a informovat o přínosech.“
Václav Cílek, geolog a klimatolog: „Je
potřeba udržet německé a vůbec tradiční regionální a středoevropské návštěvníky, protože představují určitý stabilizační prvek...
A měli bychom nabízet turistům to, co nikdo
jiný neumí, vše ostatní si díky internetu
najdou a zařídí sami. Důležité bude nabízet
nové tuzemské destinace… Turistický ruch
poměrně brzy výrazněji ovlivní klimatické
změny a robotizace, které budou mít vliv na
chování lidí ve volném čase. Již nyní začíná
část lidí odsouvat letní dovolenou mimo
hlavní sezonu, případně si ji rozděluje do
několika kratších pobytů v průběhu celého
roku. Veřejnost bude také v budoucnu kvůli
smogu ve městech častěji hledat to, co dříve
bývaly takzvané letní byty.“ JAM
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Předplaťte si
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na rok za 390 Kč a získejte
motivační diář Doller

Předplaťte
si bezpečně
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Volejte
225 985 225

Zašlete e-mail na adresu:
mf@send.cz
a uveďte své jméno a doručovací adresu.
Do předmětu napište kód PROFIT1218.

Jednoduše zavolejte své osobní údaje
a uveďte kód PROFIT1218.
Předplatit si můžete také online na našich
stránkách: www.mf.cz/produkty/profit/
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byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
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Zájem o živnosti klesá.
Pekaři jdou proti proudu

Zlatá éra živností nastartovaná v 90. letech
skončila. Přesto existují výjimky. Nebývale
se v Česku daří malým pekárnám a cukrárnám

P

o revoluci padly bariéry pro
soukromé podnikání. Zájem
o živnostenská oprávnění byl
v 90. letech mezi Čechy řádově vyšší než
dnes. „Začátek devadesátých let a s ním
spojená transformace ekonomiky jsou
typické tím, že se do podnikání pouštěly
statisíce lidí najednou,“ připomíná
Jan Cikler, vedoucí datového oddělení
společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
„Český podnikatelský stav postupně
ztratil tah na branku. Chybí nám generace
nadšenců, která tu byla v 90. letech. Byla tu
obrovská nabídka a vysoká poptávka, konkurence daleko slabší a možnost uspět nepochybně daleko vyšší. Po dlouhých letech
nesvobody viděli lidé v podnikání lákavý
způsob seberealizace, což už dnes neplatí,“ doplňuje jeho slova předseda Asociace
malých a středních podniků a živnostníků
(AMSP ČR) Karel Havlíček.

Soumrak řemeslných živností?
Přesto se ještě začátkem 21. století Češi nebáli pouštět na tenký led vlastního byznysu.
Počet aktivních živností byl rekordní v roce
2008. A ještě v roce 2011 bylo v Česku milion živnostníků. Nyní jich je o zhruba třicet
tisíc méně.
Statistiky potvrzují, že nejde o náhodný výkyv, ale spíše trend. Drobní čeští
podnikatelé se obávají rostoucí byrokracie,
problémy mají s financováním svého podnikání. Nejistotu jim přinášejí permanentní
změny v zákonech. Podle čísel CRIF – Czech
Credit Bureau přibývá v Česku rok od roku
méně OSVČ z řad zedníků, hospodských, kadeřníků nebo řezníků. Zatímco v roce 2010
požádalo o živnostenské oprávnění 1700 kadeřníků a kadeřnic, v roce 2016 už jich bylo
jen 1037. V roce 2014 si došlo na úřad pro
živnostenský list téměř 15 tisíc hostinských,
loni – možná i v souvislosti s EET – to bylo

jen 11 tisíc podnikatelů. Také začínajících
zedníků se statusem OSVČ ubylo loni oproti
roku 2008 zhruba o tisícovku.

Proti proudu jdou cukráři
a pekaři
Výjimkou jsou malé soukromé pekárny
a cukrárny. Ani v 90. letech neprožívali cukráři a pekaři takový boom jako v současnosti.
Podle čísel CRIF – Czech Credit Bureau jich
v roce 2016 přibylo více než tisíc, zatímco
před sedmi lety pouhé čtyři stovky. Údaj
z roku 2016 je ostatně historickým rekordem.
Od otevření malé cukrárny přitom mohou
podle AMSP ČR okolnosti odrazovat i ty
nejotrlejší podnikatele. Asociace nedávno varovala, na co všechno se musí před
zahájením činnosti provozovatel cukrárny
připravit: dvacet stanovisek a ohlášení před
zahájením činnosti a až třicet průběžných
kontrol v rámci běžného provozu.
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„Změna užívání, stanoviska odborů
hygienické stanice, hasičů, památkové péče,
odboru životního prostředí, souhlas Národního institutu pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, vypracování
analýzy nebezpečí a kritických kontrolních
bodů pro výrobu a prodej potravinářských
produktů a dalších nejméně deset stanovisek a povolení,“ vypočítává AMSP ČR na
svých webových stránkách.
Majitele pak čekají průběžné kontroly
od hygienické stanice, Státní zemědělské
a potravinářské inspekce, Státní veterinární
správy, orgánů ochrany veřejného zdraví,
několik typů kontrol od České obchodní
inspekce, Státního úřadu inspekce práce,
České inspekce životního prostředí a dalších
dvaceti státních cifršpionů.
Další překážkou, již musejí pekaři
a cukráři překonávat, je nedostatek kvalifikovaných lidí, který je ještě citelnější

Provozovatel
cukrárny se musí
připravit na dvacet
stanovisek a ohlášení
před zahájením
činnosti a až třicet
průběžných
kontrol v rámci
běžného provozu
než v jiných oborech. Podle Svazu pekařů
a cukrářů vystuduje tento obor v ČR pouze
150 studentů ročně. A ti rozhodně nestačí
pokrýt pracovní poptávku stovek pekáren a cukráren. Za nezájmem o zmíněné
řemeslo stojí zejména nízké mzdy. Jak se
může dařit řemeslu, kde chybějí kvalifiko-

vané pracovní síly a ve kterém je zároveň
třeba překonávat tolik administrativních
překážek? Důvod je zřejmě jediný: výrazně
rostoucí zájem Čechů o pekařské a cukrářské výrobky. Podle průzkumu společnosti
GfK stoupla v posledních letech v tuzemských domácnostech poptávka po pečivu
o několik desítek procent. Cukráři mohou
spoléhat na to, co sami označují za syndrom
líné hospodyňky. Češky pečou cukroví
méně než dřív a více ho nakupují. Díky rostoucí ekonomice navíc nemáme tak hluboko
do kapsy a více utrácíme.
Podle Martina Hořínka z internetového
obchodu Cukroví.cz rostou jeho firmě prodeje vánočního cukroví rok od roku o deset
až patnáct procent. „Lidé se začínají zajímat
už v září, objednávky přijímáme od října,“
shrnuje.
JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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ejvětší změna v podnikání od
roku 1990, jak bývá označováno
zavedení elektronické evidence
tržeb (EET), má za sebou první rok.
Od 1. prosince 2017 se do ní zapojily
restaurace a hotely. Letos v březnu k nim
pak přibyly prodejny.
Přestože evidenci tržeb, která má bránit
daňovým únikům, předcházely obavy
z hromadného krachu restaurací a obchodů,
černé scénáře se nenaplnily. Naopak. Podle
údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)
během posledního roku restaurací o několik
procent přibylo. To potvrzují také statistiky
ministerstva financí. Podle nich od loňského
prosince do letošního října zrušilo v oblasti
ubytování a pohostinství podnikání
1506 subjektů, nově se registrovalo
2465 subjektů. „Tisíce zavíraných restaurací
a tisíce zavíraných obchodů prostě neexistují,“ uvedl ministr financí Ivan Pilný.

zákazníci platili kartou v 3,9 procenta případů, letos je to již 7,3 procenta. Kromě toho,
že zákazníci platí v posledních měsících
kartou čím dál tím častěji, s ní také utrácejí
mnohem větší částky, což přináší podnikům
větší obraty,“ doplnil Igor Třeslín.
Třetí vlna EET by měla odstartovat
1. března 2018. Bude se týkat stánkového
prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty
ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na
farmářských trzích nebo služeb účetních,
advokátů a lékařů. Od června 2018 se do
systému zapojí rovněž vybraní řemeslníci či
další služby.

Hlavně žádné výjimky
Politici však v současnosti uvažují o udělení
výjimek pro některé skupiny podnikatelů.
Organizace, které sdružují podnikatele,
se tomu brání. S výjimkami by totiž podle

Tržby rostou

Jak dopadly kontroly

Rovněž údaje poskytovatelů pokladních
systémů pro EET ukazují, že provozovatelé
nestrádají. „Pokud se podíváme na ekonomické výsledky našich klientů, zaznamenáme průměrný 16procentní meziroční
růst, zatímco ČSÚ uvádí pouze 8,2 procenta
pro celý trh,“ konstatuje Igor Třeslín, šéf
společnosti Storyous. Podle něj evidence
tržeb nepřímo přinesla i růst tržeb v restauracích. „Díky EET je i dostupnější a pro
podniky levnější platba kartou. Zatímco loni

Úřady za rok fungování EET provedly
76 761 kontrol a uložily čtyři tisíce pokut
za 38,4 milionu korun. Nejvyšší udělená
pokuta činila 260 tisíc korun, nad
100 tisíc korun správa uložila pokutu
čtyřem firmám. Správa zároveň od
spuštění systému uzavřela kvůli neplnění
EET 11 provozoven. Z toho pět provozoven
již obnovilo svou činnost.

DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

INZERCE

A171000509

Rok s EET: restaurací přibylo
Obavy z negativního vlivu
elektronické evidence tržeb
na podnikatele se nenaplnily

nich EET ztratila smysl. Výjimky by zbavily
nepoctivé podnikatele povinnosti evidovat
tržby, ta by opět zůstala jen těm poctivým,
kteří již daně odváděli před zavedením této
novinky.
Upozorňují na to i zástupci firem nabízejících pokladní systémy. „Problém s plošnými
výjimkami spočívá v tom, že jdou proti samotné podstatě celého záměru elektronické
evidence tržeb. Pokud má EET narovnávat
trh a zabraňovat nepoctivým podnikatelům
ve vyhýbání se placení daní, pak z ní nelze
vyjímat velké skupiny. Kromě toho, že díky
různým pravidlům logicky nemůže dojít
k narovnávání trhu, se tím znovu otevírají
možnosti, které už dříve někteří podnikatelé
využívali k obcházení daňových povinností,“ zdůrazňuje Martin Laštovica, provozní
ředitel společnosti KasaMax.
Naopak za smysluplné považuje výjimky
pro podnikatele s handicapem. Ministerstvo financí takovou plánuje například
pro zrakově postižené. Hlavními důvody
jsou jednak technické bariéry na daňovém
portálu Finanční správy a v aplikaci elektronické evidence tržeb, které komplikují
získávání autentizačních údajů i obsluhu
evidence, a také nedostatečná nabídka na
trhu pokladních zařízení uzpůsobených
pro tuto skupinu podnikatelů. Výjimka pro
ně bude platit pouze do doby, než budou
tyto technické problémy vyřešeny.
„EET nesmí nikoho omezovat v podnikání,
proto považuji toto rozhodnutí za naprosto
rozumné,“ vysvětlil ministr financí Ivan
Pilný.
Podmínkou pro osvobození nevidomých
podnikatelů od povinnosti evidovat tržby
je předložení průkazu zdravotně postižené
osoby se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. „Aby nedocházelo ke zneužití
této možnosti, navrhli jsme omezení, že
pokud má podnikatel s těžkým zrakovým
postižením zaměstnance nebo je společníkem a tyto osoby nemají stejný handicap
jako on, vynětí z evidence tržeb se ho netýká,“ doplnila náměstkyně ministra financí
pro daně a cla Alena Schillerová.
Podle odhadů ministerstva financí přinesla EET od ledna do konce listopadu do rozpočtu navíc 4,1 miliardy korun, za celý rok
pak přínos činí pět miliard korun. Podnikatelé za rok zaevidovali 3,6 miliardy účtenek
a přiznali tržby za 1,3 bilionu korun.

FOTO: ČTK
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Zázrak pod Dachsteinem
Prosadit se v Rakousku, které nabízí tři sta tisíc
pokojů v hotelových zařízeních, s novým
velkým hotelem? To chce nápad, říká Florian Mayer
Zkusil to i otec. Vybudoval při jednom našem hotelu velký wellness areál. Ale pak mu
došlo, že by měl zkusit něco jiného. A zjistil,
že pomyslnou díru na trhu představovaly
hotely pro rodiny s dětmi. Proto se vydal
touto cestou. Byl to velký krok do neznáma, odvážný, ale nakonec se ukázal jako
úspěšný.

Koho napadlo postavit velký
pětihvězdičkový „Kinderhotel“ nedaleko
sjezdovek Dachsteinu?
První impulz vzešel před šesti lety od
představitelů místního lyžařského resortu
v Gosau. Ti už nechtěli být tak závislí na uživatelích denních skipasů. Proto se rozhodli
rozšířit zdejší ubytovací kapacity. My jsme
v tom čase hledali místo, které by nebylo
daleko od našeho trhu v Tyrolsku. Slovo dalo
slovo a rychle jsme se dohodli. Následovaly
čtyři roky plánování, dva roky se stavělo
a loni jsme areál otevřeli.
A ta orientace na rodiny s dětmi?
To napadlo mého otce Ernsta. Někdy v první
polovině 80. let, když jsem byl ještě malý
chlapec, si on i další lidé podnikající v hotelové branži v Tyrolsku uvědomili, že je nutné
se specializovat. Cílit na určitou skupinu.
Většina tehdy zvolila koncept wellness a spa.

florian Mayer (31)
Ředitel hotelu Dachsteinkönig
v rakouském Gosau. Vystudoval hotelovou
školu v Tyrolsku. V osmnácti letech odjel
do zahraničí, kde pak pracoval deset let,
naposledy v hotelu Hilton v Dubaji.

Jak byste hotel Dachsteinkönig
charakterizoval?
Je to první a jediný hotel pro děti, který byl
navržený podle konceptu zaměřeného pouze
na rodiny s dětmi. Před jeho otevřením jsme
si udělali rozsáhlý průzkum, oslovili jsme
tisíc hostů jiných našich hotelů s otázkou,
jak by si takový hotel snů pro rodiny s dětmi
představovali. A z jejich odpovědí jsme vycházeli. Hotel jsme postavili na zelené louce,
takže nás nic neomezovalo, to byla další
velká výhoda.
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Dětský ráj

FOTO: archiv, Jaroslav Matějka

O děti se v hotelu Dachsteinkönig stará
20 vysoce kvalifikovaných pečovatelek,
většinou jsou to bývalé učitelky
z mateřských škol. Mají na starosti BabyClub (0–1 rok), Krabbel-Club (1–2 roky), Mini-Club (3–5 roků), Maxi-Club
(6–11 roků) a Teenie-Club (12–16 roků).
O nejmladší hosty pečují sedm dní
v týdnu od 8 do 21 hodin. Děti mají
k dispozici hřiště a další vnitřní prostory
o rozloze dva tisíce metrů čtverečních,
kino a divadlo, do kterého jednou týdně
přijíždí klaun, tělocvičnu. Mohou se
vybláznit na indoorových šlapacích
motokárách a dalších atrakcích, třeba na
100 metrů dlouhé vodní skluzavce, která
končí v prostoru s bazény. Venku pak mají
k dispozici areál se skákacím hradem,
dobrodružné hřiště, dráhy pro dětská
závodní autíčka, dětskou zoo a mnohé
další. A hlavně si pochvalují, že si mohou
vzít s sebou své domácí mazlíčky. Zvířata
jsou v hotelu povolena.

Co konkurence, šlape vám na paty?
Soupeře samozřejmě máme, mají také
prémiovou úroveň, ale mohou nabídnout
maximálně 30 až 40 pokojů. Proto nejsou
schopni nabídnout služby na té nejvyšší
úrovni jako my. Je to objektivně dané, chybí
jim infrastruktura. U nás v hotelu máme
105 apartmánů s dětským pokojem a k tomu
ještě dvanáct horských chat s mnoha pokoji,
vlastní kuchyní, saunou. Jsou patrové, mají
rozlohu od 127 do 160 metrů čtverečních.
Jsme jediný dětský hotel takové velikosti
v této části Evropy, který je v té nejvyšší kategorii, získal pět hvězdiček. Letos jsme byli
dokonce nominováni na cenu World Luxury
Hotel Awards v kategoriích luxusní rodinný
hotel a luxusní nový hotel.
V hotelu pracuje 125 zaměstnanců,
najednou ho navštěvuje až 500 hostů. Jak
náročné pro vás je takový kolos řídit?

82PROCENTNÍ VYTÍŽENOST.
„Za první rok provozu očekáváme 140 tisíc
nocí strávených v našem hotelu,“ říká ředitel
Florian Mayer.

uBYToVÁNÍ Po FINsku. K hotelu patří
i dvanáct horských chat rozdělených do
tří kategorií. V každé je sauna.

Byla by to výzva i pro ostřílenějšího manažera, než jsem byl já, když jsem se té funkce
před rokem ujal. Já jsem ale v hotelích svého
otce Ernsta vyrostl. Už jako malý kluk jsem
v nich trávil většinu času. Jako osmnáctiletý jsem pak po studiích odjel na Střední
východ, kde jsem pracoval deset let pro
americký hotelový řetězec v Dubaji. Mimo
jiné jsem byl odpovědný za úsek food and
beverage s 200 zaměstnanci nově otevřeného hotelu Hilton. Tam jsem získal spoustu
zkušeností a znalostí. Bez toho bych to tady
nebyl schopen zvládnout. Za náš úspěch
mohou ale hlavně zaměstnanci hotelu Dachsteinkönig. Ty jsme vybírali v celé Evropě.
Všiml jsem si, že jsou velmi mladí…
To je pravda. Třeba našemu šéfkuchaři je
pětatřicet let. Roky pracoval pro jednoho
operátora, který pořádal velké podniky v Rakousku, například zajišťoval vše
kolem Velké ceny F1. Takže je zvyklý na to,
nabídnout velkou kvalitu při ohromném
množství připravovaných jídel. Denně to
představuje 5500 talířů! A k tomu osm tisíc
sklenic.

Děti u vás mají z čeho vybírat. Ale co
rodiče? Mysleli jste i na ně?
Rodinná dovolená si svůj název zaslouží jen
tehdy, když je dostatečná nabídka jak pro
děti, tak i pro dospělé. Což v Gosau splňujeme. Je tady kromě jiného svět wellness
a saun o rozloze tisíc metrů čtverečních, jsou
tu exkluzivní lázně, terapeutické místnosti
na masáže, koupele, kosmetiku a ajurvédu.
Pro sportovce pak špičkové fitness, indoorový golfový simulátor. Jen 100 metrů od hotelu je lanovka do Dachstein West – největšího
lyžařského střediska v Horním Rakousku
se 142 kilometry sjezdovek. Běžkaři mají
k dispozici 50 kilometrů běžeckých stop.
Ceny jsou u vás vysoké, 500 eur za jednu
noc. Kdo tvoří vaši klientelu?
Z šedesáti procent to jsou rodiny s dětmi
z Německa, z 27 procent to jsou Rakušané,
z šesti Švýcaři a zbytek pochází ze střední
a východní Evropy.
Jaký máte obrat? Kdy očekáváte
návratnost vložených prostředků?
Hotel jsme zainvestovali ze sedmdesáti
procent. Co se týká tržeb, jsme blízko
60 milionům eur, což nás řadí mezi pět top
hotelů v Rakousku. Hned první rok překonal
naše očekávání. Podobný výsledek jsme
čekali později. A už nyní vidíme podle objednávek, že na tom budeme v zimní sezoně
lépe než loni. Na období leden až březen
máme o třicet procent vyšší rezervace. Naší
nespornou výhodou je, že se k nám nejezdí
jen na prázdniny, ale rodiny s dětmi jezdí
vlastně pořád.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Česko je předposlední

Konec stěhování?

Ještě před pěti lety byl každá
čtvrtý člověk na planetě ochotný
se přestěhovat do jiné země
kvůli práci. Dnes je takových
lidí o sedm procent méně

J

eště před několika lety bylo pro mnoho
lidí snem přestěhovat se za prací do
jiné země. S tím, jak se kvůli migraci
zhoršuje bezpečnostní situace v zahraničí a zároveň se postupně zvyšuje životní
úroveň obyvatel i v chudších zemích, ochota
lidí odjet do ciziny za prací výrazně klesá.
Zjistil to průzkum mezinárodní poradenské
společnosti BDO.
Zatímco v roce 2012 sdělila čtvrtina dotázaných, že by se kvůli lepšímu finančnímu
ohodnocení až na dva roky přestěhovali do
jiného státu, během letošního dotazování
tuto ochotu deklarovalo jen 18 procent lidí.
Jen 17 procent dotázaných by se do zahraničí přestěhovalo napořád.
To dělá vrásky firmám, které se musejí vypořádat s nedostatkem pracovníků.
Zatímco před lety stačilo k úspěšnému nalákání pracovníků z jiných zemí atraktivní finanční ohodnocení, dnes je situace mnohem
komplikovanější. „Lepší mzdové podmínky
jsou stále velmi důležitým faktorem. Lidé
zvažující práci v zahraničí ale stále více sledují i jiné aspekty. Například zda dostanou
bezplatné jazykové kurzy nebo zda budou
mít v případě dočasného vycestování zajištěnou práci po svém návratu,“ říká Lukáš
Hendrych, partner auditorské a poradenské
společnosti BDO.

A není to jediný rozdíl oproti minulosti. „Ptají se více, co bude znamenat pobyt
v zahraničí pro ostatní rodinné členy, zda se
firma alespoň nějakým způsobem postará
o manželku nebo zda budou zdarma letenky
pro rodinné příslušníky. Současný trend je
takový, že lidé raději dojíždějí, než aby se
kvůli práci dlouhodobě přestěhovali,“ dodává Lukáš Hendrych.

Kam se lidé chtějí
stěhovat
Nejvíce preferovanou zemí pro delší pracovní pobyt je USA (30 %). Druhé místo na
žebříčku oblíbenosti drží Kanada (22 %),
třetí Spojené království Velké Británie
a Severního Irska (19 %) a čtvrté Austrálie
(19 %). Evropané by se za prací nejraději
přestěhovali do USA (24 %), do Německa
(20 %), Švýcarska (20 %), Austrálie (20 %),
Kanady (19 %) a Španělska (19 %). Největší
ochotu přestěhovat se za prací do ciziny
projevují již tradičně lidé do 35 let (25 %),
seniorní řídící pracovníci (24 %) a nesezdaní (22 %). Současná ochota mužů a žen je
zhruba na stejné úrovni (muži 19 %, ženy
18 %).
Zdroj: BDO Mobility Report 2017

Čeští zaměstnanci jsou v tomto ohledu ještě
výrazně konzervativnější než lidé z jiných
částí světa. Ochota Čechů dočasně se přestěhovat za prací do zahraničí je podle letošního
průzkumu společnosti Randstad druhá nejnižší z 33 sledovaných zemí světa. Hůře na
tom jsou už jen Dánové. Podle loňského průzkumu agentury Ipsos pro společnost Wincott
People se 56 procent Čechů nechce za prací
stěhovat ani v rámci Česka. Jen 17,3 procenta dotázaných by se za prací přestěhovalo,
pokud by jim zaměstnavatel zajistil a zaplatil
přechodné bydlení. A pouze devět procent
Čechů by souhlasilo, pokud by jim zaměstnavatel pomohl zajistit dlouhodobou práci
na novém místě i pro manžela či manželku
a pomohl s přestěhováním rodiny.
Kromě průzkumu ukazuje malý zájem
českých zaměstnanců stěhovat se za prací
i malý zájem o příspěvek, který na změnu
bydliště v rámci Česka poskytuje stát. O jednorázový příspěvek 50 tisíc, který se vyplácí
od loňského listopadu, požádalo zatím jen
něco málo přes 200 Čechů. Stát ho schválil
zhruba polovině žadatelů.
„Stěhování za prací nebylo před rokem
1989 moc běžné a velká část mladé generace dnes setrvává ve svém rodišti po vzoru
svých rodičů. Češi nejsou jednoduše zvyklí
za prací dojíždět. Je to dáno i geograficky.
Dnešní situace na trhu, kde se přibližujeme
plné zaměstnanosti, nevytváří ani potřebný
tlak se za prací stěhovat,“ dodává Lukáš
Hendrych.

Hledá se 200 zaměstnanců
V současnosti přitom chybí firmám na dvě
stě tisíc lidí. Zatímco zaměstnanci jsou
spokojeni, protože jim to přináší nebývalý
růst platů, podnikatelům přibývají vrásky. Situace na českém trhu práce činí ze
schopných expertů velmi žádané zboží. Celá
třetina firem dnes čelí nedostatku kvalifikovaných sil.
Podle Českého statistického úřadu je
přibližně 32 procent podnikatelů znepokojeno zejména nedostatkem kvalifikovaných
zaměstnanců. Mnozí kvalifikovaní pracovníci odcházejí za lepším výdělkem na Západ.
Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí pracuje v zemích EU kolem 115 tisíc Čechů.
V České republice stabilně chybí především personál nemocnic a také dělnické
profese, kuchaři a operátoři výroby. Seznam
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„Tradiční nástroje
náboru a udržení
zaměstnanců
přestávají fungovat,“
říká Andrea
Linhartová Palánová.
nedostatkových profesí se však rozšiřuje
a jedním z nejcitelněji žádaných oborů jsou
„ajťáci“, tedy experti z oboru informačních
technologií.
„Poptávka firem po programátorech,
vývojářích a IT profesích roste. Společnosti
jsou si dobře vědomé, že jejich úspěch roste
a padá s kvalitou těchto zaměstnanců,“
vysvětluje Milan Čálek ze společnosti CoolPeople, která se vyhledáváním IT specialistů
zabývá.
Proto i mezi personálními agenturami
roste diverzifikace a přibývá těch, které se
INZERCE

specializují na dodávání expertů pouze určitého oboru. „Dnes řešíme i situace, kdy se na
nás obrátí firma s tím, že jí akutně chybí deset programátorů, a pokud jejich stav rychle
nedoplní kvalitními lidmi, propady v ziscích
jdou do milionů. Splnit takové požadavky by
bylo bez rozsáhlé databáze expertů nemožné,“ doplňuje Milan Čálek.

Udržet vlastní lidi
Obecně podceňovaným jevem je v českých
firmách udržení současných zaměstnanců.
Běžnou praxí zaměstnavatelů je, že platí
pracovníkovi nejmenší možnou částku, na
niž má nárok podle smlouvy, ačkoli během
náboru slibovali nejrůznější benefitní příplatky, prémie či osobní ohodnocení. Mnozí
zaměstnanci často tráví v práci mnohem
více hodin, než kolik dostanou zaplaceno,
a všeobecně přijímaným zdůvodněním pak
je tvrzení, že jde o nutnou investici do jejich
vlastní kariéry.
I přes akutní nedostatek zaměstnanců na
volném trhu se v této oblasti situace zlepšuje
jen pozvolna. „Máme systém možnosti výbě-

ru přesčasů. Jakýkoli odpracovaný přesčas
si mohou zaměstnanci vybrat v podobě
volna,“ uvedla Gabriela Hoppe z poradenské
společnosti IB Grant Thornton Consulting. „Kromě jiného nabízíme i zkrácené
úvazky rodičům na mateřské dovolené nebo
možnosti práce z domova,“ dodala. Vzhledem k vývoji na trhu práce se firmy bojující
s nedostatkem zaměstnanců budou muset
aktuálnímu trendu přizpůsobit a nabízet
zaměstnancům adekvátní podmínky.
Jenže personalisté to mají v současnosti
těžké. Kvůli nedostatku lidí na trhu práce
totiž dříve osvědčené postupy přestávají
platit. „Míra nezaměstnanosti dosahuje již
tak nízkých hodnot, že se stává kritickou pro
růst ekonomiky i obchodní plány jednotlivých firem. Počty volných pracovních
míst dál rostou. Tradiční nástroje náboru
a udržení zaměstnanců přestávají fungovat,“
říká Andrea Linhartová Palánová, odbornice na řízení lidských zdrojů z poradenské
společnosti PwC ČR.
DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)
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Do kanceláří vtrhly barvy
Architekti a interiéroví designéři
v posledních letech překvapují.
Moderní kanceláře ožívají
skvělými nápady

1

V

ždycky je to něco za něco, ideální kancelářské
prostředí neexistuje. Každý zaměstnance touží po
něčem jiném, jedni po klidu, druzí upřednostňují
spíše „nervní“ prostředí. Architekti a designéři tak stojí před
těžkým úkolem. Podle přání majitelů a vedení společností
vytvořit krásný interiér, který by nabídl pohodové útočiště
všem a zároveň vedl i ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců, odbourání nepatřičného napětí.
„Stres na pracovišti může vzniknout z celé řady příčin, ale
úpravami pracovního prostředí můžeme tento stres výrazně
redukovat,“ říká anglická koučka Nicki Hayesová.
A k podobným závěrům došli i američtí psychologové.
Ti zkoumali, jak na zaměstnance zapůsobí dekorace na
stěnách. Do kanceláří umístili plakáty s výraznýma očima
v nadživotní velikosti. Lidé zde pracovali o hodně intenzivněji než kolegové jinde.
Uspořádání kanceláří, dostatek světla či vhodně zvolené
barvy v interiéru – to hraje hlavní roli. Potvrdily to i uskutečněné ročníky soutěže Interiér roku. Do ní přihlašují architekti a interiéroví designéři z České republiky i Slovenska
své realizace soukromých i veřejných interiérů.
Letos se koná již potřetí a výsledky budou vyhlášeny
v dubnu příštího roku v pražském Centru současného umění
DOX na mezinárodním kongresu o bydlení a architektuře
Living Forum. JAM

2

3
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9
4

1 Kanceláře investiční společnosti CYRRUS, Praha
2 Netradičně řešené kanceláře v rámci výrobní haly TGS, Holoubkov
3 Atrium centrály O2 Hub v Praze
4 Stillking Films sídlí v bývalé trafostanici v barrandovských
ateliérech
7

5 Minimalisticky pojaté kanceláře společnosti Framehouse
v Bratislavě
6 Dekorace stěn v IT firmě Millenium v Bratislavě
7 Kanceláře IT startupu v pražských Nových Butovicích
8 Vstupní hala společnosti Lumius u Frýdku-Místku
9 Kanceláře IT firmy v pražské kubistické Kovařovicově vile

5

10 Interiér coworkingového centra Opero v centru Prahy

6

8

10
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První liga v bateriích

J

eště před několika lety se zdálo, že je
Česko v energetice odsouzeno k roli
země závislé na vnějších zdrojích.
Ropa pohánějící automobily, zemní plyn poskytující teplo i uran pro jaderné elektrárny
se musejí do země dovážet, což výrazně zatěžuje bilanci zahraničního obchodu České
republiky.
Moderní technologie však dělají z malé
země uprostřed Evropy energetickou
velmoc. Akumulace energie patří podle
odborníků ke klíčovým oborům a Česká
republika může hrát v oboru první ligu.
A nejenom díky zásobám lithia, kterého jsou
podle analýzy ministerstva průmyslu a obchodu z letošního léta v Krušných horách
neuvěřitelných 1138 kilotun. Na Sokolovsku geologové objevili kobalt, který je další
klíčovou složkou baterií.
Suroviny však nejsou tím jediným, co
Česko posouvá na špičku ve využívání
baterií pro akumulaci energie. Hlavní jsou
skvělé nápady tuzemských vědců a inovativní projekty českých podnikatelů.

Revoluční baterie
Výraznou stopu v oblasti baterií zanechal
především vynálezce Jan Procházka. Ten
díky využití nanomateriálů v konstrukci
baterie přišel s řešením, které bateriím
dalo lepší bezpečnost, větší kapacitu a nižší
výrobní cenu.

Jeho vynález by měla do praxe uvést
továrna v Horní Suché u Havířova, jejíž
výstavba začala letos na podzim. Investice
za 5,5 miliardy korun vzniká na základě
financování investičním fondem Battery
Unite, první produkty v ní chce společnost
HE3DA vyrobit na konci roku 2019.
Vynálezce chce přitom svůj objev dál zdokonalovat. „Určitě budeme v příštích letech
pokračovat ve vývoji této technologické
platformy. Chtěl bych trochu změnit chemii,
která probíhá v lithiové baterii, a dostat se
kapacitně nad 1000 Wh/l. Zároveň pracuje-

Žaluda i Kuba
V perspektivním oboru se chtějí prosadit
i bývalý šéf Českých drah Petr Žaluda.
Ten se svou společností Olife Source
představil letos v září na veletrhu ForArch
nové bateriové úložiště pro domácnosti.
Firma OIG Power, za níž stojí bývalý
ministr průmyslu a obchodu Martin
Kuba a která vznikla letos v dubnu,
nabízí velkokapacitní úložiště vybavená
technologií pardubických inovátorů. Díky
spolupráci s energetickým gigantem ČEZ
by měla letos na český a slovenský trh
dodat 70 svých úložišť, příští rok by jich
mělo být až 500.

me na dalších technologiích a nanomateriálech pro lepší energetiku s vyšším výkonem
a menším dopadem na životní prostředí,“
naznačuje Jan Procházka.
HE3DA vyvíjí dva základní typy baterií.
Robustnější se silnějšími elektrodami bude
sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie za co nejnižší
cenu. Druhý typ, se slabšími elektrodami,
umožňuje mnohem rychlejší nabíjení a vybíjení a bude mít využití v elektromobilech
nebo v energetice jako zásobárna velmi
rychle dostupné energie.
Zatímco společnost postavená na objevech Jana Procházky svoji hromadnou
produkci teprve chystá, další české firmy
se již v oboru prosazují. Firma FitCraft
Energy z Valašského Meziříčí dodává svoje
bateriové systémy pro domácnosti SaveBox
Home a obdobné systémy pro firmy SaveBox
Industry. Druhý z nich se prosazuje jako velkokapacitní akumulátor, který využívají jako
nezávislý zdroj energie například horské
chaty, ale také řemeslníci, dělníci, průmyslová výroba, stavebnictví nebo nemocnice
či jiné provozy. Zařízení se v současnosti
vyrábí ve třech kapacitních verzích s výkony
v rozmezí šest až 200 kWh.
„Zatím máme nejvíce zákazníků stále
v zahraničí, kde jsou ostrovní systémy hojně
využívané. Například ve Velké Británii, kde
máme zákazníky jak z oblasti průmyslu, tak

FOTO: Tomáš Novák

Moderní technologie akumulace energie
změní energetiku po celém světě.
Česko patří v perspektivním oboru
k velmocem. Díky vynálezům i zásobám lithia
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řídící jednotku, která koordinuje výběr
zdrojů výroby elektrické energie podle povahy jejího odběru připojenými spotřebiči,
monitoruje připravenost systému na plynulou dodávku elektrické energie, informuje
o svém stavu a práci připojených spotřebičů.
Díky umístění v ocelovém kontejneru je
vhodný pro místa bez přístupu k elektrické
rozvodné síti, která vyžadují stálé a spolehlivé napájení po dlouhé časové období.
Na bateriová úložiště se zaměřuje rovněž
plzeňská společnost Netpro Systems, která
produkuje systém EnergyCloud Industry.
„Je vhodný pro všechny podniky s možností umístit fotovoltaické panely na střechu
svého objektu. Výhodou je elektřina zdarma.
S fotovoltaickými panely a akumulací může
podnik spotřebovat až sto procent vyrobené energie sám pro vlastní spotřebu. Tím
zamezí jednak nevýhodným přetokům do
sítě a jednak zvýší svoji energetickou nezávislost,“ říká Jan Purkrábek ze společnosti
EnergyCloud.
i koncové zákazníky, mají onu samostatnost v povaze. Je to ostrov, který chce být
nezávislý na pevnině. Tento fakt je v tamních lidech hluboce zakořeněn a promítá se
i do jejich podnikání a bydlení,“ popisuje
Miroslav Šafář, jednatel společnosti Fitcraft
Energy.

Cena baterií padá dolů
I když je oblast akumulace energie pro firmy
novinkou, její ekonomická návratnost se
stále zlepšuje. A to díky klesajícím cenám
baterií i fotovoltaických článků. Některé zahraniční firmy uvádějí, že nakupují
v současnosti Li-Ion baterie o 70 procent
levněji než před 18 měsíci. A podle odborníků například v sousedním Německu již
v příštím roce dojde k bodu zlomu, kdy se
malým a středním firmám vyplatí bateriový
systém se solárními panely namísto klasické
elektrické přípojky. Bude dosažena takzvaná
bateriová parita. Jde samozřejmě o podniky,
jejichž provozy nejsou energeticky extrémně
náročné. Dá se předpokládat, že zhruba ve
stejné době dojde k podobnému přelomu
i v Česku.
I další tuzemské firmy se na nástup těchto
technologií připravují. Společnost Solartec
produkuje systém FreePowerBox, který
představuje kompaktní systém pro napájení
míst bez přístupu ke konvenčním zdrojům
elektrické energie. Obsahuje samostatnou

„Pracujeme na
dalších technologiích
a nanomateriálech
pro lepší energetiku
s vyšším výkonem
a menším dopadem
na životní prostředí,“
říká Jan Procházka.
Platby až o pětinu nižší
Bateriová úložiště přitom nejsou přínosem
jen pro podniky, které mají na střechách sluneční panely. Výhody poskytují i podnikům,
které obnovitelné zdroje zatím nevyužívají.
„Firmy mají sice v průměru výhodnější
koncovou cenu elektřiny než domácnosti,
naproti tomu ovšem platí vysoké částky za
takzvaný rezervovaný příkon, a to často
zbytečně. Vysokou úroveň rezervovaných
příkonů musí permanentně držet a hradit,
ačkoli tyto špičkové odběry použijí v provozu pouze po velmi krátkou část dne. Jedná
se v praxi například o krátký čas pro nastartování různých průmyslových zařízení,

zahřátí strojů nebo zapojování elektrického
vytápění hal jen po dva až tři zimní měsíce
v roce a podobně,“ upozorňuje Jan Purkrábek. S akumulační bateriovou stanicí mohou
firmy tyto platby snížit až na jednu pětinu.
V praxi jsou firmy také silně sankcionovány za jakékoli překročení odběru nad rezervovanou kapacitu, takové faktury mohou
dosahovat statisíců měsíčně. „Všechny tyto
výdaje lze ukládáním elektřiny do baterií
výrazně snížit,“ podotýká Jan Purkrábek.
Bateriová úložiště tak již dnes mají svoje
ekonomické opodstatnění. V praxi se typicky jedná o oblasti, jako například zahřívání
pecí, nahřívání strojů, tiskárny, polygrafie,
sklářství a podobně.

Poloviční návratnost díky dotaci
Doba návratnosti do těchto systémů je
v současnosti od osmi do 15 let, dotace
poskytované státem však mohou toto období
zkrátit až o polovinu.
Do oblasti bateriových úložišť investuje také jesenická společnost Fenix Group
podnikatele Cyrila Svozila. V Jeseníku loni
v červnu otevřela kancelářskou budovu ve
standardu téměř nulové spotřeby energie,
využívající právě bateriová úložiště. Firma
také spoluzaložila a financovala vznik
nového startupu AERS (Advanced Energy
Storage Systems) se sídlem v Plzni, který vyvinul modulární systém bateriových úložišť
od deseti do tisíce kilowatthodin.
Firma Solar Global zase otevřela letos
v listopadu v obci Prakšice nedaleko Uherského Hradiště velkokapacitní bateriové
úložiště energie s kapacitou okolo 1,2 megawatthodiny, první svého druhu v zemi.
„Bateriový systém bude ve větším množství
akumulovat elektrickou energii ze slunce,
aby byla k dispozici ve chvíli, kdy je nedostatek energie v síti a je potřeba elektřinu
uvolnit. Nebo v případě, kdy je síť nestabilní
či odolává obrovským výkyvům,“ uvedl
Vítězslav Skopal, hlavní akcionář a zakladatel skupiny Solar Global. Příští rok plánuje
firma postavit největší bateriové úložiště ve
střední a východní Evropě. Baterie o kapacitě deset megawatthodin vyroste u obce
Ochoz v Olomouckém kraji a bude desetkrát
větší než systém v Prakšicích.
I to ukazuje, že se obor dynamicky vyvíjí
a známé české spojení „je to na baterky“
dostává nový, tentokrát pozitivní význam.
DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)
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PES měl být bičem podnikatelů na stát
Výhrady kritiků podnikatelského
Právního elektronického systému (PES)
jsou zástupné, nechtějí pozitivní změnu,
tvrdí zástupci Hospodářské komory ČR

by Hospodářská komora získala větší moc.
S tím zásadně nesouhlasíme.
Připusťme, že podnikatelé skutečně budou mít určitou výhodu v tom, že na rozdíl
od běžného občana budou znát své povinnosti. Na druhé straně ale podléhají i větší
regulaci než nepodnikající fyzické a právnické osoby. A výhodnější zacházení pro
určitou skupinu adresátů práv je v českém
právním řádu běžné, například v případě
možnosti uplatnění daňových paušálů, která
neexistuje pro zaměstnance.
Za absurdní Hospodářská komora považuje tvrzení, že PES jí přináší moc. Naopak
Hospodářské komoře přibude práce s přípravou systému, musí do něj investovat své
vlastní prostředky. Tím, že by Hospodářská
komora poskytovala podnikatelům správu
jejich povinností přes internet, nemůže větší
moc nikterak získat. Mrzí nás, že namísto
konstruktivního hledání řešení problémů
podnikatelů byl proti našemu návrhu Svaz
průmyslu a dopravy, a postavil se tak na stranu státních byrokratů proti podnikatelům.
Hospodářská komora je připravena
spustit vybrané služby projektu PES pro

podnikatelskou veřejnost i bez zákona.
K systému se už přihlásily advokátní kanceláře, poradenské agentury a IT firmy.
VLADIMÍR DLOuHÝ, prezident Hospodářské

Co je podnikatelský PES?
Systém, který by měl za podnikatele
hlídat jejich legislativní povinnosti. Jeho
autorem je Hospodářská komora ČR.
Návrh počítal s tím, že součástí každého
přijatého zákona bude tabulka, v níž
bude uvedeno, jaké povinnosti z něj
vyplývají pro podnikatele. Požadavky na
firmy a živnostníky, které by se v tabulce
neobjevily, by stát po podnikatelích
nemohl vymáhat.
PES letos na podzim prošel Poslaneckou
sněmovnou, ale nikoli Senátem. Proti jeho
přijetí se stavěli mnozí právníci, kteří
ve výzvě, podepsané mimo jiné děkany
dvou právnických fakult, argumentovali
protiústavností návrhu.

FOTO: Shutterstock.com

P

roti zavedení systému, který měl
přispět k odstranění byrokracie
a usnadnit tuzemským podnikatelům
orientaci v českých zákonech, lobbovali
státní úředníci. Jejich postoj chápu, protože
by jim přibyla práce, ale naší trvalou snahou
je, aby lidé zákonům rozuměli. Hospodářská komora ČR bude pokračovat ve vývoji
zmíněného systému navzdory snahám tomu
zabránit. Považujeme totiž za správné, aby
stát při tvorbě každého nového zákona vydal
i soupis povinností, které podnikatelům
ukládá. A chceme, aby také platilo: v případě, že daná povinnost nebude vyjmenovaná,
nemůže ji stát po podnikateli vymáhat.
Komora zároveň požaduje, aby s těmito
otevřenými daty mohl pracovat kdokoli
v ČR, nejen podnikatelské organizace. Není
přece normální, aby stát neuměl lidem
a potažmo podnikatelům říct, jaké povinnosti jim ukládá. Podnikatelé mají podnikat,
a ne se brodit stovkami zákonů, dotazníků,
příkazů či dnes a denně čelit vzájemně si
odporujícím kontrolám.
Kritici tvrdili, že návrh je protiústavní,
že by podnikatelé byli zvýhodněni nebo že
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Jde o protiústavní paskvil?
Právní elektronický systém měl tuzemským
podnikatelům usnadnit orientaci v českých
zákonech, podle politika KDU-ČSL má
ale řadu chyb a je v rozporu s ústavou

FOTO: ČTK

P

rávní úprava by zavedla do právního
řádu novou povinnost pro stát – totiž
aby v samostatných přílohách právních předpisů vyhlašoval přehled povinností, které má uživatel práva.
Díky zmíněné právní úpravě vzniká
speciálně pro podnikatele právo, aby mohli
v jednom informačním systému provozovaném Hospodářskou komorou České
republiky získat komplexní přehled o tom,
jaké povinnosti pro ně vyplývají ze všech
vyhlašovaných právních předpisů. Dnes
ale i vysoké soudní autority říkají, že náš
právní řád je natolik nepřehledný, že je
těžké se v něm orientovat. A já se ptám, co
říkají vysoké soudní autority na to, že se
chce tímto návrhem zákona zavést do právní
praxe nový pojem. Vedle vlastního textu,
vedle důvodové zprávy se bude zavádět nová
povinnost, a to přehled povinností podnikatelů.
Dále se ptám: Sněmovna by schvalovala
text zákona a k tomu také výčtový přehled
povinností podnikatelů? Nebo se tento výčet dodá dodatečně? Ptám se, co se stane,
když náhodou přehled povinností podni-

katelů nebude zcela v souladu s obsahem
zákona. Nebylo by to naopak předmětem
sporů a různých výkladů? Dost dobře si
nedokážu představit, kdo, jak a po kom
bude mámit povinnosti vzniklé z nařízení
Evropského parlamentu a Rady Evropské
unie.
Předkladatel ve své zprávě specifikoval, kolik malé, střední a velké podniky
vynakládají ročně na právní služby. V sumě
je odhad, že na správní poradenství dávají
ročně více než 43 miliard. A tohle je prý
šance, jak jim výrazně snížit tyto náklady, aby mohli ušetřené peníze investovat
do mezd svých zaměstnanců, případně
do technologického či jiného vybavení.
Nezpochybňuji, že tento odhad nákladů
v podnicích je reálný. To ale nezměníme
sebelepším výčtem povinností.
Vláda dala k tomuto sněmovnímu tisku
neutrální stanovisko, a to přestože měla
devatenáct připomínek. A připomínky
byly zejména z pohledu nesouladu s ústavou. Parlamentní institut návrh ohodnotil
tak, že navržená úprava je částečně slučitelná s právem Evropské unie. Pro mě

jako laika z toho vyplývá, že je navržená
úprava částečně neslučitelná s právem
Evropské unie a v rozporu s Ústavou
České republiky.
PES by měl zřejmě také výrazný dopad
do státního rozpočtu a ostatních veřejných
rozpočtů. Ve vztahu ke státnímu rozpočtu se
počítalo s výdaji ve výši 96 milionů po dobu
pěti let, tj. celkem 480 milionů korun. Na
úrovni územních rozpočtů se předpokládá
po dobu šesti let každoroční výdaj ve výši
564 milionů korun. Věřím, že to je pouhý
odhad, ale je dost vysoký.
Myšlenka provázanosti právních předpisů se mi líbí. Zpochybňuji však tuto formu
a zvolený postup. Domnívám se ale také,
že jako privátní projekt by Hospodářská
komora takovou službu svým členům klidně
mohla provozovat a že na to nepotřebuje
speciální zákon.
PEtr KudEla
exposlanec KDU-ČSL
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Wiesbachhorn: výlet all exclusive
na opomíjenou třítisícovku

Na jeden z nejvyšších rakouských vrcholů
dokáže vylézt i odvážnější zelenáč. Čeká ho
přitom výjimečný adrenalinový zážitek

Jako by byl neviditelný
„Krásný kopec, ale jako by byl neviditelný.
Aspoň tu ale není takový provoz jako na
Grossglockneru nebo Mont Blancu, kde
často stojíte ve frontě za ostatními,“ směje se
Michal „Káša“ Hanzlík, podnikatel a amatérský horolezec.
Leze po stěnách, ale nevyhýbá se ani
klasické vysokohorské turistice. „Kocháš se
parádními výhledy, pohybuješ se po úzkých
hřebenech, ale jen nalehko – s pohorkami
na nohou po relativně bezpečných cestách,“
popisuje důvody, proč si občas odskočí mezi

„mastňáky“. Ideální volba pro nadšence,
kteří nikdy nelezli, a přesto se chtějí popasovat s horskými velikány.
Ti zkušenější (nebo nezkušení v jejich
doprovodu) se za vhodného počasí na
Wiesbachhornu skutečně obejdou bez maček, cepínů, helmy, úvazů i lan. Zodpovědný
horal vám ale poradí: Při prvním výstupu si
do batohu zmíněné vybavení přibalte.
Je půlka července, přesto nám těsně pod
vrcholem křupe pod nohama čerstvý sníh.
Z těžkých mraků se občas snese vločka.
V nadmořských výškách nad 3500 metrů
nebývá v těchto zeměpisných šířkách víc než
deset stupňů. I v létě často klesají teploty
pod bod mrazu. V srpnu nás zaskočila vánice, půl metru čerstvého prašanu, a místní
nás bez pardonu vyhnali do údolí kvůli
lavinovému nebezpečí. I uprostřed léta tady
budete potřebovat teplé oblečení.
Zároveň ale platí: Když pálí slunce, je na
ledovci ostřejší a nemilosrdnější než na bře-

hu Jadranu. Klidně se pak můžete opalovat
v tričku. Sluneční brýle si ale nezapomeňte
nikdy, jinak probdíte noc se zánětem spojivek.
Ideální pro dobývání třítisícovek je období
od července do září. V září tu bývá sněhu
nejméně (když budete mít štěstí, budou skály
úplně holé a bílé zůstanou jen zuby ledovců),
nejvíc paradoxně v dubnu či v květnu.

devátý nejvyšší kopec
rakouska
Leží v srdci Národního parku Vysoké Taury
– na dohled od populárního turistického
ráje u Grossglockneru a největšího
rakouského ledovce Pasterze. Ačkoli jde
o dominantu masivu, pod nímž auta
a autobusy vyvážejí na vyhlídky tisíce lidí
denně, je turisty opomíjen.

FOTO: archiv

G

rosses Wiesbachhorn (3576 m n. m.)
působí z údolí, jímž se vine nejznámější rakouská vysokohorská magistrála Grossglockner Hochalpenstrasse,
majestátně a nepřístupně. Při výstupu
normální cestou ale karabiny, lana ani doprovod horského vůdce nepotřebujete. Jen
nesmíte trpět závratěmi.
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JEHo VÝSoSt
WiESBaCHHorn VEliKÝ.
Výstup na třetí nejvyšší horu Vysokých Taur
normální cestou je klasifikován II. stupněm UIAA
(mírně těžké lezení). Některé úseky jsou i těžší.

Cesta na dvě etapy
Místo, odkud na vrchol vyrážíme, leží asi
2030 metrů nad mořskou hladinou u přehradní nádrže Mooserboden. Ta je ukrytá
v úzkém údolí ohraničeném třítisícovými
velikány. Vyveze vás sem autobus z nedalekého Kaprunu, jednoho z nejznámějších
rakouských horských středisek.
Výstup od jezera na chatu zabere zhruba
tři hodiny, fyzicky zdatnější zvládnou cestu
na Heinrich Schwaiger Haus (2802 m n. m.)
do 120 minut. Nesejdete-li z cesty, urazíte
asi osm kilometrů s převýšením osm set metrů. Při výšlapu vám budou dělat společnost
svišti, kamzíci nebo orel bradatý.
Zpočátku má svah mírný sklon a ani
s těžším batohem se moc nenadřete. Jak se
blížíte k chatě, je výstup stále náročnější
a těsně pod skalním ostrohem, na kterém je
náš dnešní cíl, najdete strmé úseky jištěné
ocelovými lany. Feráty ale nepatří k obtížným (maximální obtížnost B).

PoZdraV Z VrCHolu. Pozor! Zatímco v létě si může na pokoření hory troufnout i začátečník, zimní
výstup je jen pro zkušené lezce s vybavením včetně maček, cepínů, lana a úvazu na pohyb po ledovci.

civilizace je v horách důležitá,“ nabádá mě
Michal Hanzlík.
Heinrich Schwaiger Haus je útulný horský
hotýlek pro 45 lidí, otevřený většinou od
května do konce září. Ubytování na jednu
noc vás stojí 30 eur. Pokud jste členem a pojištěncem Alpenvereinu, zaplatíte polovinu.
V restauraci vám nabídnou polévku v ceně
kolem čtyř eur a hlavní jídlo asi za dvanáct
eur. Snídani tu připraví nocležníkům za deset eur. Stan, a dokonce ani spacák s sebou
nenoste, v lágrech jsou na palandách teplé
houně.

Zmrzlé alpské pastorále

Z PtaČÍ PErSPEKtiVY.
Chata Heinrich Schwaiger Haus je místem, kde
nabírají unavení lezci síly. Ani v zimě nemusíte
mrznout pod otevřeným nebem. Otevřený je
Winterraum, kde přespí až osm lidí.

Milovníci adrenalinu si mohou cestu
zkrátit. Pár set metrů pod chatou začíná
výstup stěnou s ocelovým lanem, místy se
sklonem přes 50 procent. I to zvládne průměrně zdatný člověk bez jištění, není tu ale
mnoho míst, kde lze zastavit a odpočinout
si. Začátečníkům doporučujeme nechat si
vrcholový výstup na nový den. „Napiš třeba,
že dostatečná časová rezerva pro návrat do

Ti nejzdatnější zvládnou 24 kilometrů na
vrchol a zpátky k jezeru Mooserboden
(s převýšením 1550 metrů) za jediný den.
My startujeme druhý den ráno. Dobrým
zvykem je v Alpách „nastupovat do stěny“ za
rozbřesku nebo ještě v noci s čelovkami na
hlavě. Pokud ale vyrazíte v deset dopoledne jako my, máte v červenci dostatečnou
rezervu.
„Bez vybavení to nedáte,“ varují nás Češi,
kteří už se vracejí z vrcholu. Nesměle připomínáme, že už jsme to „dvakrát dali“, ale
zároveň uznáváme, že ve vysokých horách
víc než jinde platí: opatrnost především.
„My jsme zodpovědní. Když tak se otočíme,“
loučíme se.
Hned nad chatou je na cestě zhruba dvacetimetrový strmý kuloár. Kolmá skála je
také zajištěna ocelovým lanem. Jde zřejmě
o nejexponovanější místo na cestě k vrcholu.
Nad ním je spleť pěšinek v suti a ve skále,
místy zajištěná řetězy a lany.
Pokud se rozhodnete nedržet se značky
a nepříjemná místa ve stěně obejít, můžete

vystoupat dlouhým sněhovým žlebem se
sklonem až 45 procent. Cesta je relativně
bezpečná, ale dlouhá a fyzicky extrémně
náročná. Obě cesty (značená i po sněhovém
poli) vás dovedou na Oberer Fochezkopf
(3141 m n. m.). Následuje hřeben Kaindlgrat, označovaný v průvodcích jako exponovaný – tedy nebezpečný. Pokud tu ale leží
dost sněhu, stoupáte k vrcholu jako po široké dálnici a hlava se vám závratí nezatočí.
Na samotný vrchol Wiesbachhornu můžeme podle aktuálních podmínek vystoupit
po západním hřebeni nebo traverzovat po
ledovci, k němuž od chaty dorazíme zhruba
po dvou a půl hodinách svižné chůze. Volíme první způsob. Ve výškách nad tři tisíce
metrů se člověk zadýchává po každém kroku
– výstup je těžký, ale ne nebezpečný.
Poslední zhruba stometrový úsek je příkrý a nutí nás stoupat po čtyřech – ve stopách
po předchůdcích jako po žebříku. Pak už
stojíme u vrcholového kříže. Odměnou za
čtyřhodinové galeje je nádherný výhled do
alpských údolí a pocit dobře odvedené práce.
Při cestě dolů nás zastihne drobné sněžení
a teplota padá pod nulu. V chatě si pak
můžeme s další skupinou Čechů zazpívat
Redlův pastýřský song V půl osmé. V 19.30
tak končí náš výlet stylovým alpským
pastorále.
Výstup na Wiesbachhorn vám většinou
cestovní kanceláře nenabídnou. Preferují
spíše sousední Grossglockner či Venediger.
O to je ale výstup zajímavější a po cestě se
nemusíte vyhýbat davům lidí. „A doporučuje
ho deset horolezců z deseti,“ glosuje Michal
Hanzlík.
JaKuB ProCHáZKa (prochazka@mf.cz)
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Po stopách hitmakera z 18. století
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
zní nejlépe v Rožmitále pod Třemšínem

KonCErtnÍ SÍŇ. Kostel Povýšení sv. Kříže,
kam i letos zavítají stovky lidí na tradiční provedení
České mše vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby
v podání zpěváků a hudebníků z Rožmitála a okolí.
Mše začíná vždy na Štědrý den ve 22 hodin. Skladba tu bývá provedena na původních varhanách,
za nimiž její autor Jakub Jan Ryba sedával jako
zdejší regenschori v letech 1788 až 1815.

VElEBnÉ tÓnY. Současný regenschori Hubert
Hoyer u starobylých varhan ve starorožmitálském
kostele.

FOTO: archiv

JEdiná SVÉHo druHu. A tudíž jedinečná
je expozice Jakuba Jana Ryby a jeho České mše
vánoční v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod
Třemšínem. Expozicí provázejí úryvky z vlastního
životopisu J. J. Ryby, historické nástroje, řada
původních notových rukopisů a dokumentů
souvisejících s funkcí učitele.

Č

eská mše vánoční Hej, mistře se
v průběhu let stala symbolem
českých Vánoc. A proto byste si
neměli v tomto období nechat ujít návštěvu
Rožmitálu pod Třemšínem, podbrdského
městečka, se kterým je jméno Jakuba Jana
Ryby nerozlučně spjato.
Ryba zde působil v letech 1788 až 1815
jako kantor, ředitel kůru, vyhledávaný
varhaník, hudební skladatel a v kostele
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále také
pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé
jeho Česká mše vánoční Hej mistře, která je
dnes známá nejen v Čechách, ale i v mnoha
místech Evropy a v zámoří.
Za rožmitálskou autenticitou nejslavnější
české vánoční mše se každoročně sjíždějí
o štědrovečerní noci stovky lidí ze všech
koutů země. Mši připomíná i pamětní deska
na kostele Povýšení svatého Kříže ve Starém
Rožmitále. O životě a díle pokrokového
buditele a osvíceného vzdělance se dozvíte
v rozsáhlé expozici Podbrdského muzea
v Rožmitále pod Třemšínem.
Navštívit můžete také mohylu v lese
na Štěrbině nad obcí Voltuš, v místě, kde
„uštvaný génius“ ukončil svůj život, a zastavit se můžete také u Rybova hrobu ve
Starém Rožmitále. AR
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Napumpovaný steroidy
Tomu prostě neodoláte, třílitrový motor z vás
udělá pána cest. Skáčete s robustním pick-upem
v divé jízdě přes výmoly a chce se vám křičet

V

olkswagen Amarok má silný motor,
poskytuje prémiový pocit a uveze
1100 kilogramů. K minusům patří,
že není k mání ve verzi Single Cab, pouze ve
čtyřdveřové pětisedadlové, a to, že stojí víc
než konkurenti Toyota Hilux, Nissan Navara
a Ford Ranger. Přijde však na menší peníze
než nový meteorit mezi pick-upy MercedesBenz třídy X.

Objem rozhoduje
Loni prodělal Amarok další facelit (za všechno zmíním jen novou čelní partii), aby udržel
krok s konkurenty. Ten ale nebyl hlavní změnou. Tou bylo nahrazení původního dvou-

litrového naftového čtyřválce třílitrovým
šestiválcem (o výkonech 150 kW a 165 kW).
Zatímco v minulosti tak měl německý pick-up nejmenší motor ve svém segmentu, teď se
pyšní druhým největším – po Fordu Ranger,
který pohání pětiválcový motor 3,2 l.
Nový dieslový třílitr spolupracuje s nově
vyvinutou automatickou osmistupňovou
převodovkou a i při nejvyšším zatížení má
dostatečné rezervy. Ještě větší sílu pak
vyvine po aktivaci funkce overboost. Díky ní
lze v závislosti na jízdní situaci krátkodobě
zvýšit výkon o dalších 15 kW.
Mohutný točivý moment (550 Nm)
propůjčuje pick-upu nejen skvělé zrychlení

(z nuly na sto za 7,9 s), ale umožňuje mu i tahat za sebou až 3,5 tuny! Spotřebu pomáhá
snižovat BlueMotion Technology včetně
systému start–stop.
Při testu se přeplňovaný motor choval
řízně, energicky, jeho hutný zvuk působil
až jako hojivý balzám. Zvláště když jsem
si vzpomněl na chvílemi „rachtající“ stroje
některých rivalů.

Terén miluje
Podle svých tvůrců byl maskulinní Amarok
zrozen především k převážení více než tunu
vážícího nákladu v drsném, často bahnitém
terénu. V tom obstál na jedničku. Narostly

60 l Profit

60_68_PT_12.indd 60

13.12.2017 15:15:13

FOTO: archiv, Hynek Glos

Volkswagen Amarok 3,0 tDI
V6 4Motion
Motor: vznětový, 2967 cm³
Nejvyšší výkon: 165 kW (224 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách:
3000–4500 ot/min
Nejvyšší rychlost: 119 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,9 s
Převodovka: AG8 automatická, osmi
stupňová
Maximální přípustná hmotnost: 2920 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):
5254 x 1954 x 1834 mm
Brodivá hloubka: 500 mm
Rozměry nákladového prostoru (délka x
šířka x výška): 1522 x 1222/1620 x 508 mm
Nákladový prostor (plocha): 2,52 m²
Výška hrany nákladového prostoru:
780 mm
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná):
8,6/7,3/7,8 l
Základní cena: 1 193 233 Kč
Cena (testovaný vůz): 1 292 352 Kč

mu totiž neskutečně svaly. Kde jsem dříve
dumal, jak s vozem projedu, teď mi zbývalo
síly, až jsem se lekal. I v tom nejdrsnějším
terénu bodoval stálý pohon všech kol 4Motion a rozdělovací převodovka umožňující
pomocí elektrického ovládání v průběhu
jízdy připojit nebo odpojit pohon přední nápravy. V prudkých stoupáních nebo při déle
trvající jízdě po šotolině jsem si vypomáhal
zařazením redukce převodovky.
Bonbonkem pak byla činnost systému
off-road ABS. Ne nadarmo ho ve svých
propagačních materiálech německá značka
označuje za nejlepší ve třídě pick-up. Po
aktivaci významně zkracoval brzdnou dráhu
vozu. Při brzdění blokoval v delších časových intervalech kola, před kterými se tak
vytvářely klíny ze sypkého materiálu.
O něco rozpačitější jsem ale byl na silnici.
Tady kvůli svým rozměrům, váze a poměrně
velkému poloměru zatáčení až tak agilní,
jak bych čekal, pick-up nebyl. I při průjezdu
mírných zatáček se navíc „sunul“ lehce ven.
Ale zase to bylo všechno předvídatelné, nijak
překvapivé. A to je podle mého u těchto aut
nejdůležitější. Není totiž nic hroznějšího než
hysterická obluda na kolech neboli pick-up
s nevypočitatelnými reakcemi.
Jinak nedoporučuji zajíždět do města. Vysoký Amarok je totiž spíše truck než pick-up.
Uvědomil jsem si to pokaždé, když jsem se
„drápal“ do sedadla řidiče. Sice mi pak byl
odměnou skvělý výhled, ale ty rozměry. Na
ně jsem si zvykal v pražských ulicích jen
těžko.
Pokud se chystáte zakoupit vůz jen se
základní výbavou Trendline, doporučuji
nešetřit a dokoupit zadní parkovací senzory.
Vyplatí se.

Pracovní nářadí
Interiér nezapřel, že pocházel od tvůrců
koncernu Volkswagen. Důkazem byla
přepracovaná palubní deska. Zároveň však
dával okatě najevo, že patří pracovnímu
vozu do nepohody. Vládly zde tvrdé, snadno
omyvatelné praktické plasty. Uprostřed
palubní desky pak trůnila obří odkládací
schránka. Nechyběly ani 12V zásuvky, tři
byly v kabině, jedna na korbě.
Sezení vpředu bylo pohodlné, se spoustou
místa. Nová samostatná sedadla ergoComfort poskytovala možnost až 14 různých
nastavení. Vzadu to ale bylo o poznání horší.
Cestující se tam budou cítit stísnění, ti delší
budou mít problém, kde složit nohy. A pokud

POZOR NA TĚŽKOU NOHU. Při testu jsem
jezdil při pomalém tempu za 8,4 l/100 km, když
jsem přidal, dostal jsem se lehce i k 15 litrům.

NeZAstAVIteLNÝ. Nový Amarok umožňuje
jízdu až při 50° bočním náklonu a maximální stou
pavost 45° zvládne s nákladem jedné tuny.

si na zadní lavici sednou tři, tak do sebe
budou narážet rameny. Ale podobné je to
i ve Fordu Ranger či Nissanu Navara.
V základní výbavě pak byly i moderní infotainment systémy, Bluetooth a nové rádio
Composition Media se šesti reproduktory.
A na závěr jsem si nechal to hlavní,
proč si pick-up kupovat. Ložná plocha
patří u Amaroka k nejširším, na rozdíl od
konkurence umožňuje převoz europalet na
šířku. Maximum, co lze do auta naložit,
kolísá podle specifikace od 1112 do
1154 kilogramů.
Testované auto bylo vzadu vybavené
hardtopem (ten je za příplatek) se zadními zamykatelnými dveřmi. Tohle řešení
doporučuji, pokud nechcete, aby vám někdo
nahlížel „pod pokličku“. Druhou variantou
pak je uzamykatelný kryt ložné plochy Roll
Cover.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Živnostníci opět zaplatí víc
na pojistném. Minimální zálohy rekordně narostou
Pro drobné živnostníky, kteří platí minimální
zálohy na sociální a zdravotní pojištění, nemá stát
dobrou zprávu. V roce 2018 se jim platby výrazně
zvednou – o 128, respektive 118 korun za měsíc
korun. Drobní živnostníci, jejichž hrubý
zisk nepřesahuje průměrnou mzdu,
zaplatí na zálohách o 246 korun měsíčně
víc než v roce 2017.

Jak se vypočítá
záloha?
Průměrnou mzdu (PM) stanovuje každý rok
vládní vyhláška jako součin tzv. všeobecného
vyměřovacího základu (VVZ) za předchozí
rok, který činí 28 250 korun, a koeficientu pro
úpravu VVZ –1,0612. Průměrná mzda
pro rok 2018 bude 28 250 x 1,0612, což je
29 979 korun. Oproti loňskému roku naroste
PM o více než 1700 korun. Pro hlavní výdělečnou
činnost činí minimální měsíční vyměřovací
základ 25 procent z průměrné mzdy. Měsíční
záloha u sociálního pojištění je 29,2 procenta
z této částky. U zdravotního pojištění jde
o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.
TABUlKA vývOJe PRůměRné
mZdy A minimÁlníCH ZÁlOH
U sOCiÁlníHO POJišTění
2005

2016

2017

27 006

28 232

29 797

Minimální záloha
(u hlavní činnosti)

1972

2061

2189

Minimální záloha
(u vedlejší činnosti)

789

825

876

Průměrná mzda

Většina OSVČ platí minimum
Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které
v daném roce s podnikáním začaly, a dále
pak ti podnikatelé, jejichž roční hrubý
zisk nebyl vyšší než průměrná mzda
v zemi. Takových je přitom v Česku stále
většina.
Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi
příjmy a výdaji. Můžete si tedy vydělat více,
ale díky paušálům si zisk snížíte a zařadíte
se mezi plátce minimálních záloh. Pokud si
za rok přijdete na víc, platby se vám zvyšují
přiměřeně výdělku. Celkem se povinné
odvody státu na pojištění pro drobné živnostníky a podnikatele vyšplhají až na
50 556 korun ročně. Ještě předloni odvedli
na těchto položkách jen 45 535 korun.
Pokud máte podnikání jen jako činnost
vedlejší, například vedle běžného zaměstnaneckého poměru, můžete spát klidněji
– zálohy na sociální pojištění se vám oproti
roku 2017 zvýší jen o 51 korun na 876 korun
měsíčně, a to ještě ne ve všech případech.
Minimální zálohy totiž platí jen ti, kteří
s podnikáním začínají, nebo ti, kteří mají
dlouhodobě vyšší zisky než 2,4násobek
průměrné měsíční mzdy.
Minima na zdravotní pojištění platit
v průběhu roku nemusíte, vše uhradíte
najednou, a to až v roce 2019. Zdravotní pojištění vám pojišťovna vypočítá podle toho,
kolik si za předchozí rok vyděláte.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

Z

atímco loni se zálohy zvyšovaly
jen nepatrně, příští rok budou
muset osoby samostatně
výdělečně činné (OSVČ) sáhnout do
kapsy podstatně hlouběji. Za celý rok
2018 – kvůli zvýšení minimálních
záloh na obě pojištění – zaplatí
pojištěnci se živnostenským listem
státu téměř o tři tisíce korun víc než
letos. Povinné odvody na sociální
zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
se vypočítávají z průměrné mzdy.
A ta roste v Česku rychleji než
v předchozích letech.
Většina živnostníků už si zvykla,
zvyšování záloh je standardem. Za
posledních dvanáct let narostly u obou
pojištění zhruba o polovinu. V roce 2018
bude ovšem zvýšení nejmarkantnější
v historii. Průměrná mzda je pro příští
rok stanovena vládou na 29 979 korun
(oproti letošním 28 232 korunám). „Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný jako
v uplynulých letech. V případě minimálních záloh je to u zdravotního pojištění
13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy
a u sociálního pojištění 29,2 procenta
ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ připomíná
daňová poradkyně ze společnosti Mazars
Gabriela Ivanco. Minimální měsíční zálohy u zdravotního pojištění se tedy v roce
2018 zvýší z letošních 1906 na 2024
korun a u odvodů pro Českou správu
sociálního zabezpečení z 2061 na 2189
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Podnikáte nebo pracujete
v cizině? Jak budete danit?
Podnikatelé, kteří v Česku trvale žijí,
platí daně odlišným způsobem než Češi,
kteří venku podnikají a většinu času bydlí

K

do se v Česku trvale zdržuje (byť
může podnikat v zahraničí), je
tuzemským daňovým rezidentem.
Nemusí přitom žít ve vlastním bytě či
domě, stačí bydlení v pronájmu. Pokud
má poplatník stálé bydlení ve dvou či více
zemích, rozhoduje o tom, zda je českým
rezidentem, to, kolik času v tuzemsku
tráví. Musí to být nadpoloviční většina, to
je minimálně 183 dní v kalendářním roce.
U firem je klíčové, kde má společnost sídlo,
respektive v jaké zemi působí její vedení.

FOTO: Shutterstock.com

Co může a musí daňový rezident…
Čeští rezidenti mají u nás neomezenou
daňovou povinnost. Jinými slovy doma
v daňovém přiznání uvedou a následně
zdaní veškeré své příjmy, a to tuzemské
i celosvětové. Ve státě, kde nebydlí a kde jen
pracují, zaplatí berňáku výhradně z toho, co
si vydělali na místě.
Zejména v příhraničních oblastech je běžné, že krajané vyrážejí za lépe placenou prací
do Německa či Rakouska. Kde tedy nakonec
odvedou daně z příjmů? Ten, kdo v Česku
žije, ale za prací denně dojíždí například
do Bavorska, bude u západních sousedů
danit každoročně výdělky z Německa a v ČR
všechny své příjmy – tedy z práce či podnikání za hranicemi i případné přivýdělky (za
pronájem, vedlejší činnost) v tuzemsku.
Práci v cizině ale odvede jednu, proč má
tedy platit dvakrát? Na tuto potenciální nepříjemnost mysleli autoři smluv o zamezení dvo-

jího zdanění (SZDZ), které má Česko uzavřeny
s většinou evropských zemí a také významnějšími mimoevropskými ekonomikami.
Seznam zemí, s nimiž má ČR smlouvy
o zamezení dvojího zdanění, najdete na
BusinessInfo.cz.

Danit, nebo nedanit dvakrát?
Jak vyplývá z jejich názvu, SZDZ vylučují,
že budete ze svého příjmu odvádět daně
vícekrát (v zemi, kde jste si peníze vydělali,
a ve státě, kde máte daňový domicil). Každá
bilaterální smlouva je ovšem jiná a jiné jsou
také metody, které dvojímu zdanění brání.
Navíc existují i dohody, jež a priori určují,
že se výdělky daní pouze v jednom státě
a ve druhém daně z příjmů neplatíte nikdy.
V případě konkrétní země proto doporučujeme pečlivě prostudovat text dohody, již má
s Českem podepsanou.
Obecně existují dvě metody, jimiž se
dvojímu zdanění zabraňuje. Jednodušší
a efektivnější metoda prostého zápočtu

Příklad
Živnostník Josef Novák podniká
v Bavorsku a ročně si vydělá 18 500 eur
(cca 480 tisíc korun). Sazba daně z příjmů
je v Německu u takto vysokého výdělku přes
25 procent. Platí tedy vyšší daň než v Česku
(kde je daň z příjmů – kromě solidární
daně – 15 procent). V ČR už tedy žádnou
daň doplácet nebude.

znamená, že se porovná daň, která byla
uhrazena v zahraničí, s dávkou, kterou by ze
stejného příjmu odvedl poplatník v České republice. Pokud je daň zaplacená v zemi, kde
si vyděláváte, nižší, rozdíl doplatíte v Česku.
Je-li vyšší, žádnou další dávku už českému
státu odvádět nemusíte.
Se starší metodou vynětí příjmu s výhradou progrese se obvykle potkáte u smluv,
které uzavřelo ještě socialistické Československo před více než třiceti lety, nejčastěji
v 80. letech. Příjmy ze zahraničí se v tomto
případě do základu daně nezahrnují. Pro
výpočet daně se „použije sazba daně z daňového pásma, která odpovídá souhrnu všech
vašich příjmů z celého světa“.
Rozdíl nastane pouze v případě, že daný
stát uplatňuje progresivní způsob zdanění.
V Česku ale progresivní zdanění nefunguje, a de facto se tedy postupuje stejně jako
u prostého zápočtu.
Špatnou zprávu má Finanční správa pro
ty, kteří pracují v zemích, jež SZDZ s Českem
uzavřenou nemají. Příjmy, kterých tito lidé
dosáhli v jiném státě, zde zdaní podle místních pravidel a následně daň znovu zaplatí
v Česku.
Daňoví nerezidenti logicky do české
státní kasy odvádějí jen daně z toho, co si
na našem území vydělali. Jde tedy o příjmy,
které jsou vymezeny v § 22 zákona o daních
z příjmů.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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por adna

Jakým způsobem mohu co nejsnadněji a pokud možno
i nejrychleji implementovat GDPR do svého systému?
JoSEF B.,.Zlín

N

a implementaci GDPR nelze
stanovit jednoznačný a pro všechny
funkční návod. Implementace
GDPR do systému společnosti je rozsáhlou
záležitostí, která zahrnuje nejen právní, ale
také IT analýzu a je procesem vyžadujícím
součinnost mezi jednotlivými články ve
společnosti. Ať už se rozhodnete GDPR do
svého systému implementovat sám, nebo
si pozvete na pomoc odborníka, v každém
případě byste se měl informovat, co si pod
pojmem GDPR představit.
Na počátku celého procesu implementace
je vždy důkladný úklid. To znamená zjistit,
kde a jakými způsoby osobní údaje zpracováváte. Zkoumejte procesy, jednotlivé situace
zpracování, dokumentaci, kamerové systémy
a pečlivě vše optikou GDPR prověřte.
Společnost se nejčastěji v první fázi zaměří na zaměstnance. Začne s osobními spisy
a pokračuje souvisejícími procesy, v rámci
nichž zpracovává osobní údaje svých pracovníků. Doporučujeme soustředit se na to,
jaké konkrétní údaje zpracováváte a zda jsou
nezbytné k účelům, ke kterým je shromažďujete. Mnohdy jsou naši klienti velmi překvapeni, kolik údajů o svých zaměstnancích
zpracovávají nadbytečně. Nejčastější chybou
s pracovněprávní tematikou je uchovávání
životopisů neúspěšných uchazečů.
Následuje analýza zpracování osobních
údajů zákazníků. Odpovězte si na otázku,
zda jsou skutečně veškeré údaje, které
o svých zákaznících evidujete, v souladu
s tím, co s nimi sjednáváte za obchody. Časté
je například nadužívání rodných čísel, nadbytečné souhlasy se zpracováním osobních
údajů, nedostatečná informovanost subjektů
údajů, dále také například sloučené databáze různých účelů zpracování, neohraničená
doba uložení osobních údajů ad. To vše jsou
chyby, kterých je potřeba se k 25. 5. 2018
vyvarovat, jinak hrozí vysoké pokuty.
S každým dodavatelem, kterému jakýmkoli způsobem předáváte osobní údaje

vašich zákazníků či zaměstnanců, byste měli
mít uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Pokud tomu tak není, doporučujeme s dodavateli vyvolat jednání o dodatcích k vašim obchodním smlouvám, v rámci
nichž ustanovení zpracovatelských smluv
doplníte. Nezapomeňte, že za dodavatele se
považuje mj. také externí mzdová účetní,
externí IT společnost, úklidová společnost
a další. Ustanovení zpracovatelských smluv
představuje několik málo odstavců, které
vás jakožto správce osobních údajů můžou
v budoucnu zásadním způsobem ochránit.
Jakmile si společnost pečlivě uklidíte,
budete vědět, co vše máte nastaveno správně
a co je potřeba přenastavit, přichází rozhodovací fáze. Rozhodovací fází je proces,
v rámci něhož je před podnikatelem několik
variant řešení vzniklé situace a každý si
zváží, jaké konkrétní řešení implementace,
které bude především z finančního hlediska pro společnost efektivní, zvolí. Doporučujeme brát v úvahu i výsledky analýz
v otázce povinnosti jmenovat pověřence pro
ochranu osobních údajů, povinnosti provést
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
a dalších aktuálních nových témat.

Následný proces implementace může
být časově velmi nenáročný – to pokud
máte vše v souladu se stávajícími předpisy
vztahujícími se k ochraně osobních údajů.
Více pravděpodobné však je, že budete muset přenastavit řadu systémových procesů
a navrhnout novou dokumentaci. Pokud
jste tedy doposud váhali, zda potřebujete
odbornou konzultaci, ve fázi implementace
bychom ji již považovali za nevyhnutelnou.
Odborníci vám pomůžou implementaci
uchopit prakticky a zároveň vám zaručí
její správnost. Řadu nejasností s nimi pak
můžete konzultovat i nadále průběžně,
až se systémy v módu GDPR rozběhnou
a budete dostávat první dotazy od vašich
subjektů údajů.
Ačkoli je znění GDPR finální, výkladové pokyny pracovní skupiny na evropské
úrovni WP29 stále přibývají a nyní můžete
na zprvu velmi nejednoznačné body najít
již velmi konkrétní odpovědi. Pokyny jsou
k dispozici mj. k pověřenci pro ochranu
osobních údajů, k přenositelnosti údajů,
k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a nově i ke správnímu pokutování. Právě
pokuty a jejich výše jsou hlavní motivací
pro podnikatele přistupovat k implementaci
GDPR odpovědně. Základními hledisky
při jejich ukládání jsou dle pokynů WP29
povaha, závažnost a doba trvání porušení,
dále také charakter protiprávního jednání
(úmysl, nedbalost) a stupeň odpovědnosti
správce ve vztahu ke zvoleným technickým
a organizačním opatřením. Dozorové úřady
by se pak měly držet zásady přiměřenosti,
a tedy výši pokut volit s přihlédnutím ke
všem okolnostem daného případu a také
možnostem společnosti.
Závěrem doporučujeme určit si jasné
časové rozpětí, v rámci nějž budete implementaci provádět.
MGr. GABRielA JiRÁKOvÁ.
advokátka, bpv Braun Partners
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Komor

K AlendÁř

dAňOvé TeRmíny

16. LEDNA
GDPR: Co změNA v oChR ANě osobNíCh úDAjů PřiNEsE
vAší fiRmě?

Cílem semináře, který pořádá Hospodářská komora ČR v úterý
16. ledna 2018 od 9.00 hodin v pražském Florentinu, je seznámit účastníky s principy ochrany osobních údajů a pravidly,
které přináší nové evropské nařízení GDPR.
Na semináři se zástupci firem dozvědí, jaké jsou povinnosti
správce a zpracovatele osobních údajů, jakou má správce osobních údajů odpovědnost, jaká je standardní ochrana osobních
údajů a především jaké jsou technické a procesní aspekty
implementace směrnice GDPR.
Cena jednodenního workshopu je pro členy komory
3900 korun, pro ostatní podnikatele 4590 korun. Seminář
je vhodný pro všechny, kteří chtějí být připraveni na příchod
GDPR (v květnu 2018) a potřebují si ověřit, co změna v ochraně
osobních údajů obnáší pro jejich organizaci. Tyto informace jsou
důležité především proto, že za porušování nových pravidel hrozí
firmám drastické pokuty. Více na www.businessinfo.cz/gdpr.
Více informací získají případní zájemci o účast na workshopu
na adrese https://www.komora.cz/event/gdpr-zmena-ochrane-osobnich-udaju-obnasi-vasi-organizaci-seminar/. Zde se také
mohou na akci přihlásit.

INZERCE

15. PRosiNCE

27. PRosiNCE

DAŇ siLNiČNí

ENERGETiCKÉ DANě

záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. 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

daňové přiznání a splatnost
daně z plynu, pevných paliv
a elektřiny za 11/2017
DAŇ z PřiDANÉ hoDNoTY

daňové přiznání a splatnost
daně za 11/2017
souhrnné hlášení za 11/2017
kontrolní hlášení za 11/2017
sPoTřEbNí DAŇ

čtvrtletní nebo pololetní
záloha na daň

20. PRosiNCE
DAŇ z Příjmů

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

splatnost daně za 10/ 2017
(pouze spotřební daň
z lihu)
daňové přiznání za 11/2017
daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební
daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za 11/2017
(pokud vznikl nárok)

A171002317

Nevíte, jak na daně? Spolupracujte s daňovým poradcem!
Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.
Činnost daňového poradce je regulovaná zákonem o daňovém poradenství,
který vyžaduje odbornou zkoušku a garantuje, že daňový poradce:

 dodržuje mlčenlivost

 odpovídá za škodu  je profesně pojištěn

Jak si svého daňového poradce vyhledat?
Každý daňový poradce je ze zákona zapsán u Komory daňových poradců ČR v seznamu daňových poradců,
který je zveřejněn na www.kdpcr.cz. Vyhledávání v seznamu je jednoduché, rychlé a přehledné.
Chcete víc?
Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním konkrétního požadavku,
přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.

Motto Komory daňových poradců: „Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“
Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifikační zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá. Výběr je opravdu široký.
Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

Komora je členem:

www.kdpcr.cz
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O Č i m A P O d n i K AT e l e

Nenechte se odradit
Než přivítáte prvního klienta, budete muset
překonat nejednu obtíž. I když za vámi stojí
silná a stabilní společnost, důležité je znát
finanční rámec vašeho konkrétního projektu, vstupní náklady na franšízu a jejich
návratnost. Jako franšízant máte najednou
značné fixní výdaje – nájemné za prostor,
mzdy pro zaměstnance, další provozní vydání – s kterými musíte počítat každý měsíc.
Na začátku jsem se zaměřil na zvýšení zisků
a jejich dlouhodobé udržení. Teprve tehdy se
ukázalo, jak moc velká je moje touha otevřít
si historicky první pobočku OK POINT
v Plzni.
Nepodceňujte lokalitu, kde se franšíza
nachází. Pokud bude mimo frekventovanou
ulici, budou ji klienti špatně hledat. Ta naše
je kousek od centra Plzně, hned u zastávky
tramvaje. Je tu tedy velká koncentrace lidí,
což vybízí k tomu, aktivně vyjít před franšízu a pozvat kolemjdoucí dovnitř. Velmi
důležité jsou i výrazné výlohy, na nichž lze
komunikovat aktuální nabídky či mít umístěný televizní panel.

Větší zodpovědnost
Než jsem si otevřel franšízu, vlastně jsem
nebyl podnikatelem v ryzím slova smyslu.
Ale to jsem si uvědomil až zpětně. Byl jsem
sice osoba samostatně výdělečně činná, ale
byl jsem odpovědný hlavně sám za sebe.
Jako podnikatel se začnete cítit až v mo-

vydÁvÁ

mentě, kdy plně zodpovídáte za druhé. A to
je potřeba si uvědomit, pokud chcete být
dobrým franšízantem. Musíte plánovat, kontrolovat, vést, motivovat a hlavně inspirovat.
A zároveň obsluhovat klienty. Také jsem ze
začátku tápal a hledal ten správný přístup,
který bude vyhovovat jak mně, tak i mým
zaměstnancům. To je normální. Jednoho
dne ho ale najdete a budete fungovat jako
sehraný tým. Co ale určitě nefunguje, myslet
si, že stačí franšízu otevřít, posadit do ní
pracovníky a pak už jen čekat na výdělek
a chodit na občasné kontroly.

Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
www.mf.cz, www.profit.cz, profit@mf.cz
www.facebook.com/profit.cz
výKOnný řediTel
Jan Mašek
šéfRedAKTOR
Jaroslav Matějka, T: 225 276 485, matejka@mf.cz
AdResA RedAKCe
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
RedAKTOři

Krok za krokem
Chtít všechno najednou je jako sníst dvojitý
cheeseburger na jedno kousnutí. Zaskočí
vám a můžete se i zalknout. I u nás jsme
postupovali krok za krokem. Začínali jsme
s komplexním finančním plánem, který
jsme rozšířili o realitní služby. Ty jsme ze
začátku nedělali. To nám přivedlo další
klienty. Teď nás čeká rozšíření týmu. Při
dnešní extrémně nízké nezaměstnanosti
bude náročné najít kvalitní a proaktivní lidi.
A v horizontu dvou let bych chtěl rozšířit síť
na dvě pobočky. To je velká výhoda franšízového konceptu, že můžete celkem snadno
rozšiřovat počet obchodních míst.
lUKÁš KARlíK,.

Dalibor Dostál, dostal@mf.cz
Jakub Procházka, prochazka@mf.cz
inZeRCe A evenTy
David Korn, ředitel divize Euro, T: 225 276 474,
korn@mf.cz
mARKeTinG, výROBA A disTRiBUCe
David Švanda, ředitel marketingu, výroby
a distribuce, T: 225 276 495
Petra Trojanová, brand manažerka, T: 225 276 405
Adéla Matějková, manažerka výroby
a distribuce, T: 225 276 159
seKReTARiÁT
Lucie Kosinová, office manažerka, T: 225 276 461
TisK
Tiskárna Europrint a. s.

franšízant OK POINT Plzeň
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C

hcete-li se stát franšízantem, tak
si na začátku promyslete, v jakém
oboru chcete podnikat. Dnes
je obrovský výběr od restaurací přes
kosmetiku, módní značky až po finance.
Navíc už dávno neplatí, že franšízový model
podnikání nabízejí jen nadnárodní značky,
v posledních letech se daří i těm českým.
U mne to bylo vcelku snadné – rozhodl jsem
se otevřít pobočku OK POINT pod hlavičkou
Broker Consulting a mBank.

INZERCE

Příležitosti a úskalí franšízového podnikání
V Česku se v posledních letech nebývale daří
franšízovým konceptům. Není se čemu divit,
výhodou je zázemí dobře fungující tuzemské či
nadnárodní společnosti. Přesto franšízant nepřijde
k hotovému, než otevře, čeká ho dlouhá cesta
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