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Svatby dnes?
Hlavně netradičně
Novomanželé upřednostňují
hrady, zámky, altánky v parcích

01/2018 l řízená distribuce l 39 Kč
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Někdo to rád horké
V Česku je téměř milion podnikatelů. Proč se pouštějí do svých dobrodružných výprav? Je očividné, že ze stejných důvodů jako odvážní lidé jinde ve světě. Chtějí si vydělat slušné peníze, stát se rentiéry.
Chtějí přestat pracovat pro někoho jiného. Zanechat otravné rutiny.
Chtějí se postavit na vlastní nohy. Jít za svým snem. Změnit svět.
Podnikání prostě táhne, má sex-appeal. Novým adeptům
navíc dnes jejich rozhodování usnadňuje to, že je vše snazší.
Už nepotřebujete ohromný kapitál do začátku. Často stačí
opravdu jen nápad a odvaha. Schopnost oslovit druhé. Nebát se
to rozjet.
A mnozí do toho jdou skutečně po hlavě, jak ukazují články
tohoto čísla. Přesně v duchu rčení: Čím šílenější, tím lepší. Čím
originálnější, tím větší šance. Mají naprosto ulítlé nápady, ale
kupodivu s nimi slaví úspěch. Třeba s pronájmem slepic, klipy
o kosmetice, vaginálním mapováním. A někteří jdou ještě dál.
Neštítí se ničeho, nabízejí odpornosti. A bohužel také triumfují.
Například internetová „hvězda“ Aleš Bejr s sebou tahá
po světě bezdomovce s přezdívkou Majsner. Natáčí opilecké
eskapády zarostlého šmudly v luxusních resortech a pak je
umisťuje na YouTube. Znuděná konzumní společnost dostává
svoji „krmi“, sledovanost klipů je extrémní a oba protagonisté
jsou očividně „happy“.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„

Tajemství úspěchu spočívá
v brzkém vstávání,
dlouhé práci a v tom,
že objevíte ropu.“
John D. Rockefeller
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Bizarní, kuriózní, potrhlé i šokující.
Takové bývají mnohdy nápady
převážně mladých podnikatelů.
A mnozí na nich k překvapení
všech vydělávají miliony
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Novomanželé věnují stále
větší pozornost místu, kde si
řeknou své ano. Vedou hrady,
zámky, zahradní altány nebo
statky. Do obřadní síně se už
nikomu nechce

FOTO TITULNÍ STRANA: Petr Pělucha

16–19 Rozhovor
Magdalena Čevelová, marketingová čarodějnice
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NEER A

®

PŘÍRODNÍ DETOXIK AČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

Očistit se,
posílit
a

zhubnout!
Gabriela Filippi
Olga Šafaříková
žena a milující matka

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

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

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

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

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

Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.
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Herečka, moderátorka
a tvůrce Léčivého divadla
Gabriela Filippi
vypráví o svých
zkušenostech s půsty:
„Očistné půsty patří k józe, ale
nejsou podmínkou. Upřímně:
zpočátku bylo mojí motivací
hubnutí. V kadeřnictví jsem
zaslechla, jak si ženy povídají
o hubnoucím přípravku Neera
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet.
S ním je možné se bez problémů
postit i 21 dnů, já zkoušela
patnáct. Tělo v této době získává
energii z javorovo-palmového
sirupu, takže se nikdo nemusí bát,
že zkolabuje.
První dny mě bolela hlava, pak mě
honila mlsná všeho druhu, ale asi
po pěti dnech začala změna. Začalo
mě to bavit, protože jsem přestala
bojovat. Měla jsem hodně energie
a spala minimálně, protože se
tělo nevysilovalo zpracováváním
potravy. Bylo mi lehce a krásně
a zažívala jsem euforii. Pak nastal
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se
zase k jídlu, protože jemněhmotný
svět se při půstu otevírá daleko
snáz a smysly jsou bystřejší.
Důležité je vracet se ke stravě
opatrně, aby si člověk zbytečně
neublížil. Zatím ale ještě nejsem
takový borec jako Henri Monfort,
který se živí pouze pránou, a tak
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“
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Daňová revoluce:
Na paušály dosáhne méně podnikatelů
Komu se výdajové paušály v roce 2018 vyplatí
a kdo už je nebude moci využít?

Ž

Letos si ještě můžete vybrat
„U změn platí přechodné ustanovení. Podnikatelé si za zdaňovací období 2017 mohou
vybrat, zda již využijí novou úpravu, tedy
nižší strop pro výdaje a uplatnění slev, nebo
budou ještě postupovat stejně jako v roce
2016, tedy uplatní vyšší paušální výdaje bez
možnosti slev na dani,“ popisuje daňová
expertka Blanka Štarmanová.
Paušály se nově vztahují i na podnikatele se zaměstnanci či na ty, kteří mají

Polovina firem se nestihne
připravit na GDPR
Zástupci téměř všech českých
firem (96 procent) slyšeli o Obecném nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) a znají termín jeho
zavedení. I přesto, že většina
podniků se už začala připravovat,
hned v první fázi příprav narazily
na zdržení při seznamování se
s legislativou.
Jen 54 procent společností se
domnívá, že budou v době, kdy

podnikání jako činnost vedlejší – jinými
slovy podnikají při zaměstnání. Novela
z dílny ministerstva financí také zvýšila
slevy na dvě a více dětí. Bonus pro rodiče dvou potomků narostl o 2400 korun
ročně. Z daní z příjmů si tak budou moci
odečíst až 19 404 korun ročně. Na třetí
a každé další dítě se sleva zvyšuje dokonce o 3600 korun na 24 204 korun
za rok. Slevu na jedno dítě ve výši
13 404 korun daňový balík nezměnil,
přesto se o 1800 korun za rok zvyšuje
i tento bonus, a to díky zákonu o státní
sociální podpoře.

Výše paušálů, které se
odečítají z daňového
základu
Zemědělská a lesní výroba

80 %

Řemeslné živnosti

80 %

Ostatní živnosti

60 %

Svobodná povolání
(lékaři, daňoví poradci…)

40 %

Příjmy z nájmu dle § 9

30 %

vejde GDPR v účinnost, připravené. Čtvrtina odhaduje, že všechny
potřebné změny dokončí měsíc až
půl roku po termínu. Devět z deseti
firem si přitom uvědomuje, jak
velký postih (pokuty v řádu milionů korun) jim hrozí, pokud včas
neupraví své IT systémy. Podíl na
celkovém zpoždění má ale i stát,
protože nepřijal adaptační zákon,
který firmy a další organizace
potřebují ke správné implementaci
GDPR. Údaje vyplývají z průzkumu

Kdo má smůlu?
Uplatnit výdaje prostřednictvím paušálů
nemohou všichni. Zákon to neumožnuje
členům sdružení bez právní subjektivity, v nichž si členové nerozdělují příjmy
a výdaje rovným dílem. Totéž platí pro
živnostníky, kteří mají příjmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů.
Procenta paušálních výdajů, která mohou
uplatnit jednotlivé profese, letos zůstávají
stejná jako v roce 2017.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

auditorské a poradenské společnosti BDO mezi tuzemskými
firmami.
Rozpočet slibuje víc peněz
na investice
Poslanecká sněmovna schválila
v prosinci návrh státního rozpočtu
na rok 2018 s plánovaným schodkem 50 miliard korun. Podnikatele
budou zajímat především výdaje
na investice. Ze státní kasy půjde
na investice o 5,5 miliardy více než

loni – celkem se jedná o částku
57,7 miliardy korun, což je nejvíce
od roku 2013.
Z evropských peněz má jít
v ČR do investic 32,4 miliardy, ale
v průběhu roku je bude možné
pružně přizpůsobovat podle vývoje
skutečného čerpání z evropských
strukturálních a investičních fondů
(například v roce 2015 byly výdaje
posíleny na 138,7 miliardy
oproti původně rozpočtovaným
35 miliardám).

FOTO: archiv

ivnostníci, kteří platí daň z příjmů,
se dočkali zásadní změny. Poslanci
na návrh ministerstva financí vrátili
slevy na manželku a děti těm živnostníkům,
kteří při placení daně z příjmu výdajové
paušály uplatňují. Zároveň ale výrazně
omezili počet podnikatelů, kteří je mohou
využívat. Zmíněná výhoda už platí jen pro
drobné živnostníky, jejichž roční příjem
nepřesahuje milion korun. Dosud byl strop
pro paušály na dvou milionech ročních
příjmů.
Stát díky tomu vybere za rok na dani
z příjmu fyzických osob zhruba o miliardu
více. Opětovné zavedení slev pro plátce,
kteří paušály uplatňují, ale naopak znamená
pro státní kasu roční ztrátu asi dvě a půl
miliardy korun.

6 l Profit
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Loni zaniklo v Česku nejvíce firem v historii
Zájem Čechů o podnikání klesá.
Firem v roce 2017 přibývalo nejpomalejším tempem
od vzniku samostatné ČR

P

řes nelichotivou bilanci zatím
podniků neubývá – například
v listopadu 2017 vzniklo 2850 obchodních společností a 1303 (historicky
nejvíce) zaniklo. Ve stejném období
začalo podnikat téměř 4300 fyzických
osob podnikatelů a 3200 podnikatelů
o živnostenský list přišlo. Vyplývá to
z analýzy dat portálu Informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost
CRIF – Czech Credit Bureau.
Počet všech OSVČ klesl v Česku za posledních sedm let zhruba o třicet tisíc. Například
za první čtvrtletí 2017 ubylo v Česku deset
tisíc lidí se živnostenským oprávněním,
v dalších měsících jejich počet stagnoval
nebo mírně rostl.

připadlo na deset zaniklých obchodních
společností 38 nových firem, v roce 2017 už
to bylo o deset méně,“ dodává Kameníčková. Do roku 2016 nezaniklo v ČR v žádném
kalendářním měsíci víc než tisíc společností,
loni k tomu došlo hned čtyřikrát.

Listopadový rekord

FOTO: archiv

„V listopadu skončilo ještě o 200 firem víc
než v srpnu 2017, kdy jsme zaznamenali
druhý nejvyšší počet zániků obchodních
společností v historii. Počet zaniklých
podniků se zvyšuje rychleji než počet těch
založených. Přestože společností přibývá, je
nárůst mnohem pomalejší než dříve,“ shrnuje Věra Kameníčková, analytička společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau.
Zmíněný trend bude podle analytiků v budoucnu pokračovat. „Zatímco v roce 2015

Exodus do daňových rájů?
Podle databází poradenské
společnosti Bisnode sídlí v takzvaných daňových rájích víc než
10 500 firem podnikajících v České
republice. Vlastníci těchto firem
v základním jmění upsali přes
61 miliard korun.
„Nejpočetnější skupinu českých
firem má z těchto seznamů
Vietnam, a to 2215, tedy pětinu
z celkového počtu. Za ním následuje Švýcarsko s 1880 firmami a top

Paradox: nejméně firemních
bankrotů
V roce 2017 přitom paradoxně nejméně
podniků v historii zbankrotovalo. Nedá se
tedy říci, že by přibývalo neúspěšných firem
– spíše obecně klesá zájem o podnikání.

trojici uzavírá Srbsko, kde má
vlastníka 1109 našich firem,“ říká
analytička Bisnode Petra Štěpánová.
České firmy vnímají jiná
rizika než zahraniční
Za největší riziko pro své podnikání
pokládají české firmy nedostatek
pracovních sil. Následuje růst
administrativní zátěže a nečestné
chování zaměstnance jako zločin,
krádež či podvod. Vyplynulo to

„Český podnikatelský stav postupně ztratil
tah na branku. Chybí nám generace nadšenců, která tu byla v 90. letech. Po dlouhých
letech nesvobody viděli lidé v podnikání
lákavý způsob seberealizace, což už dnes neplatí,“ konstatuje předseda Asociace malých
a středních podniků a živnostníků Karel
Havlíček. Lidé často přestávají podnikat,
protože mají pocit, že přibývá byrokratických překážek ze strany státu, které jim
byznys komplikují.
Nejvíce obchodních společností začalo loni v listopadu s byznysem v Praze,
konkrétně 1323. Následovaly Jihomoravský (326 firem), Moravskoslezský (235)
a Středočeský kraj (211). Naopak nejméně
společností bylo založeno v Karlovarském
(42), Pardubickém (56) a Libereckém kraji
(57). V Praze také nejvíce podniků svoji
činnost ukončilo (596).
Největší zájem byl v listopadu mezi začínajícími podnikateli o vědecké a technické
činnosti. Následoval obchod a nakládání
s nemovitostmi. Nejméně obchodních
společností naopak vzniklo v dopravě
a IT činnosti, nejvíce jich zaniklo v odvětví
obchod (489) a nakládání s nemovitostmi
(247).
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

z kvalitativního Průzkumu řízení
podnikatelských rizik 2017, který
nechala poradenská společnost
Aon letos poprvé zpracovat samostatně v České republice.
Tuzemské firmy se v tomto
ohledu od společností působících
v jiných částech světa významně
odlišují. Riziko poškození dobrého
jména, které vévodí globální studii,
v Česku obsadilo až desátou pozici.
„Výsledky šetření bohužel ukázaly,
že jen malé procento českých firem

v současnosti přistupuje k řešení
rizik systémově – řízení podnikatelských rizik je v Česku zatím
v plenkách,“ konstatuje Radovan
Škultéty, generální ředitel společnosti Aon Risk Solutions ČR a SR.
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První povinnost podnikatele v ČR:
přiznání a zaplacení silniční daně

Daň za rok 2017 zaplatí ti, kteří využívají auto k podnikání,
nejpozději do středy 31. ledna

P

Kdy se platí zálohy?
Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát
ročně. V kalendáři si letos podtrhněte data
16. dubna, 16. července, 16. října a 17. prosince. Kdo si nechce hlídat kvartální
platby, může samozřejmě uhradit celou

Rok 2017 přinesl boj
o zaměstnance. Letos to
nebude jinak
Nábor pracovníků se loni stal zásadním tématem velkých, ale často i menších firem. „Náklady na
získávání zaměstnanců výrazně
vzrostly a porostou i nadále,“ říká
výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro
střední a východní Evropu Tomáš
Surka. Nedostatek pracovních sil
také výrazně tlačí na navýšení

roční zálohu už v dubnu. Jakmile vznikne
komukoli povinnost platit silniční daň, musí
se k ní zaregistrovat. A to do nejbližšího
termínu splatnosti daně. Příklad: Pokud
začnete rozvážet zboží dodávkou v květnu,
je vaší povinností zaregistrovat se k dani
do 16. července. V případě, že máte datovou
schránku, opět elektronicky.

Méně ježdění, méně starostí
s berňákem

Roční sazby daně
pro osobní automobily
(podle objemu motoru)
do 800 cm3

1200 Kč

800 cm3 až 1250 cm3

1800 Kč

1250 cm3 až 1500 cm3

2400 Kč

1500 cm3 až 2000 cm3

3000 Kč

2000 cm3 až 3000 cm3

3600 Kč

nad 3000 cm3

4200 Kč

mezd. V některých oborech se
platy loni zvýšily až o desítky
procent. Vážným problémem
pro ekonomiku je skutečnost, že
mnohé firmy musejí odmítat nové
zakázky. Některé podniky řeší
nedostatek pracovníků navyšováním přesčasů. Tím ale zvyšují
přepracovanost a hrozí riziko
fluktuace zaměstnanců.
Trendem roku 2017 bylo další
navyšování počtu cizinců přicházejících do ČR za prací ze zemí EU,

Ti, kteří nevyužívají auto ke svému podnikání celoročně, si nemusejí v období, kdy stojí
v garáži, dělat s placením záloh starosti.
Berní úředníci po vás budou požadovat
daň pouze za měsíce, kdy s autem skutečně
jezdíte.
Předmětem daně nejsou takzvaná „zákonem vymezená zvláštní vozidla“. Týká se to
samojízdných pracovních strojů (například
nakladačů), traktorů, speciálních pásových
automobilů či vozidel, jimž byla přidělena
zvláštní registrační značka.
Více o tom, kdo je plátcem daně, jaké
můžete využít slevy a jaké vám hrozí pokuty
za neplnění povinností, si přečtěte na BusinessInfo.cz.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

zejména z Rumunska a Bulharska. Česká ekonomika bez těchto
pracovních sil nemůže v současné
době fungovat. Trend bude podle
personalistů pokračovat i letos.
Elektronizace podnikání
pokračuje
Od roku 2018 bude na rozhodnutí
podnikatelů, zda zvolí listinné,
nebo elektronické prohlášení
k dani u svých zaměstnanců. Také
zaměstnanci mohou od letoška

podepisovat prohlášení k dani elektronickým podpisem. Zaměstnavatel ale v takovém případě musí
zajistit jednoznačnou identifikaci
konkrétního zaměstnance.
Další změna v rámci elektronizace se týká rozšíření možnosti využívání platebních karet. Podnikatelé
budou mít možnost kartou zaplatit
své daně, cla a jiné poplatky, pokud
se konkrétní úřad rozhodne tento
typ placení nabízet.

FOTO: Martin Pinkas

očátek roku je obdobím, kdy se české
finanční úřady zajímají o podnikatele
nejintenzivněji. První povinností je
podání přiznání a uhrazení silniční daně za
loňský rok. Daň platí v tuzemsku všichni,
kteří využívají k podnikání osobní auta
či dodávky, případně provozují nákladní
vozidla. Auto přitom musí být registrováno
v České republice. Pokud je registrované
v zahraničí, platit nemusíte ani tehdy, když
s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě
se vás dokonce netýká ani daňové přiznání.
Daň platí automaticky také zaměstnavatelé, kteří vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, jimž svěřují auta ze svého vozového
parku. Na rozdíl od daně z příjmu, u které
je možné odevzdat přiznání s tříměsíčním
zpožděním – využíváte-li služeb daňového
poradce nebo máte povinný audit – u silniční daně musejí splnit svou povinnost do
konce ledna všichni bez výjimky. V případě
prodlení se opozdilci nevyhnou sankcím.
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Ženy nevěří prodejcům aut
Analytici CDK Global zpracovali
64 tisíc recenzí a zjistili, že ženy
se necítí dobře při koupi auta

Ž

Na nepřátelském území
Výsledky průzkumu ukázaly významné
rozdíly v tom, co ovlivňuje v prodejnách
a v servisu aut muže a co ženy. Muži se ve
svých hodnoceních zaměřovali více na produkt samotný než na komunikaci s prodejci
či automechaniky, zatímco ženy zmiňovaly
hlavně svoje pocity z jednání. A mnohé
rovnou navrhovaly, aby lidé pracující v autobranži změnili radikálně svůj přístup.
Ne náhodou se v jejich pozitivních recenzích, když měly po jednání v showroomech
či dílnách dobrý pocit, objevovala slova:
soucítění, milosrdný; často byla užívána ve
spojení s přídavnými jmény jako „laskavý“
a „pozorný“. Jak v prodejnách, tak v servisu
u nich bodovaly „úsměvy“ zaměstnanců.
A to i těch, kteří se jim přímo nevěnovali.

Příjmová nerovnost
vede k vraždám
Data Světové banky potvrzují,
že stále více mužů v bohatší
části planety vraždí kvůli tomu,
že někdo vydělává více, kvůli
ztrátě svého postavení,
frustraci. „Samozřejmě nikdo
z vrahů nekouká, než pozdvihne
zbraň, na Giniho index, který se
používá jako ukazatel spole-

Jak muži, tak ženy se shodli na potřebě
férového jednání a podání „pomocné ruky“.
Pak se cítili v prodejnách a dílnách dobře
všichni.
David Green, viceprezident společnosti
CDK Global, výsledky komentoval: „To, že se
ženy obávají návštěvy autosalonů či servisů,
je známo už dlouho. Ovšem náš výzkum
prokázal až teprve teď, jak velké ty obavy
opravdu jsou. A je nutné se nad nimi zamyslet. Ženy v současnosti tvoří velké procento
nakupujících, ale pořád mají ohromný vliv
při rozhodování o koupi auta do rodiny. Pro
prodejce automobilů je tedy velmi důležité
nejen to, aby se k nim chovali dobře, ale
aby jim byli schopni poskytnout ty správné
informace.“

Jak na ženy?
Experti společnosti CDK Global, která se
již více 40 let zaobírá výzkumy v oblasti automobilového průmyslu, pak na
základě výsledků výzkumu sestavili

čenské nerovnosti,“ píše Maia
Szalavitzová v deníku Guardian.
Ale jsou silně ovlivněni vlastním
statusem ve společnosti,
nenaplněností, tím, že někdo se
podle nich topí „nezaslouženě“
v luxusu. Potvrzují to i údaje
FBI. V Americe je polovina
vražd spáchána kvůli pocitu
„ponížení“, „uražení“. Viníky
jsou vesměs mladší lidé.

„manuál“, který by mohl lidem v automobilovém průmyslu při jednání se
ženami pomoci.
1. Udržujte oční kontakt a usmívejte se – to
pomáhá vybudovat důvěru a vztah.
2. Zjistěte, co očekávají od svého nového
auta – naslouchání a porozumění je velmi
často zmiňováno v pozitivních recenzích
po návštěvách autosalonů a servisů.
3. Informujte – když je vše řádně a trpělivě
vysvětleno, odpadnou obavy, zákaznice se
uvolní, získáte důvěru.
4. Buďte na příjmu – mnoho pozitivních
recenzí obsahovalo slovo „pokračující“ ve
spojení s komunikací s prodejnou.
5. Nabídněte přívětivé zázemí – na detailech
záleží (čistá toaleta, Wi-Fi v čekárně,
dětský koutek, pití zdarma a nejrůznější
časopisy).
6. Zacilte reklamní kampaň – oddělte sdělení pro ženy.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Osm profesí, které
ohrožují rodiny
Manželství krachují z mnoha
důvodů, podle některých výzkumníků náchylnost k rozvodu
dokonce můžete mít ve svých
genech. Rizikový faktor představují i některá zaměstnání, píše
britský Cosmopolitan. Statistička
Nathan Yauová se zaměřila na to,
jaká povolání lidé před rozchodem

vykonávali. A zjistila, že nejohroženější byli manažeři kasin starající
se „na place“ o spokojenost hostů.
Následovali barmani a barmanky,
řadoví zaměstnanci kasin, letušky
a stevardi, údržbáři a lidé obsluhující automatizované provozy,
telefonní operátorky, prodejci po
telefonu.

FOTO: Shutterstock.com

eny ve valné většině nedůvěřují
prodejcům aut ani servisním
technikům. Svědčí o tom jejich
reakce, které se objevují na internetu po
návštěvě autosalonů a servisů. Mezi deseti
nejčastěji zmiňovanými slovy se objevovala
tato: stresovaná, přemožená pocity, pod
nátlakem, panika. Mnohé opakovaly, že se
cítily „nejisté“ nebo „hloupé“.
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Kolik bere jezdec na vodní klouzačce?
Web Lovemoney se rozhodl zmapovat
nejneuvěřitelnější povolání světa a zjistit,
kolik v nich lidé dostávají zaplaceno

H

lavním úkolem chůvy pand je, aby
se medvídci cítili dobře, měli chuť
se objímat, prostě se měli rádi. Ve
výzkumném centru v Číně za to dostane
ročně 32 tisíc dolarů. Podobná pozice je
k mání i v USA. Tam jde ale o objímání lidí.
Za konejšení v náručí se vyplácí 60 dolarů za
hodinu.
A ještě jednou Čína. Tam hledají lidi z Evropy a Ameriky, zvláště muže. Jsou najímání
jako falešní manažeři s platem tisíc dolarů
týdně. Jejich práce spočívá v tom, že občas
pronesou nějaké krátké moudro na obchodních schůzkách a objeví se na důležitých
akcích společností, které je najmou. Čínské
společnosti tím naznačují, že mají významné
kontakty v západním světě.
Buckinghamský palác shání úředníka
schopného „nově povzbudit zájem o královnu“. Hledá autora schopného tweetovat stejně
mocně jako americký prezident. Za to a za
zajímavé příspěvky na královský web nabízí
38 700 dolarů.
Nevšední je i pozice vypsaná Cambridgeskou univerzitou. Ta hodlá doplnit svůj
profesorský sbor o „hračičku“. Úkolem nové
posily je připravit „děti 21. století na řešení
problémů, týmové jednání, povzbudit v nich

Barman, ten těžký
život má
Web Alcohol.org oslovil
260 mužů a žen za barovým pultem s otázkou, jaké
jsou nejotravnější projevy
hostů. Odpovědi byly jasné
už předem: rozbíjení sklenic,
rvačky opilců, žádosti o „bezplatný“ drink a objednávka
ve stylu „překvapte mě“. Na

schopnost sebekontroly“. Úspěšný kandidát
proto bude mít v náplni práce studium her,
zkoumání fenoménu hravosti ve vzdělávacím
procesu. Za to bude pobírat 108 tisíc dolarů.
Společnost Royal Caribbean International
shání fotografa. Ten bude během třítýdenních turnusů na třech rozličných plavbách
obřích turistických lodí pořizovat „úchvatné“
snímky a bude je umisťovat na Instagram.
Za to se jeho bankovní konto rozroste
o 67 tisíc dolarů. V roce 2009 australský
Queensland inzeroval pozici, kterou nikoli
náhodou nazval „snová“. Úspěšný kandidát
měl strávit šest měsíců a starat se o ostrovy
Velkého bariérového útesu. To už dnes ale
není tak unikátní. Džob správce ostrovů
s ročním výdělkem až 120 tisíc dolarů je nyní

Nejlepší džob světa
Sorelle Amoreová se utkala se 17 tisíci
uchazeči a vyhrála „best job in the world“.
Její povinností bylo navštívit a pobývat
během tří měsíců ve dvanácti luxusních
resortech. Vítězka tak navštívila například
pětihvězdičkový skotský hrad či honosné
sídlo v kostarickém pralese.

další otázku, které objednané
drinky v nich vzbuzují averzi
vůči zákazníkům, dostal tyto
odpovědi: Appletini (49 %),
Jägerbomb (40 %), Frozen
Cocktail (39 %), Sex on
the Beach (38 %) a Irish Car
Bomb (30 %). Následovaly
Lond Island Iced Tea, pivo
a likér Kahlúa.

k mání pro více lidí. Klouzali jste se rádi na
vodních skluzavkách? Tak teď si to můžete
užívat celý den, a ještě za to budete placeni, pokud budete vybráni. Budete cestovat
po světě a testovat skluzavky a tobogany
a k tomu ještě úroveň bazénů v turistických
resortech. V průměru je za to, že máte v pořádku žaludek, ročně 28 500 dolarů. Cancún
hledá ambasadora, který bude žít od března
do srpna v luxusním hotelu a bude mexické
lázeňské město na pobřeží státu Quintana
Roo představovat zbytku světa. Plat: 60 tisíc
dolarů.
Dostat peníze za spaní? To vypadá jako
velký protimluv. Ale ve skutečnosti i takové
povolání existuje. Experti na ležení monitorují kvalitu rozličných matrací. Dostávají za
to 5600 dolarů měsíčně.
A stejně praštěně vypadá na první pohled
i sháňka po potápěčích, kteří budou v golfových resortech vyzvedávat míčky utopené ve
vodních překážkách. Je za to ročně 33 tisíc
dolarů. Ale klubům se to vyplatí. Potápěči
v průměru najdou a vyloví během jednoho
dne kolem čtyř tisíce míčků. Klub je pak se
slevou znovu prodává.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Nezdravé zvyky
Američanů
Podle Business Insideru existuje v USA několik zvyků, kterých
by se lidé jinde měli určitě
vyvarovat. Američané
pracují dlouho, v průměru
47 hodin týdně. Mnozí dostávají od svých zaměstnavatelů jen
dva týdny placené dovolené
a ani ty často nevyužijí. Pouze

jeden z pěti Američanů obědvá
jinde než na svém pracovním
stole, mnozí přitom dokonce
pokračují v práci. Stejně tak to
mají s přestávkami v průběhu
dne, jen zřídkakdy je využívají.
A k dovršení všeho nerozlišují
čas volna a čas práce. Posílají
maily i po pracovní době a vyžadují na ně odpovědi.
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Jak se stát milionářem?
Buďte potrhlí a nestyďte se
Bizarní, kuriózní, šokující. Takové
bývají mnohdy nápady převážně
mladých podnikatelů. A mnozí na
nich vydělávají miliony

Co si youtuberovat?
Mezi nejsledovanější celebrity světa, jež strčí
do kapsy rockové star i hollywoodské herce,
dnes patří youtubeři. Novodobí zlatokopové
a zlatokopky vydělávají díky svým videím,
jež sledují či sdílejí statisíce lidí, miliony
dolarů ročně. Rekordmanem je v tomto
švédský mladík, komentující na svém kanále
počítačové hry, Felix Kjellberg. V roce 2016
si vydělal v přepočtu 345 milionů korun.
A už i Česko má své internetové podnikatelské hvězdy. Zhruba dvacítka českých
youtuberů vydělává přes milion ročně. „My-

slím, že také spadám mezi roční milionáře.
Uvidíme při odevzdání daňového přiznání,“
připouští jeden z nejúspěšnějších Karel
Kovář alias Kovy.
Jednou z nejbizarnějších figur tuzemského internetového světa je podnikatel, herec,
kulturista a youtuber Aleš Bejr. Sám o sobě
říká: „Jsem psychopat.“ Nedostatkem peněz
a nezájmem vděčného publika kvůli tomu
ale netrpí – naopak to mnozí považují za
jeho přednost. Na svém kanále má aktuálně
150 tisíc odběratelů.
Čtyřicetiletého Bejra proslavila především jeho videa s bezdomovci, ze kterých si
udělal pokusné králíky. Legendární je jeho
video s mužem s přezdívkou Majsner. Tomu
zaplatil dovolenou v Egyptě a následně bavil
své fanoušky záběry věčně opilého, ušpiněného a nespokojeného cestovatele.
Jak vydělat statisíce, je-li člověk školou
povinný, ví youtuberka Tereza Hodanová. Ve
čtrnácti se dívka, která si říká Teri Blitzen,

stala českou blogerkou roku. O tři roky
později v rozhovoru pro časopis Forbes říká:
„Když je youtuber šikovný, stovky tisíc za
dva měsíce vydělá. Uživila bych tím bez problémů naši čtyřčlennou rodinu.“ Tereza, která točí zhruba jednou týdně videa o všem,
co zajímá teenagery, se dnes dokonce chlubí
vlastní značkou parfému.

Monology vagíny
Jak si vydělat slušné peníze, ví i podnikavá
Petra Yamuna Částková. Koučka a psychoterapeutka nabízí svým klientům takzvané
šamanské léčení, intuitivní terapii či vaginální mapování.
O služby kontroverzní „šamanky“, která
dobře ví, že každé zboží má svého kupce,
a umí cestovat do hlubin lidské (především
ženské) duše, je mimořádný zájem. „Všechna dávná traumata se ženám ukládají ve vagíně,“ tvrdí Částková. „Technika vaginálního
mapování není nic, co bych si vymyslela. Do

FOTO: Shutterstock.com

N

a začátku je nápad a touha být
vlastním pánem, na konci buď
zklamání a prázdné ruce, nebo
miliony na kontě. Podle statistik nepřežijí
v Česku déle než dva roky čtyři z pěti
podnikatelských projektů.
Bez výjimky ale platí jedno: čím originálnější nápad, tím větší šance na úspěch.

›
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a je součástí nové profese Sexological Bodyworker. Při své práci nikoho nezneužívám,“
ujišťuje Částková.
Pro své klientky pořádá pravidelné semináře, kde odhaluje jejich „pravé ženství“,
zabývá se menstruací či hormonální jógou.
Ceny za jednodenní semináře, tantrické
léčení (pro ženy i muže), masáž pozadí či
anální mapování se pohybují zhruba od
dvou do deseti tisíc. Jednoduše perfektní
byznys, který vydělává na ženách přesvědčených, že jim gynekolog, psycholog i psychiatr nemohou pomoci. Tisíce korun stojí
také sádrový odlitek vagíny – mezi českými
ženami aktuálně populární kratochvíle.
Z odlévání ženských přirození a ženských
těl ze sádry si udělal výnosný byznys také
umělec Miloslav Kovář. Když začal odlévat
vagíny, manželka mu to prý nezakázala
a dnes už by si to zakázat nenechal. Jeho
sochy najdete po celém světě. Kovář je
ostatně rekordmanem v počtu odlitých
klínů (odlitky samozřejmě nejsou zadarmo)
za hodinu.

Hledám sponzora. Tečka (cz)
Internet je dnes platformou, kde najdete
nejbizarnější způsoby obživy. Podnikavé

ženy – pokud jim nechybí půvab – se mohou
nechat živit bohatými sponzory. „Kde je
poptávka, nemůže chybět ani nabídka,“ říká
dvaadvacetiletá studentka Michaela z Prahy,
která se před několika měsíci zaregistrovala
na serveru Hledamsponzora.cz.
Web se označuje jako seznamka pro
úspěšné, náročné a cílevědomé muže
a dívky, které přesně vědí, co od vztahu
chtějí.
Michaelu si zhruba půl roku vydržoval
bohatý muž, který za ni neváhal utratit
desítky tisíc měsíčně. Studentka Univerzity Karlovy v Praze nic bližšího sdělit
nechce, jiná mladá žena se ale rozpovídala
v rozhovoru pro server iDnes.cz. „Udělala
jsem to spíš ze zvědavosti. Ze začátku jsem
byla hodně opatrná, nevěděla jsem, jaký

Youtubera Aleše Bejra
proslavila jeho videa
s bezdomovci,
ze kterých si udělal
pokusné králíky.

typ mužů tam můžu čekat,“ řekla serveru
studentka Lenka.
Také ona připouští, že do ní bohatí muži
investovali až padesát tisíc korun měsíčně.
„Na rovinu jsem jim oznámila, že studuji
soukromou školu a že by mi hodně pomohlo,
kdyby mi platili školné a přispívali na bydlení. Dále že mám ráda cestování a uvítala
bych společné víkendy, třeba wellness, čili
aby mi zvýšili životní standard. Nikdo s tím
neměl problém,“ prozrazuje.

Populární embrya i zvířátka
A jaké další bizarnosti jsou momentálně
v kurzu? Češi se často nechávají inspirovat
ve světě, tak jako autoři takzvaných prenatálních pohlednic.
Veliký úspěch slaví – pro někoho možná
poněkud nevkusné – fotografie embryí,
které dostávají budoucí rodiče při ultrazvukovém vyšetření. K tomu, abyste na
prodeji prenatálních pohlednic třeba právě
přes internet vydělali, potřebujete málo.
Vytvořit si webové stránky, kde budete své
výtvory nabízet a propagovat, sice není zadarmo, ale vstupní investice je to minimální. A jejich provozování prostřednictvím
webhostingových společností (jako
banan.cz) už zdarma je.

FOTO: ČTK

› Čech ji přivezl Joseph Kramer z Kalifornie

14 l Profit

12_23_PT_01.indd 14

16.01.2018 15:52:48

FOTO: Profimedia.cz

Karel a Petr Novákovi rozjeli nedávno
takzvaný pomejdanový servis. „Najímají si
nás lidé, kteří po bujarém večírku potřebují
uklidit byt a vzpamatovat se z kocoviny,“
usmívá se Petr.
Pomejdanový servis je tu právě pro
unavené pařmeny. Jeho provozovatelé
jim uklidí, případně vyluxují, vyžehlí
a uvaří kávu nebo česnečku. A samozřejmě si to nechají dobře zaplatit. Také zmíněnou dvojici inspiroval svět – respektive
příběh uveřejněný na stránkách časopisu
Forbes.
Zlatým dolem je dnes byznys se zvířátky
všeho druhu. Stále populárnější je pronájem
slepic a dalších hospodářských zvířat. Na
internetu nabídnete potenciálním zákazníkům například hejno nosnic, klient si je
pronajme, zaplatí vám poplatek za jejich
krmení a další péči. A za to si jednou za
měsíc vyzvedne pravá biovajíčka od slepice,
o kterou se nemusí starat.
Také profese zvířecího psychologa už
není v Česku jen z říše pohádek. Veterinář
Alexandr Skácel neléčí jen těla, ale i duše
domácích mazlíčků. Jeho nápad je sice
ojedinělý, přesto není v Česku sám. Skácel
tvrdí, že umí odhalit a leckdy i odstranit
psychické potíže zvířat a zjistit důvod jejich
chování. Poradí vám například, proč váš
mazlíček nechodí na kočičí záchod nebo
proč se nenechá drbat za ušima.
Ve své ordinaci očkuje, operuje a nabízí stejné služby jako ostatní zvěrolékaři.
„Postupně bych se chtěl ale plně věnovat
celostní medicíně. Pohlížím na pacienta jako
na celek,“ mluví o svém plánu. Mezi metody
alternativní medicíny pro zvířata patří stejně jako u lidí například akupunktura nebo
homeopatie.
Úspěšným konceptem jsou také zvířecí
kavárny – ty nyní ve světě zažívají mimořádný boom. V pražském Karlíně si Zuzana
Vrbová otevřela Kočicí kavárnu před třemi
lety jako relaxační místo pro všechny, kteří
si chtějí odpočinout ve společnosti mazlíčků. Kočky zde najdete všude, na stolech, na
židlích, baru a pletou se vám pod nohama.
Alergiky sem přivést nemůžete, jinak je ale
prostředí příjemné.
„Zájem o naši kavárnu je veliký, až jsme
samotné překvapené. Hned po otevření jsme
tak čelili velkému náporu, který víceméně
trvá naštěstí dodnes,“ prozrazuje majitelka.

Bláznivé projekty ve světě
K VRAKU TITANIKU
Za dva a půl milionu korun vás britská
společnost OceanGate letos zaveze k vraku
Titaniku. Výlet stojí symbolicky stejně
jako v tehdejších relacích plavba na slavném parníku v první třídě. „Od potopení
před 105 lety Titanic navštívilo necelých
200 lidí, což je méně, než jich bylo ve
vesmíru nebo kolik jich pokořilo Mount
Everest. Proto je to tak obrovská příležitost,“ říká šéf OceanGatu Stockton Rusch.

VLASTNÍ PÍSEŇ
Pokud hledají Američané ideální dárek
pro životní lásku a přemýšlejí o tom, že
své city vyjádří písní (aniž umějí skládat
hudbu či zpívat), existuje startup, který
jim pomůže. Songfinch je firma schopná
složit píseň podle vašeho zadání, kterou
staromódně nahrají živí muzikanti, nikoli
počítač. Skupinka vybraných umělců se
dá do práce a složí oblíbenou písničku. Za
200 dolarů dostanete výsledek do týdne
– vlastní, zcela osobní zamilovanou píseň
na přání.

POČMÁRANÉ BANÁNY
Zaplatili byste tisíce za počmárané banány? Ve světě elektronické komuni-

kace je osvěžující dostat fyzický dopis
nebo pohlednici. A co teprve, když
není zpráva napsána na papíře, ale na
banánu. Takový nápad dostal Davonte
Wilson, zakladatel startupu Bananas
Gone Wild. V univerzitní posluchárně
vysedával osm hodin denně. Každý
den si kupoval na svačinu několik
banánů, a když se nudil, čmáral na
ně kresbičky. A teď na tom vydělává.
Z banánů vytváří různé postavičky.
Aby se k zákazníkovi banány dostaly, ještě než jsou přezrálé, kupuje je
Wilson zelené.

ZDRAVÁ TOALETA
Stolička Squatty Potty je požehnáním pro
zdravou stolici. Rodina Edwardsových
ze Saint George v americkém státu Utah
přišla na to, že gastroenterologické problémy nejlépe vyřeší, pokud vyměšujete
v dřepu: „Na toaletě je lepší mít kolena
výše. Dlouho jsme hledali a hledali, ale
stále jsme nemohli najít vhodný výrobek, který by nám umožnil zaujmout
na toaletě opravdovou pozici v dřepu.“
Nakonec vyvinuli stoličku Squatty Potty
a dali ji do prodeje. A o bizarní vynález je
překvapivě značný zájem.

JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Vykouzlím vám
spokojené podnikání

Na internetu se to nejrůznějšími
poradci a kouči jen hemží – pouze jediná
dáma tu však slibuje kouzelné služby.
„Nazývám se čarodějnicí proto, že se tak
cítím,“ říká Magdalena Čevelová
Proč si říkáte marketingová čarodějnice?
Co vlastně děláte?
To vzniklo náhodou. Na volné noze jsem od
roku 2003, prvních pět let jsem víceméně
fungovala jako produkční agentura. Od
roku 2008 jsem se ale rozhodla podnikat
pod vlastním jménem a požádala jsem
kamaráda, ať mi nakreslí logo. On udělal
čarodějnici, která dost vystihuje, co jsem
a co dělám.
Jak se vlastně čaruje s podnikateli?
Nemám černou kočku ani kouzelnou hůlku,
také nesedím v jedové chýši. Původně jsem

vystudovaná psycholožka, pak jsem si ještě
dodělala marketing. Jaké je jádro mého přístupu k podnikatelům? Věřím, že se podniká
hlavou, a ne peněženkou – čili podstatné na
podnikání je, jak se k němu stavíte.
Používáte přitom černou, nebo bílou
magii?
Magie není černobílá. Nebo vy máte doma
černobílou televizi? Magie je prostě magie.
Řekne se, že bílá magie je ta, která prospívá. Jenže ve skutečnosti i postupy bílé
magie můžete dosáhnout sakra černých
výsledků.

Kolik podnikatelů už se odvážilo vstoupit
do vaší říše kouzel?
Za ta léta jich je zhruba čtyři sta padesát.
Můj typický klient je malý podnikatel nebo
majitel malé firmy, tak do deseti zaměstnanců.
Co si klienti od vašich služeb slibují?
Specifikum mých klientů je v tom, že
do své práce vkládají duši. Nejde jim
primárně jen o zisk – chtějí podnikat
tak, aby jim to neužíralo duši. Často mají
i zkušenosti z velkých firem – vědí, jaké
to je, když chodíte do práce, která vás jen
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Magdalena Čevelová (42)
Vystudovala psychologii a pedagogiku
na FF UK a marketing na VŠEM v Praze.
Marketingem se v různých formách
zabývá 22 let. Je vdaná, její muž také
podniká. Nemá děti, zato psa Felouše
a kocoura Konráda. Ráda čte detektivky,
poslouchá hudbu, vykládá tarot nebo
chodí na procházky do přírody.

FOTO: Martin Pinkas

nečarodějnicky, nicméně takový plán je
vlastně zaklínadlo. Nástroj, s jehož pomocí
se snažíme uchopit všechny marketingové
i jiné aktivity, které podnikatel dělá, aby
získal zákazníky, a spojujeme je do jednoho
dokumentu, do systému. Tím začínáme,
při přípravě marketingového plánu obvykle
vyplynou ostatní věci. V plánu jsou body –
třeba jaké produkty a služby prodáváte, jakou máte vizi, jaké máte poslání, co chcete.
I tyhle trošku filozofické věci tam mají své
místo, protože člověk se potřebuje vrátit
ke svému PROČ. Proč podnikám? Kvůli
hypotéce? To je hloupý důvod k zaměstnání,
natož k podnikání. Drobní podnikatelé jsou
trochu specifická skupina, spousta z nich
jsou „srdcaři“, čímž nemyslím kardiaky, ale
lidi, kteří začali podnikat, protože v tom vidí
smysl, chtějí něco změnit, dělat věci po svém
nebo doplnit na trh něco, co tam chybí.

vyčerpává. Klienti se ke mně dostávají
obvykle přes web nebo na doporučení.
Žádnou reklamu vlastně nemám – dokonce jsem napsala knihu Marketing bez
reklamy. Placené propagaci se vyhýbám
a většině drobných podnikatelů radím
totéž. Většina mých klientů nemá jako cíl
jen zvýšení obratu. Řeší, jaké má podnikání vliv na jejich život, jak se chtějí cítit.
Nebo se nějak v podnikání „zasekli“ –
podnikají třeba už několik let, ale nikam
to nevede, firma se nevyvíjí. To je také
nejčastější problém: Nějak jsem se v tom
zasekl, nevím kudy dál…

Takového klienta položíte na pohovku,
rozložíte na prvodíly a pak zase složíte?
Posadím ho na pohovku, rozložím a znovu složím – jenže jinak. Snažíme se najít
příčiny problémů a dát marketingu nějaký
systém. Mnoho podnikatelů je totiž světem
marketingu přímo zahlcených – mají pocit,
že marketingových nástrojů je hrozně moc
a že se v nich nelze efektivně zorientovat.
Vy jim řeknete, jak mají bojovat na
marketingové frontě?
V podstatě ano. Základní nástroj je přitom
pro nás marketingový plán. To zní velmi

Takže hnacím motorem podnikatele by
neměl být zisk?
Začít podnikat jenom pro peníze je – řekla
bych – hrozně špatný motiv. Podle mě je
podnikání především nástrojem k tomu,
abyste mohli žít život, jaký chcete. I proto
jsou mými typickými klienty lidé, pro něž
peníze nejsou na prvním místě. Ať už jsou
to interiéroví designéři, floristé, výživoví poradci, ilustrátoři, webaři, nebo třeba grafici.
Se svojí profesí jsou v pohodě, ale například
zjišťují, že potkávají zákazníky, se kterými
se jim špatně pracuje. Nebo že se hrozně
nadřou a málo vydělají – to je častý problém. Potřebují jinak nastavit ceny, překopat
svůj obchodní model.
Není už cenotvorba od psychologie
a čarování dost daleko?
Vůbec ne – tady narážíme na obvyklé nedorozumění, že duše a peníze jsou dvě věci, jež
se vzájemně vylučují. Ale ony ne – naopak,

›
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› můžete být velmi duchovní a zároveň vydělávat ranec, tam není problém. To přesně já
lidi učím dělat, aby jim podnikání nežralo
duši, aby se v něm cítili dobře, ale aby jim
také vynášelo.

Když budu prodejce biopotravin, co
konkrétně mi řeknete?
Neřeknu všem bioprodejcům to stejné – napřed uděláme marketingový plán a zjistíme,
kde máte problémy. Marketing není jen
reklama, slogany, soutěže a jiné – to jsou jen
některé nástroje, které ani nemusíme využít
všechny. Důležité je určit si, kdo je váš
zákazník. Spousta lidí se tomu diví nebo má
pocit, že jejich klienti jsou naprosto různí
lidé. Zatím jsme ale vždy zjistili, že ty zákazníky něco spojuje, že mají něco společného.
Potřebujeme pochopit, kdo je zákazník, na
něhož podnikatel cílí, a jestli to je ten, na
kterého chce cílit, a jestli takový zákazník
vůbec existuje, nebo je teprve třeba si ho vychovat. Nejčastěji používám obsahový marketing, což je marketing založený na tvorbě
obsahu. Ten obsah může mít formu blogu,
slovníčku pojmů, často kladených otázek,
návodů, videa, infografik nebo příspěvků
na sociální sítě. Placené reklamy může být
minimum nebo i vůbec žádná. Základní

platformou jsou webové stránky –
ty sice většina podnikatelů má, ale často pro
ně jejich vlastní web vůbec nepracuje, nic
nedělá. Tak ho společně upravujeme, aby
získával zákazníky, přivedl je k nákupu.
Zamáváte kouzelnou hůlkou a na zdi se
napíší vhodná témata?
Kéž by. Já ale klientům hlavně pomáhám vytvářet strategii, případně pomůžu
i vymýšlet témata, o kterých mají blogovat,
poradím, jak často mají psát apod. Pro každého člověka se snažím najít individuální, pro něj vhodnou cestu, nemohu mít
univerzální mustr pro všechny. Proto musím
především pochopit, jaký ten člověk je,
a najít pro něj unikátní způsob komunikace.
Jsou ovšem i lidé, kteří moje rady nejsou
schopni nebo ochotni použít. Ani můj zákazník není každý.
Jsou podnikatelé schopni říct, co vlastně
od čarodějnice chtějí?
Spousta lidí neví, co chce, neumí si stanovit
konkrétní cíle. Řeknou – chci nové zákazníky. Ale jaké a kolik mají u vás utratit? Často
lidem pomáhám zbavit se utkvělých představ a předsudků, třeba že musejí podnikat
tak jako všichni lidé v jejich okolí. Kromě

psychologie musím občas použít i ekonomické znalosti, počítáme obraty, cíle, plány
a podobně. Délka spolupráce je velmi různá,
někomu stačí už hodina k tomu, aby nastartoval potřebné změny. Jiní si objednávají
třeba tři nebo pět hodin konzultací. A mám
i klienty, kteří se vracejí každý rok nebo
každého půl roku. Některé klienty, s nimiž
si „nesednu“, rovnou odmítám. Aby „to
fungovalo“, klient musí chtít změnu a musí
být ochoten pro ni sám něco udělat. Měla
jsem tu člověka, který si kolonku Hlavní cíl
v marketingovém plánu vyplnil slovem Přežít. Říkám mu: Žiješ, tak to asi máš splněno,
ne? Pro takové situace mám v obchodních
podmínkách klauzuli – pokud po patnácti
minutách sezení zjistíme, že to nefunguje,
jdeme od toho a klient nic neplatí.
Nebo podnikatelé utrácejí i statisíce za
různé typy reklamy. Přitom se dají najít
levnější a efektivnější cesty, jak získat
zákazníky. Často vypínám placené reklamy
a snižuji podnikatelům náklady – uleví se
jim, přestanou dělat věci, které je štvaly.
Spoustě lidí jsem pomohla najít nový název
firmy a vyměnit webovou doménu. Leckdo si
totiž ještě z devadesátek myslí, že musí mít
cizokrajně pojmenovanou firmu – přitom
u nezávislých profesionálů působí vlastní

FOTO: Martin Pinkas
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Michae

jméno důvěryhodněji, obvykle přinese
velkou změnu k lepšímu. Podnikatel ode mě
v ideálním případě odchází se změnou myšlení. Není to na něm vidět, ale něco v hlavě
se mu posune…
Nepůsobí váš image čarodějnice na
zákazníky tak, že očekávají instantní
zázraky?
Měla jsem případy, kdy lidé říkali: Povězte
mi ten jeden zázračný způsob, jak a kam nalít peníze do reklamy, abych měl zákazníky.
O těch se podnikatel nechce bavit, chce
jen vědět, jakou reklamou je přitáhne.
Lidé skutečně občas mají magická očekávání – zamávejte hůlkou, dodejte mi instantní
řešení a je hotovo! Tak to ale ani v čarodějnictví nefunguje. Je třeba sbírat kouzelné
býlí za úplňku o půlnoci na hřbitově, zabere
to čas a chce to námahu. Stejné je to s mými
radami – jejich uskutečnění zabere čas
a stojí dost práce. I když vlastně měním spíš
to, jak lidé přemýšlejí, než to, co dělají. Učím
je, jak být v byznysu sami sebou.
INZERCE

Specifikum mých
klientů je v tom,
že do své práce
vkládají duši. Nejde jim
primárně jen o zisk
Skoro se mi zdá, že vaše poradenství
přitáhne víc ženských klientek než mužů. Je
to tak?
Asi ano, čarování je dost ženský prvek, ženy
proto tvoří 70 procent mé klientely. Jsou
to třeba výrobkyně přírodní kosmetiky,
koučky, oděvní stylistky, výživové poradkyně, majitelky úpraven psů, ale i léčitelky,
astroložky, účetní či hudebnice. Často jsou
mými klienty lidé, kteří razí nové trendy.
Mám ale etickou hranici – nikdy bych
neradila v byznysech, které jen tahají z lidí

peníze za nic či poškozují přírodu, lidské
zdraví a podobně. Zatím můj nejvzdálenější
klient byl Australan, který má v Austrálii
sklenářství. Pomáhala jsem mu změnit logo
a upravit webové stránky.
Máte přehled, kolik z vašich klientů
zkrachovalo, či kolik naopak dosáhlo
velkého úspěchu?
Snažím se zákazníkům pomoci vystavět
trvale udržitelný byznys, ne vydělávat
prachy za každou cenu. Jde vlastně o něco
jako celostní přístup k byznysu. Pokud je mi
známo, zkrachovalo jen velmi málo mých
klientů, když tedy nepočítám ty, kterým
jsem přímo pomáhala řízeně ukončit podnikání. Tomu, co dělám, se v zahraničí říká
soulful enterpreteurs, něco jako „byznys
s duší“ – u nás pro to není výraz. Moje vize
je šťastný podnikatel, který rád chodí do
práce, vidí v ní smysl, rád ráno vstane a buduje svůj sen…
IvO BArtÍK
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Čechům už zase chutná
dortík s c. k. tradicí
Jaroslavu Michalcovou přivedla
k otevření cukrárny láska k rodinné tradici.
Na originální dortík, který chutnal
už Vídeňanům za monarchie,
se do Roudnice sjíždějí lidé zdaleka

K

dyž vcházíme do průjezdu
klasicistního domu s výrazným
rizalitem, máme pocit, že jsme
se ocitli v jiné době. Uvnitř – v útulné
cukrárně a kavárně Dortletka – na
nás dýchne kouzelná atmosféra první
republiky. Právě tady, v historickém centru
Roudnice nad Labem, dostanete ke kávě
cukrářskou lahůdku, kterou vám nikde
jinde v Česku nenabídnou. Poprvé ji přitom
mohli ochutnat Vídeňané na Meidlinger
Hauptstrasse už koncem předminulého
století.
„Na rodinnou tradici jsem hrdá. Ona je
ostatně důvodem, proč tu dnes sedíme a povídáme si,“ usmívá se majitelka Jaroslava

Michalcová. Důkazem je i interiér vyzdobený dobovými fotografiemi předků, kteří –
jak sama říká – na chod cukrárny dohlížejí.
„Recept na dortletku přivezli do Čech
prababička Žofie a pradědeček Josef. Ve
30. letech se vrátili z Vídně a koupili si
domek s pekárnou v Kostomlatech pod
Řípem,“ popisuje podnikatelka. Jenže přišla
temná 50. léta a předky paní Michalcové
připravili o živnost komunisté.

Z kurátorky cukrářkou
„Rodinný byznys jsem obnovila před pěti
lety. V plánu jsem to měla už dřív, ale trvalo
poměrně dlouho, než se záměr uskutečnil.
Naše rodina se dvě generace oboru vůbec

nevěnovala. Posledním vyučeným pekařem
byl můj dědeček,“ prozrazuje Jaroslava Michalcová. Sama je původní profesí historička,
její vášní je výtvarné umění. Řadu let byla
správkyní depozitáře na zámku v nedalekých
Libochovicích, pracovala i v Galerii moderního umění v Roudnici jako kurátorka.
Když ale dostala na svačinovém sáčku
zažloutlý recept na sladký rodinný poklad
(jehož tajemství pečlivě střeží a nikomu ho
neprozradí), vydala se jinou cestou. „Mrzelo
mě, že dortletku s tak dlouhou tradicí nikdo
nezná a lidé ji nemohou ochutnat. Známí
a příbuzní, kteří věděli, že ji doma dělám, mi
radili, abych ji dala do prodeje, že je výborná,“ vzpomíná.
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slavu Michalcovou neodradily. „Když jsem
viděla, jak dnes cukráři běžně vyrábějí těsto
– že se pytel nějaké směsi smíchá s vodou
a je hotovo – řekla jsem si: Takhle my to určitě dělat nebudeme,“ upozorňuje na cennou
zkušenost ze studií. Suroviny, ze kterých se
v Roudnici vyrábějí dortíky, koláče a zákusky, jsou výhradně přírodní. „Používáme
čerstvá vajíčka, mouku, cukr, čokoládu…
Pečeme tak, jak si pečete doma a především
jak se peklo v pekárnách a cukrárnách
dřív. Často jde také o původní receptury,“
popisuje.
Drtivá většina cukrovinek se v Dortletce,
kde je neustále plno, zkonzumuje ve stejný
den, kdy se upečou. Měsíčně zde přitom
vyrobí zhruba 20 tisíc zákusků. Jaroslava Michalcová má v současné době šest
zaměstnanců, z toho tři profesionální
cukrářky. Jen sněhovou dortletku vyrábí
výhradně ona a její příprava je doslova
alchymií. S nadýchaným dortíkem, jenž
svou chutí připomíná laskonku, jen je ještě
o něco jemnější a lahodnější, se doslova
mazlí tři dny.
V Roudnici dostanou zákazníci k italské
kávě Trucillo či domácím limonádám také
slané koláčky a samozřejmě i chlebíčky,
fenomén tuzemských cukráren, který podle
majitelky nemůžete opominout. „Při svátcích máme i speciální nabídku. Na zakázku
pečeme například vánoční cukroví, mazance a vánočky. Jasnou logiku má vyrábět cukrovinky podle surovin, které jsou v daném
ročním období k dispozici,“ doplňuje.

Quo vadis, cukráři a pekaři?

FOTO: Hynek Glos

Jejím původním záměrem nebylo stát se
cukrářkou na plný úvazek ani otevírat vlastní provozovnu. „Ten, kdo chce vyrábět a prodávat cukrářské výrobky, musí mít výuční
list v oboru a otevřít si regulérní výrobnu
nebo provozovnu. Nemůžete péct pro lidi
doma,“ upozorňuje. „To, co je možné leckde
na Západě, je u nás vyloučeno. Legislativa
je tak postavená a omezení jsou výrazná.
Když doma uvaříte sousedovi kafe, už jste
potravinář a měl byste na to mít povolení,“
dodává s nadsázkou.

Jako od maminky
Složitá administrativa ani to, že se musela
v 45 letech při práci vyučit v oboru, Jaro-

Jaroslava Michalcová připouští, že je v Česku stále méně vyučených cukráři i pekařů
a je po nich obrovská poptávka. Ona sama
má štěstí, do výroby postupně sehnala
zkušené a schopné lidi. „Jsme už dokonale

Byla bych šťastná,
kdyby se naplnilo moje
tajné přání: Co je pro
Francii makronka,
to bude pro Čechy
dortletka.

Jak na dortletku?
První den necháte bílky a žloutky v lednici
„vydýchat“, druhý den je vyšleháte
s různými druhy cukrů a až třetí den
výrobu sněhového pečiva dokončíte –
dortletka je plněná krémem a obsypaná
směsí kávy a piškotů.

sehraný tým, který zatím není třeba rozšiřovat,“ usmívá se.
Že by bylo dobré rozšířit výrobu nebo
otevřít další provozovnu, ji ovšem čas od
času napadne. Jejím snem ostatně je, aby se
dortletka stala českou národní cukrovinkou
všeobecně známou od Šumavy po Jablunkov. „O rozšíření výroby nebo otevření další
cukrárny jsem už mockrát uvažovala. Pak
jsme to zase zavrhli, protože máme práce
nad hlavu,“ prozrazuje. „Musíme pečlivě
zvážit, jestli to stojí za takové riziko. Já už
jsem taková, že chci mít všechno pod kontrolou, takže bych se asi musela rozkrájet,“
směje se. Majitelka je totiž na firmu sama.
Rodina včetně dětí jí samozřejmě fandí
a zpočátku ji chtěla s rodinným byznysem
pomáhat. „Všichni byli na začátku doslova
nadšení. Říkali: My ti se vším pomůžeme.
Jenže je to během tří měsíců přešlo. Když
viděli, jak brzo chodím do práce a jak pozdě
se vracím a jaké jsou s tím starosti, entuziasmus byl pryč,“ dodává.
Optimismus ale rozhodně neztrácí: „Uživit se tím dá. Není to na vydělávání milionů
– s tím jsem do toho ostatně nešla, ale sama
sebe a své zaměstnance zaplatím, i když
nájem, energie i další výrobní náklady jsou
pořádně drahé.“
JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

01/2018 l 21

12_23_PT_01.indd 21

16.01.2018 15:52:57

příBěh
úspěchu

Klempířina se obrovsky proměnila
Na počátku byla skromná živnost otce
současného jednatele. Dnes si středočeská
firma troufá na složité projekty. „Rekonstruujeme
i střechy historických budov,“ říká Milan Koláčný

A

ž budete zase někdy nastupovat do
vlaku na pražském hlavním nádraží
nebo z něho naopak vystupovat,
zkuste na okamžik pohlédnout vzhůru.
Střechy klenoucí se nad nástupišti obřího
dopravního uzlu totiž do dnešního stavu
uvedla firma rbe Koláčný. „Byla to zakázka
na tři roky a jedna z největších v naší
historii,“ říká jednatel rodinné firmy inženýr
Milan Koláčný.
Podnik přitom trvá již od počátku devadesátých let, kdy se jeho otec zaregistroval jako
živnostník. Měl dva obory – klempířství
a karosárnu. Přes zimu opravoval plechy
havarovaných a prorezivělých automobilů a během stavební sezony pracoval na
střechách.

Už jako malý kluk…
Dnes už na takové působení ve více různorodých oborech není čas. Je to podle Milana
Koláčného doklad toho, jak se profese
v průběhu posledního čtvrtstoletí proměnila. Přestože je stále velmi mladý, je mu
jen čtyřiatřicet let, může porovnávat. „Už
jako žák základní školy jsem s otcem lezl po
střechách a během studií na střední škole
jsem vedle otce běžně pracoval. V podstatě
jsem se tak vyučil prakticky všem ,střechařským‘ řemeslům. Výuční list ale samozřejmě
nemám,“ říká s úsměvem. Dodnes z toho
těží. „Vím totiž, jak se co dá udělat. Mě si
jen tak někdo kolem prstu neobtočí. Třeba
pohodlný dělník tvrdící, že to či ono nejde,“
tvrdí. Dříve si klempíři během zimy – pokud

tedy zrovna jako jeho otec neopravovali auta nebo se nevěnovali ještě jinému
řemeslu – připravovali materiál, který pak
v létě využívali. „Hlavně kolena, ale i žlaby
či svody,“ vzpomíná Koláčný. Dnes na to
však podle něho jednak není čas, protože
stavební sezona vlastně nikdy nekončí a trvá
celý rok. A zadruhé – tyto díly v obrovské
škále provedení i barevných úprav nabízí
řada dodavatelů.

Učarovala mu rychlost
Malá firma pana Koláčného otce měla své
hlavní a jediné sídlo na dvorku rodinného
domku na okraji městečka Týnec nad Labem. „Ta dílna je dosud v provozu. Pracuje
se tady ale hlavně na přípravě některých
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přední kolo. A pak je hodně práce. Teď mám
navíc doma ani ne ročního potomka. Určitě
se k tomu ale jednou vrátím,“ vysvětluje
Milan Koláčný.

Všeumělci
Na dvoře statku stojí zaparkovaných několik
červených dodávek Ford Transit, v nichž se
jednotlivé party dělníků přepravují na místa
jednotlivých zakázek. Firma jich má k dispozici celkem sedm. V době naší návštěvy
měly ale vychladlé motory. Byl počátek
ledna, ještě dobíhala celofiremní dovolená.
Osmého ledna však vše začíná nanovo.
Většinu zakázek má firma ve středních
Čechách a samozřejmě v hlavním městě.
Klempíři pracují jak v soukromých domech,
tak při rekonstrukcích střech různých
bytových či kancelářských objektů, úspěšně
zvládli náročné obnovy i střech historických
objektů.
I když původně šlo o čistě klempířskou
firmu, postupně se přidávaly další související obory. „Nyní máme jak vlastní klempíře,
tak i pokrývače, tesaře, izolatéry a zedníky
a umíme také dělat se sádrokartonem třeba
při budování půdních vestaveb,“ vypočítává
Koláčný, který jako vystudovaný inženýr
ze Stavební fakulty ČVUT může nabídnout
i projekční činnost. A co otec? Stále je činný?

Klempířská pětka

FOTO: Hynek Glos

SÁZKA nA KvALItU.
Milan Koláčný je rád, že zákazníci volí
v poslední době materiály vyšší jakosti.

menších dílů. Ty větší zhotovujeme v hlavní
provozovně, která je blíže centru a kde je na
to prostor,“ vysvětluje syn.
V bývalém statku s kamenným zdmi nás
v jedné části zaujala jakási malá klubovna
a v ní stojící speciální motocykl. „Jo, ještě
před dvěma lety jsem se účastnil evropské
série závodů dragsterů ve třídě Super Twin
Top Gas. Ve dvou ročnících jsme byli druzí
a jednou jsme vyhráli,“ vzpomíná podnikatel. Mohutný motocykl má motor s výkonem
340 koní a čtvrt míle byl schopný zvládnout
lehce nad osm sekund. „Teď na to ale není
čas. Jednak jsem si musel doléčit operované
koleno, které jsem si před lety ,načal‘ při
pádu z motorky za cílem v rychlosti okolo
200 kilometrů v hodině, když se mi rozvlnilo

V současnosti se používá pro výrobu
klempířských prvků pět základních
druhů materiálů. Nejdražším z nich
je měď, která je ale velmi odolná vůči
povětrnostním vlivům a nevyžaduje
žádnou další povrchovou úpravou. O něco
levnější jsou titanzinkové plechy, které
se také už nemusejí nijak upravovat. Do
střední cenové relace pak patří hliník.
Ani prvky vyrobené z takového plechu
nepotřebují natírat či jinak ošetřovat.
Pozinkovaný ocelový plech je poměrně
levný. Aby však jeho životnost dosáhla
požadovaných hodnot, je zapotřebí ho
ošetřit povrchovou úpravou. Posledním
hojně rozšířeným materiálem je žárem
zinkovaný ocelový plech, který má na
horní straně barevný nátěr a na něm
polyesterový nástřik v tloušťce 25 až
30 mikrometrů. Na spodní straně pak
bývá ošetřen epoxidovým lakem.

Ano, je, stará se o výrobu a provoz dílen,
maminka zase vede účetnictví.

Vše zavinil rýpal
Právě to, že jsou schopni zvládat širokou
škálu činností, vedlo před pěti roky k přejmenování firmy. Z Klempířství Koláčný
se stalo rbe Koláčný. „O změně jména jsme
přemýšleli dlouho, ale definitivně mě
k tomu přivedl jeden rýpal na schůzi jistého
společenství vlastníků bytů, kde jsme rekonstruovali střechu. ,To nám bude statiku dělat
nějaký pokrývač?‘ zaznělo tehdy. Dlouho
jsme se snažili vymyslet nějaký smysluplný
český název, ale nakonec jsme se přiklonili
ke zkratce z anglických výrazů roof (střechy)
– build (stavby) – engineering (inženýring),“
vysvětluje. V současné době se pouštějí hlavně do větších projektů, ale neodmítnou ani
žádost některých ze sousedů o oplechování
komína či podobné malé zakázky. „Bohužel
je to vlastně ztrátová činnost, protože se
jedná o výškové práce a musejí tam vždy být
minimálně dva dělníci,“ říká.

Hrdost mizí
Klempířů, ale i dalších řemeslníků v oborech, v nichž jeho firma podniká, je přitom
čím dál větší nedostatek: „Naposledy jsem
kluka po vyučení získal před čtyřmi lety, je
to tesař. Ale od té doby se snažím marně.“
Starší zkušení machři pomalu končí a mladé
není odkud brát. Navíc i ti starší v poslední
době obor opouštějí. „Radši jdou pracovat
do automobilky k pásu, kde si odpracují
svých osm hodin a jsou navíc v suchu a teple,“ podotýká smutně, „hrdost na to, jakou
jsem odvedl dobrou práci, že ta střecha, na
které jsem pracoval, mě určitě přežije, se
prostě kamsi vytratila.“
V současnosti ve firmě pracuje dvacítka
stálých zaměstnanců a v hlavní sezoně se
jejich počet zdvojnásobuje. I sezonní dělníky
je ovšem čím dál pracnější sehnat. Proto jim
přímo ve svém areálu poskytuje také ubytování. Díky tomu zatím nemusel sáhnout ke
shánění zahraničních pracovníků.
„I to se dnes totiž cení. Že jsme česká firma s českými zaměstnanci,“ říká a pochvaluje si rovněž, že velká část zadavatelů prací
už pochopila, že použití levných materiálů se
jim v konečném důsledku prodraží. „Nejsou
to ještě zdaleka všichni, ale přibývá jich,“
uzavírá Milan Koláčný.
rAdeK PeCÁK
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Od stavební firmy
k minipivovaru? Proč ne
František Kněžínek a jeho přátelé
si již nechtěli kupovat pivo. Tak se
rozhodli ho vařit sami

N

a otázku, co doporučuje začínajícím
podnikatelům, třiapadesátiletý
František Kněžínek odpovídá:
„Vykašlete se na to, je to jen hrozná dřina.
Podívejte se na mě, celý život dřu a dnes
tady dělám topiče a zametám dvůr.“ Je ale
zřejmé, že hovoří s nadsázkou. Na to, co
vybudoval, je hrdý. A neměnil by.

Pád a poznání
Vždycky byl tak trochu rebel a nikdy mu
nechyběl tah na branku. Za komunistů měl
dvě práce. První ve Škodovce a druhou ve
Sportsevisu (obor výškové práce). „Nikdy
jsem nepočítal, kolik hodin mám odpracováno, prostě jsem dělal tak dlouho, jak bylo potřeba. Chtěl jsem mít hodně už tehdy a dělal
jsem pro to maximum,“ vzpomíná.
Hned po revoluci s kamarádem Vencou
ořezávali stromy, myli okna, natírali věže
„a tak podobně“. Během dvou let poznal
všechny klempíře, pokrývače, tesaře v okolí
a ti ho následně přivedli k další práci. Od
obecního úřadu ve Štěpánovicích si koupil

Avii MP13 a vyrazil s ní na zkušenou do
Německa. Ta ale netrvala dlouho, ukončil ji
pád z lešení.
Přesto tam nabyl zkušenost, která se mu
později náramně hodila: „Myslím, že do Německa by si to měl jít zkusit každý. Přístup
Němců k práci a jejich produktivita jsou
nesrovnatelné s naší náturou. Rozhodně se
nedá říct, že jsou to větší dříči, ale mají vše
precizně zorganizované.“

Návrat domů
Podle pořekadla „všude dobře, doma nejlíp“
se po uzdravení z pádu do Německa už
nevrátil. Vydělával tam víc, ale vadilo mu,
že nic nebuduje, že po něm nic nezůstává.
„Peníze jsou přece jen něco nehmatatelného.
Já potřebuji mít viditelný cíl,“ dodává.
Tou dobou bylo Františkovi 28 let, byl
ženatý a měl dvě malé děti, o které se starala
výhradně manželka. Otevřeně přiznává: „To
je také podle mého názoru jeden z důvodů,
proč ženy jen málokdy v podnikání uspějí.
My muži umíme ,zapomenout‘, že máme

nějakou rodinu, a pracujeme klidně od nevidím do nevidím.“
Po návratu z Německa obnovil staré
konexe a založil vlastní stavební firmu
zaměřenou především na střechy. Sám byl
překvapený, jak rychle se rozrostla. Brzy
měla 86 zaměstnanců – hlavně pokrývače,
tesaře, zedníky.

Ale ty začátky…
V roce 1998 František Kněžínek bydlel i působil pouze v pronajatých prostorách. První
kancelář otevřel u sebe doma. Avii parkoval
na sídlišti mezi ostatními auty a s úsměvem
vzpomíná: „V zimě v mrazech špatně startovala. Tak jsem musel vstávat každé tři hodiny,
nastartovat ji a zase jít spát. Jinak bych ráno
neodjel. Když jsem pak ráno nastartoval, celé
sídliště zahalila hustá mlha z výfuku.“
O rok později koupil první vlastní podnikatelské prostory, „statek“, jak sám objekt
nazývá. Když ho na místo vezl realitní agent,
František se bál, že to nepřežije. Natolik byla
cesta krkolomná a místo odlehlé. Nicméně
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1

ObLíbENÁ ZAsTÁVKA.
Kněžínkův první českobudějovický
minipivovar si oblíbili i cyklisté.

2

ŽIVOT JE KRÁsNEJ. Tímto
heslem se řídí František Kněžínek,
majitel a provozovatel minipivovaru
u Haklových Dvorů nedaleko Českých
Budějovic.

FOTO: Martin Pinkas

1

objekt ho natolik zaujal, že ho hned koupil. To
ještě netušil, že z téhle původní ruiny vznikne
největší a nejoblíbenější komplex s minipivovarem v Českých Budějovicích a širém okolí.
„Na začátku tam bylo krušno, vše se neuvěřitelně vleklo, práce bylo nad hlavu. A ty
průšvihy… Třeba když jsem spadl i s malým
nakladačem do septiku. A když jsme to
chtěli opravit, tak jsem do septiku spadl
ještě jednou a zlomil si ruku.“ Dnes už se
tomu směje, ale přiznává, že tehdy se necítil
nejlépe. A přidává ještě jednu historku:
„Když jsem koupil první kolový bagr, tak
jsem s ním chtěl ,slavnostně‘ vjet do dvora.
No a nevšiml jsem si, že rameno podkopu
je moc vysoké. Shodil jsem jím klenbu nad
vstupní bránou a bagr postavil na zadní.“
Nejen tyhle zkušenosti byly drsné. Musel
se vším i sám prokousat. Naučit se, jak řídit
firmu, jak zaměstnat tolik lidí, vše správně
propočítat. V té době ještě nebylo na trhu
třeba tolik literatury o tom, jak vést malou
firmu. Všechno poznával za pochodu. Ale
uspěl. Hlavně díky své zarputilosti a píli.

Minipivovar
Kněžínek
Nabízí okolo 330 míst k sezení uvnitř a během sezony se zde konají dvě až tři svatby
týdně. Přitom ale ještě zbývá prostor
otevřený veřejnosti. V létě pak minipivovar
doslova obléhají cyklisté.

pivo z malého
pivovaru
Čím se liší od piva z velkého pivovaru?
Jedná se pouze o malé objemy výroby. Pivo
je spotřebováváno v relativně krátké době
po uvaření, díky čemuž jej není třeba filtrovat a pivo si uchovává původní charakter
z ležáckého tanku. Varna restauračního
minipivovaru bývá umístěna většinou
v restauračním sále, kde zákazník může
sledovat sládka přímo při práci.

I když někdy měl namále. Nerad vzpomíná na
jedno odpoledne, kdy seděl sám v autě v lese.
Přemýšlel o tom, zda by nebylo nejlepší, kdyby
finanční nesnáze, které ho tehdy sužovaly,
nevyřešil tím, že by si vzal život.

Z hospůdky pivovar
Na „statku“ byly zpočátku kanceláře firmy,
sklady a dílny, parkoviště pro stroje a nákladní auta. Až po čase vznikla v přední
části budovy malá hospůdka „pro známé“.
Nad ní pak postupně vyrostl penzion a ještě
později ve stejném křídle wellness centrum,
posilovna a kongresová místnost. Ze staré
sýpky, vedlejší budovy, vyrostla velká restaurace s bowlingem. A nakonec tu stál celý
pivovar! Tedy přesněji minipivovar.
František Kněžínek a jeho přátelé už prostě měli dost toho, kupovat pivo od někoho
jiného, a tak se rozhodli, že si ho uvaří sami.
Minipivovarem ale vše nekončí, jak říká
„neposedný“ podnikatel. „Jsem věčný budovatel. Mě už to pak ani nebaví provozovat,
spíš mě baví pořád něco stavět,“ přiznává.
Takže nebylo divu, když přikoupil ještě
starý dům v centru Českých Budějovic,
který zrekonstruoval. Dnes tam provozuje
restauraci, v níž podává pouze pivo ze svého
pivovaru. A ta restaurace má hodně poetický
název Life is Dream. Jako kdyby jím chtěl
František Kněžínek všem ukázat, jak k životu přistupovat.
MARKÉTA MAZANcOVÁ
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Podniká
úředníkům navzdory

Petr Baďura vede rodinnou
firmu Žárová zinkovna
a sám o sobě říká, že je člověk
jdoucí proti proudu

Ž

árová zinkovna v Bílině zahájila
zkušební provoz v říjnu 2002. A byla
to trefa. „Už po několika měsících
jsme byli v černých číslech,“ vzpomíná
s hrdostí v hlase na začátky čerstvý
šedesátník Petr Baďura. Bez problémů se
jim tehdy dařilo i splácet veškeré úvěry.
Po dvou letech ale přišla nečekaná rána.
Finanční úřad v Teplicích v průběhu kontroly zjistil formální chybu. A nařídil rodinné
firmě vrátit celou dotaci včetně penále.
Jednalo se o závratnou částku ve výši
18 milionů korun. „To bylo naprosto neuvěřitelné. Absurdní,“ říká. Tehdy se zdálo, že
vše skončí…

Vymodlená doložka
Inspiraci ke svému podnikání získal Petr
Baďura v západním Německu. Psal se rok

1986 a on se za železnou oponu dostal
díky své vynalézavosti. „Objevila se totiž
možnost, že pokud devizový cizinec složí ve
prospěch československého občana v naší
bance peníze, tak ten bude mít nárok na
udělení výjezdní doložky,“ vzpomíná.
Tím ochotným člověkem byl bratr jeho
kamaráda. Jako emigrant žil v Německu
a stal se společníkem ve firmě, která započala s budováním žárové zinkovny v jižním
Bavorsku. „Vzal jsem své tehdejší úspory,
což bylo několik tisíc západoněmeckých marek, dal jsem mu je při jedné jeho návštěvě
v Československu a on je odnesl do tehdejší
obchodní banky,“ dodává. Ve svých dvaceti
šesti letech tak mohl překročit zakázanou
hranici.
Poprvé v Německu zůstal 40 dní. Zpět si
s sebou přivezl za peníze, které vydělal na

stavbě zinkovny v městečku Bruckmühle,
mercedes s dieselovým motorem. Autům
rozuměl. Jako automechanik byl zaměstnaný u Okresního bytového podniku Teplice
a na detašovaném pracovišti v Bílině měl na
starost vozový park organizace.
Už tam projevil nevšední organizační
talent, schopnost poradit si. „V socialismu
nebyly peníze na nákup nových aut. Zato
na opravy byly fondy téměř neomezené.
A tak jsem jednu starou avii proměnil
v novou tak, že jsem koupil zvlášť kabinu,
pak šasi, motor a vše dal se zbytkem vozu
dohromady. Stará tak zůstala vlastně jen
státní poznávací značka,“ vypráví pan
Baďura.
Do Německa se pak vracel opakovaně až
do pádu minulého režimu. Nejenže pracoval
na stavbě zinkovny, ale postupně zformoval
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úřEDNíKY NEMusí. „Je jich navíc čím dál
více a vymýšlejí si stále více neopodstatněných
kontrol,“ říká Petr Baďura.

Podal žádost o získání dotace na
ministerstvo pro místní rozvoj. Zároveň
začal vyřizovat žádost o úvěr: „Manželka
obešla veškeré obchodní banky. Všem se
náš podnikatelský záměr líbil, ale když
došlo na konečné rozhodnutí, slyšeli jsme
jediné: Nemáte zkušenosti s obchodními
vztahy, s odběrateli i dodavateli, podnikatelský záměr nemůžete zvládnout
zrealizovat.“

Málem konec!
Po všech těch peripetiích v říjnu 2002 žárová zinkovna zahájila svůj zkušební provoz.
Byla to trefa do černého. „Už po několika
měsících jsme byli v černých číslech,“ říká
s hrdostí v hlase pan Baďura, „bez problémů
se nám podařilo i splatit veškeré úvěry. Po
dvou letech ale přišla další rána. Tehdy se
ohlásil Finanční úřad v Teplicích a započal
s kontrolou veškeré dokumentace v rámci
dotačního titulu.“
V průběhu kontroly úřad zjistil formální
chybu ve vydaném rozhodnutí o přidělení

Nedobytné banky

skupiny lidí z Československa, kteří se na
stavbě každé dva měsíce střídali.

FOTO: Hynek Glos

Odvážný krok
Po změně režimu se zaměřil na podnikání
s auty, přitom stále dojížděl pracovat také do
jižního Bavorska. V roce 2001 se dozvěděl
o možnosti čerpání dotací na vytvoření
nových pracovních míst v postižených
regionech, mezi něž patřil i okres Teplice.
Tehdy ho napadlo postavit žárovou zinkovnu na vlastních pozemcích v Bílině, kde měl
opravnu aut.
Ale potřeboval se nejprve poradit. A tak
znovu vyrazil do Německa, za oběma
majiteli tamější zinkovny. „Kladné odpovědi, abych se do toho pustil, se mi dostalo
s dodatkem, že jsem to měl udělat již dávno,“
vzpomíná pan Baďura.

„Nikdy jsme nikomu nedali žádný úplatek.
Ani nás to nikdy nenapadlo. Možná by
rozhodnutí v bankách dopadlo tenkrát jinak.
Ale jsou to samozřejmě pouze naše pocity.
Nakonec se na nás usmálo štěstí. Úvěr nám
schválila tehdejší Union banka. Podotýkám,
že jsem jako podnikající fyzická osoba ručil
absolutně celým svým majetkem,“ líčí dnes
podnikatel.
Schválený úvěr byl ale vázaný na poskytnutí dotace od ministerstva pro místní rozvoj. V čase, kdy Petr Baďura žádal o dotaci,
však ještě nebyl schválen státní rozpočet.
Tudíž dotace nemohly být vypláceny. On to
ale riskl. V roce 2001 se do stavby žárové
zinkovny pustil sám. Vše hradil z vlastních
zdrojů.
Po dokončení hrubé stavby potřeboval
další peníze na zaplacení technologie: „Ta
měla být hrazena z prostředků dotace
a poskytnutého úvěru. Union banka nám
poskytla polovinu prostředků, které jsme
potřebovali, s tím, že druhou polovinu úvěru
poskytne, až bude první profinancovaná.
Banka ale zkrachovala a druhý potřebný
úvěr byl v nedohlednu.“
A tak pro Baďurovy začal další administrativní maraton: „Obešli jsme s manželkou
snad všechny vyšší představitele včetně
místního starosty se žádostí o pomoc. Jak
naivní jsme byli. Nikdo nám nepomohl. Zinkovna byla již téměř před dokončením – ale
chybělo několik milionů na dílčí části technologie a nejdůležitější část, srdce zinkovny:
zinkovou pec.“
V době, kdy už si začal zoufat, mu pomohl
ředitel pobočky ČSOB v Mostě. Do rozestavěné zinkovny zajel a prohlásil: Je vidět, že
jste zrealizoval velké dílo. Požadovaný úvěr
vám naše banka poskytne.

Žárové zinkování
Tento způsob ochrany kovu před korozí
objevili již v 18. století ve Francii. Současná
technologie se používá v zásadě již od roku
1837. Díly určené k zinkování se nejprve
odmoří v lázni s kyselinou a následně
opláchnou vodou. V další fázi se ponořují do
tavidla, což je chlorid amonný, a následně do roztaveného zinku. Jeho teplota se
pohybuje kolem 450 stupňů Celsia. Kromě
žárového zinkování existuje ještě galvanické
zinkování. Při něm však na povrchu ulpívá
tenčí vrstva zinku. Takto ošetřené součásti
nejsou vhodné do venkovního prostředí.

dotace. „Chyba byla v údajích o stavbě,
na kterou jsem v podstatě nedostal ani
korunu. Dotace se týkala pouze technologie.
K této formální chybě se ministerstvo pro
místní rozvoj přiznalo. Měl jsem to černé na
bílém. To ale pana ředitele Wolfa, tehdejšího ředitele Finančního úřadu v Teplicích,
nezajímalo. Neustále se točil kolem formální
chyby a nakonec mi vyměřil vrátit celou
dotaci včetně penále. Jednalo se o závratnou

›
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› částku ve výši 18 milionů korun. Neuvěři-

telné. Absurdní. Obrátil jsem se nakonec na
místního poslance, který mi zařídil audienci
u ministra financí, a ten nakonec udělil
milost. Jenže je to pouze milost, stát se za
chybu neomluvil, natož aby nás za příkoří
odškodnil,“ s trpkostí se do minulosti vrací
pan Baďura.

Hořkost na duši
Od té doby státní úředníky nemá rád. „Je
jich navíc čím dál více a vymýšlejí si stále
více neopodstatněných kontrol, při nichž
kontrolují nejrůznější a nedůležité prkotiny.
V poslední době nám například zkontrolovali popelnici a hrozí pokutou ve výši desítek tisíc za to, že ve směsném odpadu našli
i dvě PET lahve,“ uvádí Petr Baďura příklad.
„Naštěstí zinkovna sama funguje dobře.
Jsme známí, že zákazníkům umíme vyjít

A181000527

Náš byrokratický
systém začíná být
pro slušné podnikatele
neúnosný.

Štafetový kolík

a další inovace ani třeba na zavedení druhé
směny nemá. „Jednak nejsou lidi a jednak
nechceme naše zařízení dvousměnným
provozem devastovat,“ vysvětluje.
Do budoucna má v úmyslu předat manažerské vedení společnosti svému synovi.
Ostatně celou čtvrtinu z 20 zaměstnanců
zinkovny tvoří členové rodiny Baďurových.
Například manželka se stará o finance,
synové o výrobu a zakázky.
Doufá, že pak snad bude mít více času
na své koníčky. Mezi ně patří zejména jízda
na motorce. Vlastní dva motocykly Harley-Davidson a také čtyřkolky. „Na harlejích
jsme s manželkou v roce 2016 zdárně zdolali slavnou Route 66. Byl to jeden z mých
nejsilnějších životních zážitků,“ vzpomíná
podnikatel.

Zinkovnu rozhodně hodlá provozovat dále,
i když momentálně plány na rozšiřování

RADEK pEcÁK

vstříc, a naší výhodou je i to, že zvládneme
pozinkovat předměty až do délky 12 metrů,“
dodává.
Nejčastěji zinkují díly oplocení, různé
sloupky či konstrukce. Díky žárovému
zinkování je pak takový díl v našich podmínkách odolný vůči korozi nejméně třicet
let. V sušších oblastech to může být ještě
o další desítky let více. Čerstvě pozinkovaný kus se nádherně stříbřitě třpytí. Jenže
tato krása je pomíjivá. Zinek postupně na
vzduchu šedne.

FOTO: Hynek Glos

INZERCE

R E s TA R T
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OSTARÁME SE, ABY VÁŠ SVATEBNÍ
DEN BYL JEDINEČNÝM ZÁŽITKEM...

Co nabízíme:

Zajistíme pro vás:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

krásné prostředí neorenesančního hotelu a přilehlého parku
soukromé prostory klubu v anglickém stylu
profesionální servis a výzdobu
vynikající českou i mezinárodní kuchyni
svatební dort a další cukrářské skvosty
od našeho mistra cukráře

svatební obřad a hostinu
hudbu k obřadu nebo oslavě
svatební party
ubytování pro svatebčany a svatební noc
v apartmá pro novomanžele
• další svatební servis

Hotel Imperial ***** • Libušina 1212/18, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 203 116 • E-mail: event@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz
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téma

Obřadní síň neletí
Novomanželé věnují stále větší
pozornost místu, kde si řeknou své
ano. Vedou zámky nebo statky

I

když počet sňatků dlouhodobě klesá
a výdaje za veselku se v posledních
letech mírně snižují, zůstává svatba
přesto pro velkou část české veřejnosti
jedním z nejvýznamnějších dnů v životě. Ne
náhodou novomanželé kladou výrazně větší
důraz na to, jak jejich svatba vypadá. Včetně
toho, kde se obřad odehrává.
Trendem posledních let je uspořádat
veselku v originálním prostředí, namísto
klasické obřadní síně na radnici. Velký
zájem je přitom o oddavky na zámcích,

aktuální trendy ve výzdobě a pojetí
obřadu.

Aktuální trendy
Co bude v módě v roce 2018? „Dekorace
s geometrickými tvary, svatební dorty
v mramorovém a kamenné designu. Světélky a závěsnými dekoracemi se nebude šetřit.
To vše v kontrastu s ručně malovanými
tiskovinami a nápaditými slavobránami,“
popisuje Eva Plchová ze Chateau Mcely,
zámeckého hotelu, který se nachází na seve-

rovýchodě Středočeského kraje. Velký zájem
je podle ní také o svatby na louce. „Louky
tvoří čtyři hektary zámeckého parku a i názvy jsou lákavé, například velká kopretinová
louka se na svatební pozvánce vyjímá velmi
dobře,“ dodává Eva Plchová. Venku se podle
ní mohou odehrávat i další doprovodné akce
svatebního dne, v Mcelech jsou například
populární stylové party u jezírka nebo večerní barbecue ve stylu Provence.
Navíc každé roční období dodá obřadu
v přírodě jiný nádech. „Jaro je proslulé
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zapřáhnout koně za sáně s kožešinou a svatební zimní jízda může začít,“ pokračuje Eva
Plchová.

Nejdražší
je Austrálie

Klášter i zřícenina

Trendem po celé planetě jsou velké svatby
pro 100 až 150 hostů. Obvyklá suma nutná
k pokrytí takové události se pohybuje v rozmezí 15 až 20 tisíc eur, v přepočtu tedy
360 tisíc až půl milionu korun. V Austrálii či
některých oblastech Spojených států však
může svatba v přepočtu stát až 1,5 milionu
korun.
Proto si v zahraničí lidé na svatby
půjčují i několik set tisíc korun. Zadlužit se
jsou ochotni především Západoevropané
a Američané. Ti si nejčastěji půjčují od
rodiny a přátel. Ve východní Evropě, Číně,
Indii, Turecku, ale třeba i Švédsku si lidé
raději půjčí od banky. V těchto zemích také
novomanželé často dostávají svatebním
darem peníze, ze kterých jsou potom
schopni půjčku splatit. Existují však státy,
kde si novomanželé stále odmítají peníze
na svatbu půjčit a raději uspořádají menší
obřad, na který jim postačí vlastní úspory.
Jedná se například o Německo, Koreu či
Malajsii.
Levněji se svatby chystají převážně
ve východní Evropě či jihovýchodní Asii.
Například v Rumunsku či Chorvatsku je
obvyklé, že svatba stojí „jen“ kolem
240 tisíc korun. Nejnižší svatební náklady
v Evropě přitom přiznávají v Polsku. Poláky
průměrná svatba stojí méně než 200 tisíc
korun. V Indii, Malajsii, Koreji či Číně se
potom ceny svateb pohybují v přepočtu
okolo 100 tisíc korun, ale v movitějších
rodinách se i v těchto zemích mohou
vyšplhat až na půl milionu korun.
Ani na první pohled drahé svatby však
nemusejí být finančně nedostupné. Rekordní cena za svatební veselí v Austrálii totiž
při místních příjmech vyjde na zhruba čtyři
měsíční platy.
Celosvětově se také rozšiřuje trend,
kdy náklady na svatbu společně hradí
snoubenci se svými rodiči. Jen v několika
zemích nese svatební náklady rodina
pouze jednoho z novomanželů. Rodiny
nevěst stále platí svatby v Indii, rodiny
ženichů pak v Číně, Turecku či v tradičnějších částech Rumunska. V Albánii
jsou oddělené hostiny pro rodiny ženicha
a nevěsty a každá strana si platí svou
část nákladů. DOs

Svatby nabízí také Národní památkový
ústav, který spravuje nejvýznamnější soubor
památkových objektů v České republice. Pro
pořádání svatebního obřadu může nabídnout nádherné dobové interiéry mnoha
hradů, zámků, kaplí, kostelů a klášterů, ale
dokáže naplnit i představy svateb v přírodě. Disponuje celou řadou krásných parků
a historických zahrad, jako jsou například
terasovité zahrady pod Pražským hradem.
Spravuje také různé zříceniny tradičně
vyhledávané mnoha snoubenci pro svou
nezaměnitelnou atmosféru a romantiku.
Památkové objekty přitom u svateb
nespoléhají jen na to, až se jim zájemci sami
přihlásí. Aktivně se účastní i svatebních veletrhů. Tradiční Svatební show se koná také
v zahradě Státního zámku Lysice. Obvykle
v září nabízí možnost podívat se na svatební
líčení, doplňky, ochutnat svatební cukroví,
ale i vyzkoušet služby fotografa, dopravy,
hudebního doprovodu, svatebních agentur
či tisku svatebních oznámení. Součástí jsou
také módní přehlídky svatebních šatů nebo
soutěže pro snoubence.
Svatby nabízejí také skanzeny. Mezi
lidovými stavbami minulých staletí se tak
mohou ženich s nevěstou sezdat například
v Přerově nad Labem nebo v Krňovicích.

FOTO: Shutterstock.com

Statek zájmu nestačí

záhony tulipánů a narcisů. Léto fialovou
šalvějovou stuhou linoucí se celým parkem
a barevnými voňavými loukami. Podzim koberci mnohobarevných listů. Závěr roku je
výjimečný díky velkolepé adventní výzdobě,
parku osvětlenému sedmi sty metry řetězů
a extravaganími zářícími lustry zavěšenými na stromech a zima se zahaluje do bílé
romantiky,“ doplňuje Eva Plchová.
Stále větší oblibě se podle ní těší předvánoční a zimní svatby. „Stačí klapky na
uši, bílé pletené ponožky a teplé rukavice,

Kromě památkových objektů jsou v módě
také stylové statky. Tradičně se svatby konají
například na statku Bernard v Královském
Poříčí na Sokolovsku, kde je možné si objednat bohatou svatební hostinu i uprostřed
zimy. Statek byl vybudován v roce 1922
v tradičním chebském stylu hrázděných
staveb. „S pořádáním svateb jsme u nás
začali asi před pěti lety a okamžitě byl o ně
velký zájem. V našem kraji totiž není mnoho
míst, kde můžete mít celý svatební servis na
jednom místě. To znamená nechat si uspořádat obřad s následným obědem, večerní
zábavou, rautem a ubytováním. Vzhledem
k našim několikaletým zkušenostem velmi
dobře víme, jak takovou skvělou a nezapomenutelnou svatbu připravit,“ prohlásil jednatel statku Bernard Miroslav Makovička.
Svatby na dvoře historického statku se
konají v pátek a sobotu, zejména od května
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kolik desítek. „Zájem o svatby na Bernardu
je stále velký. Dokonce se nám stává, že některé musíme kvůli naplněné kapacitě odmítat. Statek zkrátka není tak velký, abychom
tu mohli dělat v jeden den hned dvě svatby
najednou,“ přiznal Miroslav Makovička.
Do Královského Poříčí míří svatebčané
nejen z okolí Sokolova, ale i ze vzdálenějších míst Karlovarského kraje. Nejvíce je
přitom láká romantický obřad pod svatební květinovou bránou. Za hezkého počasí
se svatby konají i v parku u zámečku, kde
sídlí obecní úřad. Naopak když prší, mohou si snoubenci zvolit obřad v podkroví
statku, ve stodole či přímo v prostorách
zámečku. „Měli jsme tu i pár církevních
svateb. V tomto případě se obřad uskutečnil v kostele sv. Kunhuty v dolní části obce
a k nám svatebčané přijeli na hostinu,“
popisuje Miroslav Makovička.
INZERCE

Kočár i limuzína
V rámci svatebního dne si novomanželé často chtějí užít odpovídající komfort. Někdy na
obřad přijedou ve vyzdobeném kočáře taženém koňmi, nebo se dokonce nechají přivézt
nablýskanou limuzínou. „Také o tento
doprovodný servis je v poslední době docela
značný zájem,“ podotkl Miroslav Makovička.

V oblacích i na ledě
„Svatba probíhala v podstatě standardně.
Jenom s tím rozdílem, že svatební obřad

The G
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› do září. A během roku jich tu uspořádají ně-

Svatby v zimě?
Stačí klapky na uši,
bílé pletené ponožky
a teplé rukavice,
zapřáhnout koně
za sáně s kožešinou
a svatební zimní
jízda může začít.

Poněkud netradičním místem pro svatby je
na první pohled informační centrum jaderné elektrárny Temelín. Tam už se od roku
2007, kdy se tam začalo oddávat, uskutečnila zhruba stovka svateb. Při bližším pohledu
je však zřejmé, že také tam láká novomanžele historie a romantika. V roce 1997 totiž
energetická společnost ČEZ přestěhovala
infocentrum do zrekonstruovaných prostor
v zámečku Vysoký Hrádek. V historických
interiérech nabízí návštěvníkům řadu
multimediálních expozic o jaderné energetice a fyzice, včetně animovaných a hraných
filmů, 3D projekcí, virtuální prohlídky
a dalších expozic. Zámecká zahrada je pak
oblíbeným místem pro svatby.
„Samotná elektrárna je velice zajímavá
a také jsem jí slíbil, že je u ní opravdu krásný
park,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Honza, který
se loni v zámeckém parku zasnoubil se svojí
slovenskou přítelkyní. Temelín si vyhlédl už
v roce 2015, kdy tam byl v rámci univerzitního sportovního kurzu na exkurzi. „Když
jsem uviděl zdejší park, řekl jsem si, že
jednou tohle místo musím využít pro nějaké
překvapení. Na podobně hezké jezírko s ostrůvkem jsem dosud ještě nikde nenarazil,“
vysvětlil Honza výběr netradičního místa,
kde by chtěl mít v roce 2018 také svatbu.
Novomanželé se přitom při výběru svatebního místa nemusejí zaměřovat jen na
pozemské objekty. V roce 2015 to předvedl
český miliardář a matematik Karel Janeček.
Ten si se svojí vyvolenou Mariem Mhadhbi
řekl své ano ve vrtulníku nad příbramským
katastrem.

›
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Zámek

Doručíme
květinové překvapení
až ke dveřím
Po celé Praze, do 90 minut a s láskou

Zakládáme si na čerstvosti květin, a proto u nás žádná
není déle než tři dny. Vždy hledáme zajímavé druhy květů
a snažíme se vázat kytice, které jinde nemají.
Můžete se spolehnout, že kytice bude vypadat přesně tak
jako na webu, kde ji vybíráte. Nebo ještě lépe.
Překvapte ji už dnes. Máme pro vás slevu 100 Kč na nákup krásné kytice.
Slevový kód: PREKVAPIM
Sleva je platná na www.givelo.cz. Vyberte tu nejhezčí květinu a přidejte ji rovnou do košíku.
Slevový kód je možné uplatnit v prvním kroku nákupního košíku, a to do 5. 2. 2018.

Řekněte to kyticí!
INZERCE
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ihned po obřadu nevěsta Jana Přistoupilová
Kučerová. „Tak trochu už jsme věděli, do
čeho jdeme, protože soutěž, díky které jsme
nakonec vyhráli, se také konala přímo na
ledě. Ale přece jen tohle bylo ještě mnohem
slavnostnější,“ usmíval se Miroslav Přistoupil, který novomanžele do soutěže o svatbu
na ledě přihlásil.

› byl přerušen, svatebčané, svědci, oddávají-

cí, paní matrikářka s paní překladatelkou
a někteří svatebčané se odebrali do vrtulníku, který se vznesl do výšky 1221 metrů,
kde si ve 12 hodin a 21 minut tuniského
času novomanželé řekli své ano,“ zavzpomínal na netradiční svatbu starosta města
Příbrami Jindřich Vařeka, který snoubence
oddával.
„Svatba ve vrtulníku byl můj nápad.
Chtěl jsem říci ano ve vzduchu, ve třetí
dimenzi,“ uvedl po svatbě Karel Janeček
a dodal, že svatbu zorganizovali jeho přátelé.
Ženich měl původně v plánu si pro nevěstu
z vrtulníku skočit s padákem, ale z důvodu
nepříznivého počasí to nebylo možné.
Zatímco svatba v oblacích byla spíše komorní, úplně jinou, bouřlivou atmosféru měl
obřad, který se v roce 2016 konal na ledové
ploše před vyprodaným kotlem českobudějovické Budvar arény. Šest tisíc diváků
INZERCE

Snoubenci můžou
jít úplně vlastní cestou,
nebojí se kombinovat
klasické svatební
prvky se svojí
představou, například
krajkové šaty s prvky
z kůže a obrázkem
lebky.
aplaudovalo novomanželům Přistoupilovým, kteří kromě sebe navzájem milují také
místní hokejový klub Motor.
„Byl to opravdu krásný zážitek, fanoušci
výborní, krásné prostředí, skvělá atmosféra, bylo to prostě nádherné,“ rozplývala se

Originalitu svatby neurčuje jen místo,
kde se koná, ale také styl, pro který se
novomanželé rozhodnou. Svatební průmysl prochází v poslední době kreativní
proměnou a trendem je ukázat osobnostní
rozmanitost nevěst a ženichů a vyzdvihnout
jejich životní hodnoty a postoje i během
svatebního obřadu a hostiny. Zjednodušeně
řečeno, pro pár je důležité být i na svatbě
sám sebou. S tím se pojí pojmenování
trendu Be You.
S moderními trendy pravidelně seznamují
svatební veletrhy pořádané v pražském hotelu
Diplomat. „Naším cílem je, aby si nastávající
manželé odnesli nejen kontakty a inspiraci, ale
především informace a osobní pocit, že díky
veletrhu zvládnou organizaci svatby lépe a ve
větší pohodě. Proto veletrh hodně koncipujeme jako vzdělávací akci, která je plná rozhovorů s odborníky či bezplatných workshopů pro
malé skupinky zájemců. Nebudou samozřejmě
chybět ani módní přehlídky a vystoupení
známých umělců,“ říká Markéta Fryčová
z agentury Wedding Design, jež se společně
s hotelem Vienna House Diplomat Prague na
organizaci veletrhu podílí.
Trendem pro rok 2018 budou podle ní
například punkrockové svatby. Inspirací pro
ni se stává vlastní tetování nebo netradiční
barva vlasů. Dovoleno je v podstatě vše, co je
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Punkový obřad

A181000371

SVATEBNÍ FOTOGRAF
- pro Váš velký den -

Máte rádi spontánní záběry
a moderní přístup? Tak to jsme tři!
Rezervujte si svůj svatební termín na
www.jakubstepan.com

Jak dobře vybrat svatebního fotografa?
čtěte na www.jakubstepan.com/jakvybrat
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Zatímco v 70. letech
byli Češi ochotni
utratit za svatbu
až šestinásobek
průměrného platu,
v současnosti za tuto
životní událost zaplatí
jen dvojnásobek
průměrné mzdy.
v rozporu s romantikou. „Snoubenci můžou
jít úplně vlastní cestou, nebojí se kombinovat klasické svatební prvky se svojí představou, například krajkové šaty s prvky z kůže
a obrázkem lebky,“ říká Markéta Fryčová.
Místo nazdobeného automobilu se na svatbu
vydají na harleyi. Místo lodiček si obují
pracovní boty, prstýnky nahradí tetováním
s originálními motivy.
INZERCE

K trendům budou patřit také svatby
v bohémském stylu, charakteristické
úzkým spojením s přírodou. Ideálním
svatebním prostorem je pro ně například
stodola, zahrada, louky, pole či srub.
Dekorace se nese v přírodním duchu.
„Ideální volbou je množství živých sezonních květin, naaranžovaných v ozdobených skleněných lahvích či v zavařovacích

sklenicích. Svatební šaty by měly být
jednoduché a vzdušné. Vlasy by měly
působit nedbale, jako by byly rozfoukané
větrem. Bohémský styl je vhodný pro
všechny ženy, které nemají strach odlišit
se a ukázat svou osobitost,“ dodává Markéta Fryčová.
DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

A181000490

Chcete se vzít a nevíte kdy a kde...? Tak proč ne právě na Nebozízku na Petříně!
• Přejete-li si být oddáni v romantickém prostředí pod širým nebem a s výhledem na Pražský Hrad, potom zahrada
Nebozízku je tím pravým místem. • Zajistíme pro Vás termín svatby, obřad, oddávajícího, svatební doklady. • Pomůžeme
Vám s kompletní organizací svatby, vč. svatebních služeb. • K Restaurantu a Hotelu Nebozízek patří i dva apartmány, které
nabízí nádherný a nezapomenutelný výhled na Starou Prahu. • Nebozízek Vám nabízí krásnou svatbu, jako z pohádky.
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Váš den bude nezapomenutelný!
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Nebojte se na svatbě vybočovat
„Jemný vzorek, proužek na obleku,
větší či menší kostka vytkaná
v látce, všechno je dovoleno,“
říká Milo Mahdall, módní návrhář,
stylista a imagemaker
Jaký oblek byste navrhoval pro svatební
svědky a ostatní muže?
Ze zkušenosti z našeho salonu víme, že pánové většinou vybírají obleky hladké a bez vzoru
nebo jen s malým, nepatrným vzorem v látce.
Mají strach, aby nevybočovali, aby nějakým
vzorem na svém novém obleku neudělali
chybu. A tím, že se tak moc bojí být zajímaví
a něčím zaujmout, udělají vlastně chybu
největší. Stanou se pak totiž další nudnou
postavou v davu ostatních sterilně oblečených pánů. Jemný vzorek, proužek na obleku,
větší či menší kostka vytkaná v látce, všechno

Kdy tedy doporučujete módní trendy
nedodržovat?
Je třeba si uvědomit, že každý z nás má
jinou barvu pleti a vlasů. A proto ne každému musí modrá slušet. A než mít na sobě
modrou, která ale vůbec nejde k vašemu
barevnému typu, barvě vlasů a obličeji, je
mnohem lepší si vybrat jinou barvu, která
vám skutečně sluší.
Jaké jiné barvy obleků na svatbu byste
doporučil?
V Česku jsou velmi opomíjené šedé a světlejší šedé odstíny obleků. Přitom v zahraničí je to žádaná barva, která mužům sluší,
a navíc je velmi zajímavá. Ženich ve světle
šedém svatebním obleku mezi ostatními
muži vynikne, zaujme svou jedinečností.
Svatební hosté jsou většinou oblečeni ve
standardních tmavě modrých a černých
oblecích bez vzoru a to je skutečně nuda.
Proto ženichovi doporučujeme, aby díky
správnému výběru obleku bylo na první
pohled jasné, že on je tím nejdůležitějším
mužem na svatbě.

je nejen dovoleno, ale z mého pohledu téměř
nutností, pokud muž chce vypadat moderně,
mladistvě, a ne tuctově a zastarale. Je celkem
zajímavé, jak každý chce mít co nejzajímavější mobil a auto, ale obleky si pánové ze strachu, aby nebyli nápadní, vybírají skutečně
často velmi nudné.
Je vhodná bílá barva?
Bílou nebo světle kávovou bych pro ženicha
určitě doporučil. Využíváme tyto barvy,
zvláště pokud oblékáme ženicha na zahradní
svatbu nebo na svatbu na lodi či v tropech.
Samozřejmě se pak musí zvolit i správný
typ látky, protože ne každá látka je na tyto
události kvůli pocení vhodná.
Ve světě se muži na obřad oblékají i podle
nálady, vkusu ženicha a nevěsty. Dorazil
tento trend také k nám?
Náš salon je známý tím, že často navrhujeme a šijeme pro ženicha a nevěstu něco
speciálního. Šili jsme pro punkovou svatbu,
oblékali jsme romantickou svatbu na louce,
navrhoval jsem svatební šaty pro satanisty,
zkrátka každý má svůj vkus a své představy.
Při návrzích a výrobě s novomanžely spolupracujeme tak, aby jejich představy byly
co nejlépe vystiženy a naplněny. Za 27 let
tradice našeho salonu mohu říci, že byli vždy
moc spokojení.

Jánská 11, Brno
www.mahdall.cz
email: lenská@mahdall.cz

Kolik jsou muži ochotni za svatební šaty
vydat?
Naše nabídka značkových obleků se pohybuje v rozmezí od čtyř do 15 tisíc korun za
oblek, ale dá se říct, že nejčastěji pánové
investují do obleků částky okolo cca deseti
tisíc až 12 tisíc.
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Jaké barvy a materiály jsou u pánských
svatebních obleků žádané?
V souladu s aktuálními módními trendy
si pánové vybírají nejčastěji modré
obleky v různých odstínech. Z naší
nabídky jsou pak nejvíce žádané spíše
světlejší odstíny modrých barev a hitem
je ocelově modrá s mírně lesklým
nádechem. Rozhodně ale nesouhlasím
s názorem, že mít černý nebo šedý oblek
je out. To rozhodně ne! Je však důležité
říci, že rozhodně není vždy nutné držet
se módních trendů.
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Největším úspěchem
je plná restaurace,
říká šéfkuchař Ondřej Dulanský
Brněnský restaurant PAVILLON
byl otevřen v srpnu 2012.
Od počátku sem přitahuje hosty
špičková kuchyně a perfektní servis
Působíte v zajímavé funkcionalistické
stavbě. Je vaše gastronomie také tak čistá,
jednoduchá jako architektura, která vás
obklopuje?
Funkcionalistickou architekturu mám moc
rád. Ale na mou práci nemá žádný velký vliv
v prezentaci jídla. Z kuchyně to vidím trochu
jinak. Je pro mě důležitější ta hromada
nerezu za mnou než okna sjíždějící do země.
Samozřejmě pro naše hosty je interiér monumentální. Snažím se dělat jídla jednoduchá a srozumitelná. Například teď máme na
lístku šneky s listovou petrželí a špenátem.
To je vše, co na talíři dostanete. Jednoduché
tři suroviny, které tvoří dokonalé spojení.
Není třeba čehokoli navíc.

Podřizujete se „diktátu“ hostů, nebo se je
snažíte „vést“?
Musí to být přirozené, nenucené. Když jdu
do fine dining restaurantu, většinou nechci
jíst něco, co znám. Něco, co si vařím doma.
V restauraci si můžete nechat otevřít oči.
Člověk má možnost dostat se k surovinám,
které v běžném obchodě nejsou k dostání.
Ochutnávejte! Nebojte se!

Představujete jim novou evropskou
kuchyni, nebo se naopak držíte
„klasiky“?
Řekl bych, že jde o kombinaci novodobého přístupu a klasiky evropské kuchyně.
Ideální je využít průřez à la carte – naše
degustační menu, které měníme dle sezonní
nabídky.
Usilujete o michelinskou hvězdu?
Michelinská hvězda je krásná věc, ale
myslím, že je důležitější, aby od nás hosté
odcházeli spokojeni a příjemně naladěni.
Největším úspěchem je tedy dle mého názoru plná restaurace. Ostatní přichází ruku
v ruce s tím.

Restaurant pAVILLON
FOTO: archiv

Brno, Jezuitská 6
tel.: +420 607 005 905; 541 213 497
e-mail: info@restaurant-pavillon.cz
www.restaurant-pavillon.cz
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Kdo uloví turisty?

Vyrazí letos turisté z České republiky
na dovolenou do zahraničí, nebo dají
přednost tuzemské přírodě a památkám?
Souboj na toto téma svedou tři tradiční
veletrhy cestovního ruchu

Z

ačátek roku na veletržní scéně bude
tradičně patřit turistice. Brněnské
veletrhy Go a Regiontour se uskuteční
ve dnech 18. až 21. ledna, pražský Holiday
World na holešovickém výstavišti pak
15. až 18. února.
Všechny tři se budou snažit využít příznivé období, kdy se platy v Česku zvedají a lidé
stále častěji přemýšlejí o tom, kam vyrazí na
delší dovolenou.

Doma je doma – Regiontour
Veletrh Regiontour je nosným projektem na
podporu incomingu a domácího cestovního
ruchu. Představují se na něm jednotlivé
destinace, města i regiony.
A protože na rok 2018 připadá oslava
stoletého výročí vzniku Československa,
spousta krajů si toto téma vzalo za své.
Rezonovat bude i na veletrhu. Třeba Kraj
Vysočina nabídne sto lidských příběhů
spjatých s výročím. Jihomoravský kraj zase
chystá tematickou módní přehlídku dobového oblečení.

Na Moravu s kolem
Za unikátní prvorepublikovou architekturou
se návštěvníci veletrhu budou moci vydat
do východních Čech. Pardubický a Královéhradecký kraj společně vyberou ty nejzajímavější tipy na budovy, které se ze začátku
dvacátého století v regionu zachovaly. Přímo
na výstavišti si pak hosté mohou posedět
v kavárně stylizované do doby Karla Čapka
se secesními židlemi a lustry.
Jen vzpomínání se však veletrh věnovat
nebude. Některé kraje přivezou ochutnáv-

Inspirace ze zahraničí
Sotva v Lipsku a Drážďanech sklidili vyhlášené vánoční trhy, postavili v centrech
„zimní městečka“. Velké ledové plochy
a stánky se připravují lákat turisty jen pár
dní poté, co začal nový rok. Dobře vědí, že
peněženku cestovatelů není dobré nechat
příliš dlouho zahálet.

ky regionálních piv nebo potravin. Lidé se
mohou těšit na tvarůžky nebo levandulové
produkty z Olomouckého kraje, na jihočeské
masopustní koblihy i na poctivou plzeňskou
dvanáctku. Jihomoravský kraj zve samozřejmě na víno, kromě toho chce, aby si ho
návštěvníci spojovali ještě s cykloturistikou
a památkami.

Praděd je jednička
Na veletrhu Regiontour se představí i oblíbené Turistické známky. Těch je už
2456 a celých 21 let je vyrábí David Holub
a Ladislav „Gin“ Šín společně s týmem dalších třiceti lidí v Janovicích na Rýmařovsku.
Odtud každoročně odchází více než jeden
a půl milionu známých dřevěných suvenýrů
s vypáleným motivem hradů, zámků, historických měst či přírodních památek.
Tempo vydávání nových známek značně
zpomaluje – v roce 2017 vlastní Turistickou
známku dostalo jen 50 míst. Která přibudou
v dalších letech, záleží na pečlivém výběru.
Ne každý výletní cíl na Turistickou známku
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FOTO: Profimedia.cz

dosáhne. A je to účel. „Zhruba dvě třetiny
žadatelů odmítáme sami a i ti ostatní jdou
do internetového hlasování. Bráníme se
devalvaci systému, a tak sami sběratelé
rozhodují, kdo z navrhovaných obstojí jako
nové Turistické známkové místo,“ vysvětluje
David Holub.
Známkou číslo 1 zůstává v seznamu
atraktivity úplně první známka – z Pradědu.
Typické dřevěné suvenýry z horských vrcholů jsou nejžádanější. „Vedle toho samozřejmě Český ráj nebo ty široce známé hrady
a zámky, jako třeba Karlštejn či Bouzov,“
popisuje David Holub. V posledních letech
ovšem sledují trend nárůstu návštěvnosti
i u menších a méně známých památek. „Turistické známky tak doporučují k návštěvě
mnoho krásných míst, kam cestovní kanceláře nejezdí a naštěstí ani jezdit nebudou,“
komentuje David Holub.

Když dálky lákají – Go
Návštěvníci, kteří vyrážejí za hranice, míří
nejčastěji k moři. Ať už je to Chorvatsko,

Řecko, nebo další oblíbená letoviska. Cestovní kanceláře se jim však snaží nabídnout
i jinou cestu. Autobusové zájezdy po Evropě
nabízí například tradiční cestovní kancelář
Vega Tour. „Kromě autobusových zájezdů
chceme také představit jednodenní výlety
a další zajímavé produkty,“ uvedla Markéta
Lukášová, manažerka zájezdů a odbavení.
Stále oblíbenější jsou pro turisty zážitkové
víkendy do okolních států. „Mohou si užít
lenošení v termálních lázních, zasportovat si
na horách, poznat přírodní krásy severských
zemí, rozveselit se v zábavním parku nebo
létem prostě jen tak proplout na palubě
některé z námi nabízených jachet,“ shrnula bohatou nabídku cestovní kanceláře se
sídlem v Praze Markéta Lukášová.

Slovensko nejsou jen Tatry
Oblíbeným cílem českých turistů zůstává
i sousední Slovensko. To zdaleka neznamená jen Vysoké Tatry. Úplně poprvé se na
veletrhu Go samostatně představí Bratislavský kraj. „Přivezeme komplexní nabídku

destinace. Ukážeme mnoho inspirací na
jedno- a vícedenní výlety, pobyty u vody či
výpravy na kolech,“ popsala Andrea Ambrózy, vedoucí oddělení marketingu a eventů
společnosti Turizmus regiónu Bratislava.
Region chce oslovit milovníky historie,
dobrého jídla a kvalitních vín, sportovce
a rodiny s dětmi. Ve stánku návštěvníci najdou například cykloturistické mapy a nové
turistické průvodce. Ochutnají výborná
vína, piva a tradiční kulinářské speciality
regionu. „V expozici se představí čtyři oblasti Bratislavského kraje. Spojíme nabídku
hlavního města Bratislavy s jejím pestrým
zázemím,“ vysvětlila Andrea Ambrózy.
Bude to jednak samotná Bratislava jakožto šarmantní metropole na Dunaji, korunovační město a místo klasické a živé kultury.
Druhou částí bude Podunajsko, kde najdete
oblíbenou dovolenkovou destinaci Senecká
jezera nebo splav Malého Dunaje či vyhledávanou Dunajskou cyklotrasu. „Pak je tu
Záhorie s Baťovým kanálem, lázněmi Smrdáky, město Skalica. Oblast je plná hradních

›
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› zřícenin, poutních míst a je tu vyžití třeba

skou zemí pro rok 2018 stává Slovensko.
Rozsáhlá expozice umístěná v pravém
křídle Průmyslového paláce bude lákat
návštěvníky na výlety a dovolenou na
Slovensku. Tradičně zde bude mnoho
spoluvystavovatelů, kteří návštěvníkům
představí neobvyklá místa, možnosti
a tipy. Češi považují Slováky za nejbližší
národ stejně jako Slováci Čechy. Dlouhodobé nadstandardní vztahy chce veletrh
posílit se skleničkou vína, dobrým jídlem
a tradiční slovenskou hudbou.

pro golfisty,“ uvedla Andrea Ambrózy.

Kemp s marmeládou

Ferrata pod střechou
Kousek Rakouska zase přiveze do Brna cestovní kanceláře V-tour. Ta v pavilonu F postaví první umělou ferratovou stěnu v Česku. „Říkejme tomu ferratová hora, protože
na vršek umístíme vrcholovou knížku, aby
každý po zdolání zajištěné cesty zažil pocit
horolezce na vysokém skalním štítu,“ řekl
Tomáš Košut, jednatel cestovní kanceláře
V-tour. Historicky tyto zajištěné horské
stezky vznikaly, aby usnadnily obyvatelům
Alp průstup náročnými terény v rámci
každodenního života. Dnes jsou oblíbenou
turistickou atrakcí nejenom rakouských, ale
i slovinských či italských Alp.
Turisty chce lákat i další část někdejšího
Rakousko-Uherska, ale i Československa.
Zakarpatská oblast, též zvaná Zakarpatská
Ukrajina, návštěvníkům představí
dvě architektonické památky UNESCO,
136 památek národního významu, 12 hradů,
jedno z nejlépe dochovaných opevnění
druhé světové války i unikátní Boržavskou
úzkokolejku.

Všechny barvy
světa – Holiday World
Návštěvníci veletrhu Holiday World budou
moci prostřednictvím expozic téměř všech

Gastronomie i film
krajů České republiky procestovat celou
zemi a získat zajímavé tipy na svoji příští
dovolenou nebo výlety a možnosti trávení
volného času. Holiday World bude také
přehlídkou a inspirací pro zahraniční cesty
do zemí blízkých, ale i velmi vzdálených.
Kromě nejbližších sousedů Česka a dalších
evropských zemí včetně Středomoří mohou
návštěvníci načerpat informace o exotických
krajinách, jako jsou Thajsko, Čína, Indonésie, Dominikánská republika, Kuba, Mexiko,
Šrí Lanka, ale i třeba Palestina a další.
Sté výročí vzniku Československa
umocní veletrh tím, že se jeho partner-

Kam Češi nejvíce jezdí
doma?

Kraj mého srdce

1.

Středočeský kraj

2 586 tisíc

2.

Jihomoravský kraj

1 853 tisíc

3.

Jihočeský kraj

1 650 tisíc

4.

Královéhradecký kraj

1 396 tisíc

5.

Moravskoslezský kraj

1 348 tisíc

Kam Češi jezdí do
zahraničí?
1.

Chorvatsko

828 tisíc

2.

Slovensko

555 tisíc

3.

Itálie

552 tisíc

4.

Rakousko

373 tisíc

5.

Řecko

265 tisíc

Zdroj: ČSÚ, dlouhodobé cesty

Tradiční součástí veletrhu Holiday World je
víkendová série autogramiád, vystoupení
cestovatelů a prezentací jejich nových dobrodružství, premiér nových filmů, cestovatelských výstav fotografií pod názvem World
film. Tento festival bude probíhat v Křižíkově pavilonu B ve dnech 17. a 18. února
a návštěvníci na něm mají jedinečnou možnost osobně potkat zajímavé cestovatelské
osobnosti.
V roce 2018 se návštěvníci mohou těšit
také na 12. ročník gastronomického veletrhu
Top Gastro & Hotel. Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné
souvislosti mezi světy cestování a gastronomie a představit je v co nejširší paletě
odborníkům a laikům.

Výstaviště pod záštitou Asociace krajů ČR
a ministerstva pro místní rozvoj na veletrhu
vyhlásí také výsledky šestého ročníku
ankety Kraj mého srdce. „Smyslem ankety
je podpořit domácí cestovní ruch a zjistit
aktuální oblibu jednotlivých částí republiky
u široké veřejnosti. Dlouhodobým cílem ankety je posilovat vědomou vazbu hlasujících
na konkrétní kraje a důvody jejich atraktivnosti,“ vysvětluje mluvčí veletrhu Daniela
Vocetková.
Pro odbornou veřejnost bude určená
konference 360 Travel Trends zaměřená na
aktuální témata z oblasti cestovního ruchu.
V rámci hlavního tématu Světové trendy se
zaměří na Travel StartUpy a inovace a Influencers, tedy sociální média a online marketing i další témata zaměřená na aktuality
z domácí scény. Současně s touto konferencí
je v plánu bohatý program připravovaný ve
spolupráci s agenturou CzechTourism.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: archiv

Do zahraničí zvou své krajany také Češi. Pod
horu Marmolada v Dolomitech se přestěhovala „královna marmelád“ Blanka Milfaitová. S manželem tam koupili pozemky a velký
kemp. „Asi je to osud,“ směje se spojení
marmeláda-Marmolada Blanka Milfaitová.
„Muž sem jezdí dvacet let a mě sem vzal poprvé před pěti lety, místo jsem si zamilovala,
protože spojení dokonalé přírody, vysokých
hor a trochu té samoty je prostě dokonalé,“
vysvětluje Blanka Milfaitová.
Kemp se třemi hvězdičkami ohraničují tři
potoky a říčka, je stranou od státní silnice,
ale v dosahu několika lanovek. „Soustředíme se na služby cestovatelům s obytnými
vozy i přívěsy nebo stany, kteří mimo relax
v kempu milují například skialpinismus,
vysokohorskou turistiku, horolezectví,
paragliding, alpské běhání, extreme nordic
walking, cyklistiku silniční i mimo a všechny druhy lyžování,“ představuje Blanka
Milfaitová kemp.

INZERCE

Fokus
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Klopýtání a pády
ve fotbalovém byznysu

Neúspěchy na sportovním poli
výrazně snižují tržní hodnotu klubů
na celém světě. Česko není výjimkou.
Pád do propasti zažívá fotbalová Sparta

K

redibilita a atraktivita slavné značky
klesá, a to nejen z pohledu fanoušků,
ale také marketingového potenciálu.
Výsledkové kolapsy mají stejně jako
například korupční kauzy jediný výsledek
– ke klubům se obracejí zády sponzoři či
partneři.
Ještě donedávna měli letenští fotbalisté
s převahou nejvyšší tržní hodnotu z celé ligy.
Neúspěchy v letošní sezoně ale srazily cenu
hráčů o miliony eur. Klub má tradici, získal
nejvíce titulů, jenže „sezona 2017/2018 je
jedním slovem propadák. Spartě se letos
nepodařilo nic “, glosuje vedoucí sportovní

rubriky Aktuálně.cz Jiří Škuba. Pryč je účast
v Lize mistrů i jarním play-off Evropské ligy,
Sparta nezíská ani trofej pro vítěze domácího poháru. Pokud jde o ligový titul, mohou
Letenští pouze doufat v zázrak – na vedoucí
Plzeň ztrácejí po podzimu 18 bodů.
„O důvěryhodnosti pro potenciální partnery vypovídá i to, nakolik dokážete plnit
cíle, které jste si stanovili. Platí to v byznysu
obecně i v byznysu sportovním,“ říká expert
na sportovní marketing Petr Salomon.
„Sparta už navíc momentálně není tím top
českým týmem, kam by se všichni známí či
nadějní fotbalisté chtěli dostat, a propagace

jakéhokoli klubu je založená kromě tradice
a úspěchů hlavně na jménech,“ upozorňuje.

Slavia před Spartou
Před sezonou byla tržní hodnota fotbalistů
Sparty přes 40 milionů eur, na konci loňského roku klesla na 36 milionů… A dnes?
Statistiky serveru Transfermarkt.cz ukazují,
že ji předstihla Slavia a hodnota letenského
klubu spadla pod 34 milionů.
Za Slavií dnes stojí velmi silný partner –
majitelem je čínský kolos CEFC China Energy Company Limited. Červenobílým se také
povedlo po letech získat titul a čerstvé posily
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1

NEJDRAŽŠÍ POSILA. Izraelec Tal ben
Chaim byl nejdražší posilou Sparty v historii
klubu. Stál 76 milionů korun. Ani on ale
nepřesvědčil.

2

ZAHRANIČNÍ HVĚZDY?.Důvodem
odchodu Marca Janka a Jonathana Biabianyho byla především jejich neperspektivnost
– silně nepříznivý nepoměr mezi jejich
výkony a milionovými platy.

3

SEŠÍVANÁ BLAMÁŽ. Halil Altintop
– výborný fotbalista, jenže za zenitem. České
kluby často přivádějí kvalitní zahraniční posily až po třicítce. Pětatřicetiletý Turek přišel
loni, ale neprosadil se.

Oslabení vnímá i Evropa

Před jarní části je před Spartou dokonce
ligový nováček z Olomouce, ačkoli tržní
hodnota fotbalistů Sigmy není ani třetinová.
Také Liberec, jehož hráčský kádr stojí kolem
11 milionů eur, má nyní před AC Sparta
dvoubodový náskok.

FOTO: Profimedia.cz

1

se jí vyplácejí více než Spartě. Sparta má
přitom v kádru nejvíce zahraničních hráčů
(17), a to i takových, kteří prošli velkými evropskými kluby. Parta sólistů pod vedením
italského trenéra Andrey Stramaccioniho
se ale zatím nedokázala sladit ve fungující
filharmonii.
Klub investoval desítky milionů do hráčů
jako Biabiany (z Interu Milán), Tal Ben
Chaim (z Maccabi Tel Aviv), či Marc Janko
(z FC Basilej). Nikdo z nich se však na podzim neprosadil. Další šanci dostane jen Ben
Chaim. Biabiany a rakouský reprezentant
Janko jsou na odchodu.

Tržní hodnota
vybraných klubů
HET ligy
(název klubu / počet zahraničních hráčů
/ celková tržní hodnota)
SK Slavia Praha

13

34,75 mil. €

AC Sparta Praha

17

33,90 mil. €

FC Viktoria Plzeň

6

28,78 mil. €

FC Slovan Liberec

2

11,50 mil. €

FK Mladá Boleslav

8

11,38 mil. €

SK Sigma Olomouc

2

10,28 mil. €

FK Jablonec

3

9,70 mil. €

„Oslabení pozice Sparty coby nejhodnotnější české fotbalové značky je zřetelné
u nás i v Evropě,“ uvádí Petr Salomon.
Značka byla navíc v poslední době spojována s negativní publicitou – ať už se jednalo
o konflikty s vlastními fanoušky, či špatné
klima v hráčské kabině. A to vše v prostředí
českého fotbalu, který je ušpiněn mnoha
skandály a jehož šéf nedávno skončil za
mřížemi za podvody s dotacemi.
Firma ePojištění.cz také působila jako
titulární sponzor ligy jen jednu sezonu,
před tou letošní (po aféře, ve které figuroval
právě předseda svazu Miroslav Pelta) od
smlouvy odstoupila. „I Sparta může mít
obdobné problémy. Pro firmy obecně je klíčové, aby ,produkt‘ a aktivity, se kterými se
spojují, byly úspěšné, a navíc byly vnímány
fanoušky kladně. Pro Spartu teď neplatí ani
jedno,“ shrnuje Salomon.
Podle marketingových expertů má sice
Sparta velkou tradici a fotbal jako sport
největší plošný dosah ze všech sportů – to
samo o sobě ale nemusí stačit. „Je to tak,
a to zvláště v době, kdy je čím dál větší důraz
kladen na společenskou odpovědnost firem,“
potrvzuje Salomon.
JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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V Praze je trh
pro 1400 sdílených aut

Sdílení aut v Česku dostává nový impulz.
Trh si chtějí otestovat společně AutoBinck a innogy.
„Začneme letos v Praze,“ říká Ondřej Prejzek,
ředitel pro rozvoj a inovace skupiny AutoBinck
Od letošního roku chcete ve spolupráci
s energetickou společností innogy testovat
v Praze možnosti sdílení elektromobilů. Co
od toho očekáváte?
Vlastnictví auta je dnes už standardní věc.
Trh je tak zahuštěný, že hodně služeb i výrobků kolem aut už dneska konkuruje jenom
cenou. My se proto snažíme adaptovat na
nové podmínky. Vymýšlet nové způsoby
pro náš byznys, například pro naši B2B půjčovnu. Teď jsme se rozhodli, že naše služby
zkusíme fyzicky přiblížit zákazníkům, aby si
mohli vozidla půjčovat flexibilně. Moderním
způsobem, kterému se dnes říká carsharing.
Ale lze si to spíše představit jako automatizovanou půjčovnu. Když se totiž řekne
carsharing, hodně lidí napadne jen půjčo-

vání aut mezi sebou. Rozhodli jsme se tedy
vyzkoušet, jak to funguje v praxi. Podívat
se na to, zda by to nemohl být pro nás do
budoucna byznysový model.
Kolik aut chcete mít ve flotile?
Letos začneme pilotním projektem. Zpočátku jen s deseti patnácti auty. Na tom si chceme vyzkoušet, co zákazníci od podobné služby očekávají, jak má fungovat. Do budoucna
pak víme, kde zhruba leží práh ziskovosti.
A chceme být výrazně nad ním. Samozřejmě
si uvědomujeme, že v Praze a jinde nebudeme jediní. Ale máme ambici mít v každém
velkoměstě, kde budeme působit, nižší
stovky aut. Ale to je ještě daleko, nejprve se
naučme tuto službu efektivně provozovat.

V každém velkoměstě? V Česku je jen jedno.
To je pravda. Ale tohle není primárně aktivita české společnosti Auto Palace, která patří
do skupiny AutoBinck, ale mezinárodní
skupiny. Pokud v Praze zjistíme, že služba
funguje, chceme ji zavést minimálně i v regionu střední a východní Evropy. To
znamená v Bratislavě, Budapešti, Lublani,
na trzích, kde už působíme. Případně i na
dalších, pokud by se dařilo.
Třeba i v Německu?
Do západní Evropy bychom se postupně
chtěli také šířit, ale mimo trhy velkých
automobilek. Německo, kde je velké
množství automobilek, by pro nás proto
nedávalo smysl. Tamní trh je pod jejich
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Máte pravdu, elektromobilita některá omezení má. My s tím musíme počítat a těmto
problémům předcházet například tvorbou
tarifů, které pravděpodobnost úplného vybití omezí. Z mnoha důvodů je ale atraktivnější provozovat tuto službu s elektromobily
než se „standardními“ automobily.

si auto půjčit. Podle našeho modelu bude
auto půjčené na minimálně nějakou
dobu.
Mezi kolika modely si bude moct zákazník
vybrat?
Do začátku plánujeme dva modely, možná
ale budou tři. Uvidíme.

V čem je to atraktivnější?
Jednak z marketingového hlediska je to
něco nového. Hodně firem chce po takové
službě sáhnout z propagačních důvodů, samozřejmě pokud bude nabízena za rozumné
peníze. A pak i kvůli parkování v některých
oblastech měst.
V Brně nedávno zkrachovala služba eMuj
nabízející sdílení elektromobilů. Flotila
19 peugeotů iOn a nissanů Leaf je teď
k prodeji. To vás neodrazuje?
Neznám detaily. Ale moje hypotéza je, že ta
služba byla příliš malá. Jen devatenáct aut je
málo. Nebyl to podle mého skutečný byznys,
spíše to fungovalo pro nadšence. Nepodařilo
se jim chytit vítr do plachet tak, aby na tom
vybudovali profitabilní byznys.
V Praze budete mít vlastní parkovací
stání? Nebo budete propojeni s firmami?
Obojí. Pokud to bude možné, budeme
mít vlastní parkovací místa s nabíječkami. A protože budeme poskytovatel B2B
služby, tak počítáme se spoluprací s našimi
většími zákazníky. Dobíjecí místa už máme
vytipovaná. Budou v širším zázemí centra
města, tam, kde jsou kancelářské prostory. Smíchov, Karlín, Holešovice, Pankrác
a podobně.
tlakem. Ale jsme nizozemská společnost.
Takže není vyloučeno, že se objevíme po
čase třeba v Amsterdamu nebo Rotterdamu.

FOTO: archiv

No ale tam už podobné služby jsou…
To je pravda, ale trh tam není tak přehuštěný jako třeba v Německu. Ostatně podobné
služby jsou i tady. A co? To je podobné, jako
kdyby se říkalo, tady už půjčovna je, tak tam
další nebude. Uvidíme, tohle je vzdálená
budoucnost.
Proč jste se rozhodli pro elektromobily?
Mají mnohá omezení, například kratší
dojezd. Když jeden zákazník auto vybije,
další stráví půl hodiny u nabíjecí stanice.

Podle zkušenosti například z Francie,
pokud taková služba má byznysově
fungovat, si auto musí denně půjčit sedm
lidí. Vidíte to také tak?
My jsme se nedívali na počet lidí, ale na to,
kolik hodin to auto musí jezdit. Což jsou veličiny, které spolu korelují. Ale ano, přibližně
to odpovídá krátkým jízdám sedmi lidí.
Budete auta půjčovat po hodině, nebo po
minutách?
To ještě není rozhodnuto. Ale jedno mohu
říct už teď, chceme, aby naše „půjčovací
balíčky“ byly maximálně transparentní
a jednoduché. Nechceme, aby to skončilo
jako leckde v tuzemsku i v zahraničí, kdy
zákazník jen složitě luští, s jakým tarifem

Ondřej Prejzek (35)
Ředitel pro rozvoj a inovace mezinárodní
skupiny AutoBinck (působí v osmi zemích
Evropské unie, spadá pod ni mimo jiné
česká společnost Auto Palace). Svoji kariéru
začal ve vývoji Porsche Engineering, potom
pracoval ve firmách Boston Consulting
Group a Ricardo Strategic Consulting
(manažerské poradenství se zaměřením
především na automobilový průmysl a jiná
příbuzná inženýrská odvětví). Titul strojní
inženýr získal na Českém vysokém učení
technickém v Praze.

Zmínil jste, že zpočátku budete
provozovat deset patnáct aut. V Praze byste
jich chtěli po čase provozovat kolik?
Tak pokud vycházíme z měst, kde už tato
služba funguje, například v Mnichově, tak
tam připadá jedno auto na tisíc obyvatel.
Takže v Praze by to mělo být nějakých
1400 aut. Z toho máme dlouhodobou
ambici mít podíl nižších desítek procent,
tedy stovky.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Nová povinnost – nefinanční ukazatele
V záplavě administrativních povinností, které v poslední
době zatížily české firmy, přibyla nová – uvádět
ve výročních zprávách nefinanční ukazatele

N

ovou zákonnou povinnost
mají velké firmy, především
banky, pojišťovny a společnosti
obchodované na burze. Nově musejí
zveřejňovat tzv. nefinanční informace
(viz box). Tato povinnost plyne z novely
zákona o účetnictví, která do českého práva
transponuje směrnici EU o nefinančním
reportingu.
Firemní výroční zpráva za rok 2017 proto
v těchto společnostech bude muset vypadat
výrazně jinak než ta, kterou připravovaly za
rok 2016. Splnit toto zadání bude vyžadovat přípravu, odborníci tudíž doporučují
průběžně sbírat a sledovat vybraná data po
celý rok, ke kterému se reporting vztahuje.
V opačném případě hrozí, že firemní výroční
zpráva nebude vypadat přesvědčivě a nesplní zákonné požadavky.

ších nárůstů, celkové množství vykazujících
společností patří k jedněm z nejnižších
v regionu i ve světě,“ říká Viktor Dušek,
advokát KPMG Legal. „Česká republika
při transpozici směrnice nezpřísnila požadavky v oblasti nefinančního reportingu
ani nerozšířila povinnost mimo okruh
společností veřejného zájmu. Společnostem
tak byl ponechán prostor pro dobrovolné
reportování, který však většina z nich stále
nevyužívá. Uvidíme, zda se spolu se vzrůstající poptávkou po nefinančních ukazatelích
ze strany zákazníků, investorů a veřejnosti
podíl reportujících společností ještě zvýší,“
dodává.

55 procent z nich, v loňském roce to přitom
bylo 48 procent. Při sektorovém pohledu
nefinanční ukazatele nejčastěji zveřejňují
společnosti s největším dopadem na své
okolí, tedy z ropného, těžebního a chemického průmyslu.
Kromě zavádění nových povinností
je pro firmy stále těžší plnit i ty stávající
s tím, jak se zpřísňují a mění zákony v dalších oblastech. Týká se to též finančního
reportingu. „Finanční ředitelé a ostatní
finanční manažeři si často nevědí rady,
jak se vypořádat s problémy týkajícími
se bezpečnosti dat a ochrany osobních
údajů,“ říká Alice Machová, která v poradenské společnosti EY vede oddělení
poradenských služeb v oblasti finančního účetnictví. „Je potřeba nastavit si
pro finanční informace kvalitní interní
procesy v oblasti správy a řízení a zajistit
dodržování všech příslušných místních
zákonů a současně bezpečnost dat, což
může být ve velkých a složitě strukturovaných organizacích opravdu tvrdý oříšek.
Tou správnou cestou, díky které je možné
vyhnout se poškození dobré pověsti a dalším nežádoucím výdajům vznikajícím
v důsledku špatného řízení finančních
dat, je používání pokročilých datových
analýz, integrovaných technologií a umělé
inteligence, cloud computingu a automatizace procesů,“ dodává Alice Machová.

Stále málo transparentní
Ostatní firmy reportují své nefinanční ukazatele na dobrovolné bázi. V Česku přitom
této oblasti věnují výrazně menší pozornost.
Podle průzkumu společnosti KPMG jen
51 procent ze sta největších českých firem
reportuje své nefinanční ukazatele. I když
v předchozích dvou letech to bylo ještě
méně, jen 43 procent firem, zůstávají tuzemské podniky stále nejméně transparentní na
světě i v regionu.
„Počet společností, které uvádějí své nefinanční ukazatele, v Česku meziročně vzrostl
o 19 procent. Přestože jde o jeden z největ-

I Slovensko je lepší
Tradičně si v nefinančním reportingu
vedou nejlépe společnosti z Velké Británie, Japonska nebo Indie, kde nefinanční
ukazatele zveřejňuje bezmála sto procent
z největších společností. Slovenské společnosti jsou na tom o něco lépe než ty
české, nefinanční ukazatele uvádí

Nefinanční informace
Informace o tom, jakým způsobem
firmy přistupují k dopadům své činnosti
v oblastech, jako je životní prostředí,
korupce, zaměstnanecké a sociální otázky
a respektování lidských práv.

DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

V případě zájmu o předplatné volejte Karolínu Laubovou,
tel.: 225 276 434, nebo objednejte emailem na laubova@mf.cz.
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Předplaťte si
časopis Profit
na rok za 390 Kč a získejte
voucher v hodnotě 500 Kč
do restaurací Coloseum

Předplaťte
si bezpečně
e-mailem

Volejte
225 985 225

Zašlete e-mail na adresu:
mf@send.cz
a uveďte své jméno a doručovací adresu.
Do předmětu napište kód PROFIT0118.

Jednoduše zavolejte své osobní údaje
a uveďte kód PROFIT0118.
Předplatit si můžete také online na našich
stránkách: www.mf.cz/produkty/profit/

Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele a platí do vyčerpání zásob. V případě vyčerpání zásob si vydavatel vyhrazuje právo na zaslání náhradního dárku. Dárky jsou rozesílány nejpozději
do 6 týdnů od uhrazení předplatného. Předplatitel bere na vědomí, že předplatné s dárkem nebo slevou nelze po dobu 12 měsíců ode dne provedení objednávky vypovědět. Předplatitel dále bere na
vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce 12 měsíců, pokud předplatitel svým písemným oznámením adresovaným společnosti Mladá fronta a. s. nesdělí, že trvá na
jeho ukončení. Svojí objednávkou dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Mladá fronta a. s., se sídlem Mezi Vodami
1952/9, Praha 4, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje
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
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz. Předplatitel v rámci této akce získá 11 čísel vydání měsíčníku Profit.
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PROFIT_predplatne.indd
57
38_47_PT_01.indd 47

16.1.2018 11:56:44
13:57:54
17.01.2018

FOKUS

Cena ve stavebnictví
stále rozhoduje
Jen desetina českých stavebních
společností je ochotna v současné
době přijmout ztrátovou zakázku.
Přitom ještě loni tuto možnost
připouštělo 42 procent firem

Za kolik?
„Na trhu vidíme růst cen jak stavebních
materiálů, tak i stavebních prací způsobený
zejména růstem mezd. Důvodem je hlavně
rostoucí poptávka po stavebních pracích
a naopak nedostatek kapacit. Je pravda, že
tento trend vidíme zatím jenom v pozemním
stavitelství. Trend růstu cen stavebních
materiálů a prací bude pokračovat i v roce
příštím,“ potvrzuje současný vývoj Michal
Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity
Karlovy.
To společně s rostoucí poptávkou ve stavebnictví tlačí ceny stavebních prací a materiálů nahoru. Problém je ale stále v oblasti
inženýrského stavitelství, kde stát a další
veřejní zadavatelé v drtivé většině případů
výběrová řízení zaměřují na nejnižší cenu.
„Myslím si, že situace je stále stejná, cena
je ve většině případů zkrátka rozhodující.
Na druhé straně se objevují zejména mezi
developery požadavky na kvalitu, environmentální certifikaci a výkonnost stavebních

materiálů, které výrazně zlepšují různé parametry staveb. Zde cena není a ani nemůže
být rozhodující. Těší mě, že takových soutěží
ze strany developerů přibývá,“ říká Tomáš
Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ.

Chybí odvaha
Přestože nový zákon o zadávání veřejných
zakázek dal zadavatelům větší prostor klást
důraz na reference a další kvalitativní ukazatele, zatím toho příliš nevyužívají.
„Situace se příliš nemění. Stále se nejvíce
soutěží pouze na cenu. Soutěžení na jiné
parametry je dnes o odvaze jednotlivých
investorů. Legislativa by se měla změnit
směrem k nařízení soutěžit na jiná kritéria
než jen na cenu,“ vyzývá k dalším úpravám
pravidel Andrej Peňák, jednatel společnosti
AVJ-Stavby.
Podle šéfů stavebních firem je právě
v této oblasti zřetelný rozdíl mezi zadavateli zakázek ze soukromé a veřejné sféry.
„Cena bývá rozhodujícím kritériem zejména
u veřejných zakázek. Soukromí investoři
jsou často o mnoho prozíravější a vedle ceny
se rozhodují i podle referencí a dalších hledisek, která lépe odrážejí kvalitu dodavatele
stavební práce,“ porovnává Karel Branda,
ředitel společnosti Trigema Building.
Především u inženýrských staveb nezaznamenala posun k lepšímu v oblasti výběrových řízení ani jedna stavební společnost.
Naopak. Špatného příkladu státu, krajů či
měst podle nich následují i některé privátní
firmy.
„Bohužel se jednokriteriální hodnocení
šíří z veřejného sektoru i do sektoru soukro-

„V Německu nejnižší
a nejvyšší nabídky
z výběrových řízení
vylučují,“ říká Miloš
Horňák, výrobní ředitel
společnosti PS Brno.
mých investorů navzdory známé pravdě, že
nejnižší nabídka nebývá nejvýhodnější. Ne
nadarmo se například v Německu nejnižší a nejvyšší nabídky z výběrových řízení
vylučují,“ říká Miloš Horňák, výrobní ředitel
společnosti PS Brno.

Hlídat kvalitu a vícepráce
Podle některých stavebních společností
přitom soutěžení na nejnižší cenu samo
o sobě není špatné. Musí však podle nich být
zajištěno, aby vítězná firma pak nemohla
snižovat rozsah a kvalitu odvedené práce
nebo v průběhu zakázky vysoutěženou cenu
postupně navyšovat pomocí víceprací. To
zatím veřejní zadavatelé ohlídat neumějí.
„Základním kritériem by měla být cena,
která je ale stanovena na základě podrobné
prováděcí dokumentace, která neumožňuje
či nevytváří prostor pro navýšení uvedené
ceny a zaručuje kvalitní provedení stavby
včetně veškerých záruk. Což je hlavní problém,“ konstatuje Vladimír Lang, jednatel
společnosti Investav CZ.
DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)

FOTO: Martin Pinkas

P

růzkum analytické společnosti CEEC
Research ukazuje velmi významný
posun a odklon českých stavbařů od
dumpingových cen. Odlišná situace zůstává
jen u velkých stavebních společností, kde
probíhá tvrdý konkurenční boj zejména
v oblasti velkých infrastrukturních projektů.
Ztrátovou zakázku je mezi nejsilnějšími
firmami v oboru ochotna přijmout zhruba
pětina společností, konkrétně 18 procent,
mezi podniky v oblasti inženýrského stavitelství, kam patří především budování silnic
a železnic, pak 26 procent firem.
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Stavebníci nemají proč jásat
Českému stavebnictví se v roce
2017 dařilo. V porovnání s jinými
sektory ekonomiky
však rozhodně
+1,9 %
neoslňovalo

Dokončené byty

čovat než zahajovat. Ceny nemovitostí se podle nás
utrhly ze řetězu a v Praze už máme pěknou bublinu,“ říká hlavní analytik společnosti Next Finance
Vladimír Pikora. „Za celý rok 2017 podle nás
vzrostlo stavebnictví o 2,5procenta. V roce 2018
očekáváme zpomalení růstu k 1,5 procenta. Svou
roli sehraje hospodářský cyklus, rekordní ceny nemovitostí, vyšší úrokové sazby a horší dostupnost
hypoték,“ dodává Vladimír Pikora.
Někteří ekonomové jsou optimističtější. Vycházejí z nárůstu stavebních povolení v posledních
měsících roku 2017. Ta by měla přinést vyšší počet
realizovaných stavebních projektů v letošním roce.
„Orientační hodnota stavebních povolení rostla
v říjnu i listopadu meziročně o víc než polovinu.
O zlepšení se zasloužily v převážné míře inženýrské stavby, jichž bylo od poloviny roku povoleno
skoro za 60 miliard korun, tedy o 35 miliard víc
než ve stejném období roku 2016,“ porovnává Pavel
Sobíšek, hlavní ekonom české UniCredit Bank.
„Otázkou samozřejmě zůstává, jak rychle se podaří
uvést povolené stavby do fáze realizace, ale aspoň
některé, dlouho odkládané stavby se spustily již
v samém závěru loňského roku,“ dodává.

ZdrOj: ČSÚ, údaje za listopad 2017, meziroční porovnání

DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)

Stavební produkce

I

když stavebnictví má za sebou úspěšný rok,
důvod jásat nemá. Oproti ostatním segmentům průmyslu rostlo pomaleji, navíc v posledních měsících roku 2017 neudrželo tempo růstu ze
začátku roku a postupně růst zpomalovalo. Stavební produkce v listopadu reálně meziročně stoupla
o 1,9 procenta, což je však v porovnání s předchozím měsícem pouze poloviční růst.
Do záporných čísel se dostala bytová výstavba.
V předposledním loňském měsíci zahájily stavební
firmy podle aktuálních dat Českého statistického
úřadu (ČSÚ) meziročně o 3,1 procenta méně bytů.
Pokud se podíváme pouze na bytové domy, byl propad zahájené výstavby dokonce více než čtyřicetiprocentní, konkrétně 40,3 procenta.

Rozporuplné předpovědi
I při nevalných výsledcích za loňský rok přitom
ekonomové letos stavebnictví předpovídají spíše
horší výsledky. „Zdá se, že na trhu s byty dochází
k ochlazení. Developeři se snaží více bytů dokon-

–4,7 %
Vydaná stavební povolení

+51,0 %
Hodnota stavebních povolení

–3,1 %
Zahájené byty

+4,6 %

FOTO: Hynek Glos

Propadák jménem Praha
„ČSÚ uvádí, že se v listopadu zahájila stavba
celkem 2594 nových bytů, drtivá většina se
však začala stavět v regionech mimo hlavní
město. V Praze se v jedenáctém měsíci
roku začalo stavět pouhých 88 nových bytů,
z toho jen 14 v bytových domech. Nejvíce
nových bytů začaly stavební firmy stavět
ve Středočeském kraji, jen v listopadu jich
bylo 774,“ říká Evžen Korec, generální ředitel
a předseda představenstva developerské

společnosti Ekospol. Podle jeho slov se od
začátku roku 2017 jen ve středních Čechách
začalo stavět takřka šest tisíc (5962) nových
bytů, což je skoro dvojnásobek toho,
co v hlavním městě, kde to bylo pouze
3171 zahájených nových bytů. Prahu
předstihl i Jihomoravský kraj s 3711 zahájenými byty.
Také podle Pavla Sobíška, hlavního ekonoma
české UniCredit Bank, jeden z největších pro-

blémů pro stavebnictví představuje Praha: „Ač
je nejdůležitějším regionem Česka z hlediska
tvorby HDP, vykazuje podíl na nově povolených
stavbách v Česku za loňských 11 měsíců jen
osm procent, a v infrastruktuře dokonce jen
tři procenta.“
Ve městě, kde denně stojí dlouhé kolony
kvůli nedokončenému pražskému i městskému okruhu ukazují podobná čísla na naprosté
selhání místních politiků. DOS
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Špatně vybraných manažerů
je přes 80 procent
Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí
je výběr ředitele. Na této osobě
významně závisí fungování a rozvoj firmy.
Přitom volba je většinou chybná

Hledá se spasitel
Jak společnosti nejčastěji vybírají zaměstnance do manažerských pozic? Sami manažeři odpovídají na dotaz, proč byli uvedeni
do role lídra, že je to buď díky vlastní úspěšné kariéře v jiné než manažerské pozici,
nebo jednoduše důsledek dlouhodobého
působení ve firmě nebo sektoru.
„Setkáváme se bohužel často s tím, že ,náborové procesy‘ nejsou nastavené tak, aby
reflektovaly potřebu nalezení skutečného

vrozeného talentu pro manažerské úkoly,“
potvrzuje Huml.
Již desetiletí je známý takzvaný Peterův
princip, kdy je úspěšný pracovník povyšován za předchozí zásluhy, až se dostane do
funkce, na jejíž plnění mu jeho schopnosti
a dovednosti nestačí.
V polovině firem si chybný nábor
uvědomují již do tří týdnů od obsazení
pozice. Společnosti plýtvají časem, energií
a prostředky na úkol, který nedává smysl.
Vyberou do manažerské pozice člověka bez
patřičných předpokladů a pak se ho snaží do
nepadnoucí role napasovat.

Zlaté padáky
Nevhodný postup při výběru členů managementu se projevuje i přímo finančně. Firmy
musejí hradit náklady spojené s procesem
náboru, kam patří inzerce, externí poradenská firma, administrace, zjišťování referencí, právní služby apod. Po přijetí manažera
platí jeho mzdu a případné další benefity do
té doby, než přijde rozhodnutí o rozvázání
smlouvy.
Pak ovšem následuje vyplácení odstupného. Někdy si vedoucí zaměstnanec s sebou
odvádí i některé své podřízené. Také začíná
nanovo kolotoč investování času a prostředků do hledání nového kandidáta.

Mezi další položky na pomyslném účtu,
které se vyčíslují s menší přesností, ale přesto
jsou neméně hmatatelné a bolestné, patří
náklady plynoucí z narušení vztahů jak se
zákazníky, tak i uvnitř firmy, dopady na
obchodní výsledky, fluktuace zaměstnanců či
ztráta důvěry. V dlouhodobém pohledu může
firma čelit ztrátě příležitostí, přestat plnit
strategické cíle a ztratit podíl na trhu. RED

Příznaky odhalující
nekompetentní vedení
• V 58 procentech případů si firmy
stěžují na podprůměrnou kvalitu
odvedené práce.
• 52 procent nevhodných vedoucích má
k práci špatný přístup.
• 51 procent manažerů nevychází dobře
s ostatními zaměstnanci.
• 49 procent manažerů se v životopise
chlubí lepší kvalifikací, než kterou
reálně disponují.
• Klesá i spokojenost dalších
zaměstnanců. Více než 53 procent
firem přiznalo, že mezi podřízenými
roste po dosazení nevhodného šéfa
stres a napětí.
ZdrOj: Gallupův ústav

FOTO: Shutterstock.com

V

ýzkumníci Gallupova ústavu na
základě svých šetření říkají, že
na celém světě práce baví jen
13 procent zaměstnanců, kteří jí potom
věnují dostatečnou energii během pracovní doby. V průběhu času se tento podíl
změnil jen velmi málo. Závěry výzkumu
ovšem pokračují – z více než 70 procent
je za výsledný zájem o práci zodpovědný
řídící pracovník. A přitom v 82 procentech
případů není na manažerský post vybrán
vhodný kandidát.
„Podle našich zkušeností má ten správný
mix předpokladů pro manažerskou funkci
pouze jeden z deseti členů týmu,“ říká
Marek Huml ze společnosti Stanton Chase,
která se zaměřuje na přímé vyhledávání
manažerů.
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Víte, kolik berete v porovnání
s lidmi ve stejné pozici?
Mzdový portál Platy.cz oslavuje deset let
od svého vzniku. Za toto období si jeho
prostřednictvím porovnalo plat
se zaměstnanci ve stejné pozici už
1 163 770 respondentů
v oboru informačních technologií. Zajímavé
je, že jde o jeden z vůbec nejvíce nedostatkových sektorů. S tím souvisí i skutečnost,
že v tomto odvětví byl v posledních letech
zaznamenán nejrychlejší růst mezd.

Vyšší příjmy, více zájmu
Zájem ajťáků o informace o platovém
ohodnocení může být způsobený zejména
tím, že nechtějí jít „pod cenu“ a současnou
situaci se snaží využít ve svůj prospěch.
Portál Platy.cz mapuje tento obor jako jeden
z nejlépe vydělávajících ze všech sektorů –

Top 10
Obory s nejvyšším celkovým průměrným platem v ČR (v Kč)
Poradenství a konzultační činnosti v oblasti řízení firem

40 627

Informační technologie, počítačové programování, webové portály

36 388

Výroba papíru, papírenských výrobků

35 262

Automobilový průmysl, výroba dopravních prostředků
Výzkum a vývoj

34 961
33 631

Chemický průmysl, výroba farmaceutických výrobků
Finanční poradenství, zprostředkování finančních služeb a pojištění

33 261
33 167
32 459

Bankovnictví, peněžnictví
Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení

32 420

Dodávka elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

32 127

Obory s nejnižším celkovým průměrným platem v ČR (v Kč)
Hotely, penziony, ubytovny
Sociální péče
Restaurace, bary, jídelny

21 446
20 421
19 781

ZdrOj: Platy.cz

spolu s poradenstvím a konzultační činností
v řízení firem.
V první desítce nejlépe placených odvětví
se nacházejí také výrobní firmy – například
výroba papíru a papírenských výrobků a automobilový průmysl; dále pak také výzkum
a vývoj, chemický průmysl nebo bankovní
sektor.
Je ale třeba dodat, že o platy se zajímají
i zaměstnanci, kteří nevydělávají mnoho.
Například maloobchod je podle portálu Platy.cz pátým nejhůře placeným sektorem.

Mlčení kolem platů
Jedním z hlavních impulzů, proč se lidé
zajímají o platové průzkumy, je především
tabuizování odměňování ze strany firem.
Kromě vyžadování mlčenlivosti o výši mzdy
v rámci firem k tomu přispívá i fakt, že většina zaměstnavatelů nezveřejňuje mzdové
nabídky v pracovních inzerátech.
Na pracovním portálu Profesia.cz byl za
jedenáct měsíců roku 2017 plat zveřejněný
jen v 38 procentech inzerátů. Tento podíl
v porovnání s minulými lety vzrostl jen
mírně, přičemž v roce 2016 to bylo přibližně
31 procent inzerátů. Zároveň je však třeba
dodat, že mnoho firem uvádí v inzerátech
pouze mzdové rozmezí.
Uchazeč o práci se ale chce dozvědět, kolik
bude skutečně brát. I v případě, že v nabídce
je údaj o možném finančním ohodnocení,
většinou nejde o hrubý plat, do něhož nejsou
započítané odměny, bonusy, 13. či 14. platy
či příplatky definované zákonem. Uchazeč
tak dostává nepřesnou informaci. JAM

FOTO: Shutterstock.com

P

ortál Platy.cz evidoval za svou
desetiletou existenci největší zájem
o průměrné výše platů na místa
v maloobchodě. Svou mzdu si za toto období
porovnalo přes 95 tisíc pracovníků tohoto
odvětví. Obory, v nichž portál zaznamenal
více než 60 tisíc pracovníků, byly například
strojírenství, informační technologie, automobilový průmysl nebo stavebnictví.
Od roku 2014 však došlo k posunům
v žebříčku. Ukazuje se, že největší zájem
o zjištění platového ohodnocení v konkrétní pozici mají v současné době pracovníci
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Každý druhý zaměstnanec věří v lepší plat
S ohledem na dobré finanční výsledky
zaměstnavatelů téměř polovina zaměstnanců
očekává, že dostane v roce 2018 přidáno

Z

posledního globálního průzkumu
Workmonitor personálně poradenské
společnosti Randstad vyplynulo, že
nálada mezi zaměstnanci se na přelomu
roku vylepšuje. Zlepšení ekonomické situace
očekává 64 procent dotazovaných. Téměř tři
čtvrtiny respondentů průzkumu uvádějí, že
si jejich zaměstnavatel v roce 2017 počínal
ekonomicky lépe než v roce 2016, a celých
80 procent očekává, že finanční výkonnost
jejich zaměstnavatele bude v roce 2018 ještě
lepší než v roce 2017.

INZErCE

To je mimo jiné důvod, proč se oproti
loňskému roku zvýšilo i očekávání zaměstnanců, že se v letošním roce mohou těšit na
nárůst mzdy nebo bonusů. Zvýšení mzdy
v letošním roce předpokládá celkem 46 procent zaměstnanců a 50 procent věří, že na
konci fiskálního roku svého zaměstnavatele
obdrží jednorázovou finanční odměnu.
„Růst mezd stále není zdaleka u konce.
Mzdy loni rostly v některých odvětvích
i v desítkách procent, zejména tam, kde byly
platy velmi nízké, zároveň se ale zvyšovaly

ceny zboží a služeb. Z našeho posledního
průzkumu o atraktivitě zaměstnavatelů
Randstad Employer Brand Research jednoznačně vyplývá, že na prvním místě je pro
zaměstnance plat – čím více se pohybuje pod
celostátním průměrem, tím spíše. Navíc lidé
příliš neslyší na dorovnávání mzdy prostřednictvím různých výkonových a bonusových
složek, což bylo dosud ze strany zaměstnavatelů preferované řešení,“ upozorňuje Alžběta
Honsová, marketingová manažerka české
pobočky společnosti Randstad. JAM

A171002318

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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a základě zákona o léčivech je elektronická preskripce od ledna 2018
povinná, lékaři tedy budou recepty
vystavovat pouze v elektronické podobě. Již
nyní přináší eRecept pacientům řadu výhod.
Tou první je zejména vyšší míra bezpečí
pacienta při výdeji. Lékárník vydává léky na
základě předpisu uloženého v Centrálním
úložišti elektronických receptů (CÚER), pacient si tedy může být jistý, že je mu vydáno
přesně to, co mu lékař předepsal. Zároveň
není eRecept možné vyplnit neúplně a je
v podstatě nemožné jej zfalšovat. Lékař si
již nyní může ověřit, zda byl lék pacientovi
v lékárně skutečně vydán, případně o jaký
konkrétní lék se jednalo, pokud v lékárně
došlo k jeho záměně.
Mezi budoucí výhody eReceptu, které
jsou však závislé na změně legislativy, patří
především lékový záznam pacienta, možnost
kontroly duplicit, modul zamezující předepsání léků, které spolu vzájemně negativně
interagují, či možnost uvedení více položek
na jednom receptu.
ERecept je lékařský předpis, jak jej
všichni známe, pouze v elektronické podobě.
Proto ani praxe v lékárnách při vyzvedávání
léků se po Novém roce nijak nezmění. Pacient od lékaře získá eRecept, respektive jeho
identifikátor, v preferované podobě, nejčas-

těji na papírové průvodce. Další možností
je zaslání identifikátoru v SMS či v e-mailu,
případně prostřednictvím mobilní aplikace,
která bude ke stažení zdarma.
Poté pacient navštíví lékárnu dle vlastního výběru a lékárníkovi ukáže papírovou
průvodku eReceptu nebo SMS s kódem
(identifikátorem eReceptu) nebo přílohu
e-mailu, kde bude průvodka eReceptu
s identifikátorem, nebo aplikaci, kde vystavený eRecept (průvodku) rovněž uvidí.
Volba formátu eReceptu bude vždy záviset
na preferencích a rozhodnutí pacienta.
Rozhodně si nemůžeme myslet, že by lékaři
svým pacientům, zejména staršího věku, nutili instalaci aplikace do mobilního telefonu.
Lékárník ve všech uvedených případech
eRecept (identifikátor) načte a následně
pacientovi vydá požadovaný lék. Stejně
jako doposud bude probíhat i výdej léků na
takzvané opakovací recepty.
Výjimky, kdy bude možné recept vystavit
i papírovou formou, například dojde-li k výpadku elektrické energie či internetu, budou
specifikovány v prováděcím právním předpise. Je třeba myslet na všechny situace, které
mohou nastat. Rád bych proto pacientskou
i odbornou veřejnost ujistil, že pokud nebude
možné recept vystavit v elektronické podobě,
pacient rozhodně nezůstane bez svého léku.

Pouze v případě, když bude mít pacient
k dispozici eRecept jen ve formě identifikátoru zaslaného SMS, kdy není zřejmé, o jaký
lék se jedná, bude třeba vyčkat až do doby,
kdy budou všechny systémy funkční, aby
bylo možné identifikátor eReceptu z SMS
načíst, případně může lékárník kontaktovat
předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke
kterému má k dispozici identifikátor.
Musím odmítnout obavy zejména ze strany některých lékařů, že data na eReceptu
jsou v ohrožení. Přenos dat od lékaře do centrálního úložiště je zašifrován, každý lékař
navíc musí eRecept podepsat svým elektronickým podpisem. Liché jsou také představy
o tom, že si data v centrálním úložišti bude
někdo prohlížet či vyhledávat údaje o konkrétních osobách. K datům o vystavených
eReceptech bude mít přístup pouze pacient,
případně jeho ošetřující lékař, pokud k tomu
pacient udělí souhlas.
Je třeba připomenout, že od počátku
fungování e-preskripce až do této chvíle
prošlo centrálním úložištěm elektronických
receptů více než osm milionů eReceptů, a to
bez jakéhokoli bezpečnostního incidentu.
ZDENĚK BLAHUTA
bývalý ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv

FOTO: Shutterstock.com

Elektronické recepty
přinášejí pacientům výhody
Zdeněk Blahuta, bývalý ředitel
Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
odmítá obavy, že data na eReceptu
jsou v ohrožení.
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Elektronické recepty
nepřinášejí přidanou hodnotu
Podle Milana Kubka, předsedy České lékařské
komory, je eRecept nevyzkoušený polotovar,
který Státní ústav pro kontrolu léčiv vnucuje
lékařům pod hrozbou sankcí

ZDROJ: www.sukl.cz a ww.clk.cz

E

lektronické recepty mohou být jistě
potenciálně užitečné, ale za současného stavu legislativy nepřinášejí pacientům, lékařům ani pojišťovnám žádnou
přidanou hodnotu. Zdůrazňuji, že lékařská
komora neodmítá elektronizaci zdravotnictví za předpokladu, že budou splněny
následující podmínky.
Elektronizace nám musí usnadňovat
práci tak, abychom mohli více času věnovat
svým pacientům. Elektronizace by neměla
poskytování zdravotní péče prodražovat.
Samozřejmostí musí být zajištění ochrany
citlivých osobních údajů pacientů i know-how nás lékařů. Systém musí být uživatelsky přívětivý a nepovinný, tedy musí být
zachována klasická alternativa. Pacient musí
mít právo elektronický systém poskytování
zdravotní péče odmítnout.
Ani jednu z těchto podmínek elektronické recepty nesplňují, přesto bychom je
byli ochotní akceptovat, pokud by alespoň
nebyly povinné a pokud by se státní moc
nesnažila zastrašovat lékaře hrozbou
drakonických likvidačních až dvoumilionových pokut.
Lékařská komora nikdy nepožadovala odkládání povinných elektronických receptů.
Samotné odklady nic neřeší, pokud politici

získaný čas nevyužijí k tomu, aby elektronické recepty změnili z povinnosti v možnost.
Jedině dobrovolnost celého systému je
zárukou, že se jeho tvůrci budou muset snažit vytvořit produkt uživatelsky přátelský,
užitečný a funkční.
To, co nám nyní Státní ústav pro kontrolu
léčiv (SÚKL) pod hrozbou sankcí vnucuje,
není nic víc než řádně nevyzkoušený polotovar, tedy jakási demoverze, kterou si ovšem
musíme dopředu zaplatit. Za tři týdny mají
být elektronické recepty jedinou legální
cestou, jak pacientům předepisovat léky, ale
otázek je okolo nich stále více než uspokojivých odpovědí.
Proč náš stát, který není schopen svým
občanům ani vystavovat elektronické
občanky, začíná s povinnou násilnou
elektronizací právě v těžce zkoušeném
zdravotnictví? Proč musejí být u nás
elektronické recepty povinné, když
v sousedním Německu jsou dobrovolnou,
ale díky své jednoduchosti široce využívanou variantou? K čemu jsou dobré
elektronické recepty a jejich centrální
úložiště, když to nejdůležitější, tedy vytváření lékového záznamu pacienta a jeho
zpřístupnění ošetřujícím lékařům, zákony
neumožňují?

Další otázky se týkají nemalých finančních prostředků vynaložených ze systému
veřejného zdravotnictví. Na základě jakých
výpočtů odhaduje ředitel SÚKL úsporu díky
elektronickým receptům na jednu miliardu
korun za rok a bývalý ministr zdravotnictví Ludvík na 400 milionů korun ročně,
když jeho úřad na oficiálně podaný dotaz
odpovídá, že žádné úspory v souvislosti
s elektronickými recepty vyčíslovat nelze?
Kdo lže a proč?
ČLK rovněž zajímá, v čích kapsách
skončilo více než 300 milionů korun za
nefunkční software, za který stát zaplatil,
aniž by příslušný systém vlastnil. V situaci, kdy těžce nemocní lidé musejí žebrat
o to, aby jim pojišťovny uhradily drahé
léky, které jim mohou prodloužit život, je
pro nás nepřijatelné, aby za takové plýtvání veřejnými prostředky nenesl nikdo
zodpovědnost. Proto jsme podali trestní
oznámení.
Pacienty pak bude zcela jistě zajímat, kdo
nahradí lékaře, kteří kvůli povinným elektronickým receptům své praxe předčasně
uzavřou.
MILAN KUBEK
prezident České lékařské komory
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Chcete poznat Ferrari?
Zaleťte do Londýna

L

ondýnské Design Museum od svého
otevření v roce 1989 přivítalo pět
milionů návštěvníků a uspořádalo
více než 100 výstav. Ta poslední patří k výjimečným. Poskytuje unikátní příležitost nahlédnou do tajů zrodu špičkových italských
sportovních vozů značky Ferrari.

Expozice nazvaná Ferrari: Under the
Skin (Pod kůží) byla letos v létě nejprve
představena v Museo Ferrari v Maranellu,
odkud se před koncem roku přestěhovala do
Londýna.
V Kensingtonu v západním Londýně jsou
nyní kromě jiného k vidění originální ručně

kreslené nákresy, osobní korespondence,
dokumenty, řidičský průkaz Enza Ferrariho,
hliněné a dřevěné modely. A samozřejmě nechybějí ani některé z nejslavnějších rudých
automobilů se vzpínajícím se koníkem ve
znaku. Jejich hodnota přesahuje 140 milionů liber (4,13 miliardy korun).

FOTO: archiv

Ve městě nad Temží byla otevřena
výstava Ferrari: Under the Skin.
Připomíná 70 let slavné automobilky
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VŮZ BUBENÍKA. Toto Ferrari F40 z roku 1988
patřilo členu skupiny Pink Floyd Nicku Masonovi,
obdivovateli italské značky.

ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ. Tajemný svět automobilového designu ilustrují hliněné a dřevěné modely.

UNIKÁT. Na čestném místě
je vystavena věrná replika vůbec
prvního vozu Ferrari 125 S.

„Příběh Ferrari je jedním z velkých dobrodružných příběhů průmyslového věku.
A tato výstava nabízí vzácnou příležitost
objevovat dynamické spojení inženýrství,
výroby a designu s přísadou Ferrari,“ řekl
při vernisáží zakladatel Design Musea Sir
Terence Conran. JAM

AMBICIÓZNÍ ITAL. Od samého počátku
měl Enzo Ferrari jediný cíl – vyrábět skvělá
sportovní auta.

RUDÝ ŠÍP. Za volantem 4,6 metru dlouhého
monopostu získal Michael Schumacher v roce
2000 titul mistra světa F1.

1/2018 l 57

48_59_PT_01.indd 57

17.01.2018 11:56:52

M

ůžete si vybrat klidné lokality,
stejně jako živější destinace a poznávat jejich okolí, zažívat třeba
dobrodružné safari či se věnovat sportům.
Budete si přát, aby vaše svatební cesta nikdy
neskončila.

Líbánky v exotice
Zářivá tropická zeleň, nádherné pláže
s jiskřivým pískem, čisté moře, míchané
koktejly v čele s proslulým daiquiri, výtečné
doutníky Cohiba, kvalitní a vyhlášený rum
a samozřejmě i pověstné flotily starých amerických vozů z padesátých let. Zavítejte do
míst, kde se zastavil čas a kam zatím proniklo jen málo z toho, čemu říkáme globalizace.
Právě Kuba je exotikou plnou tradic, v níž
naleznete širokou nabídku hotelů se skvělými službami all inclusive.
Velmi vyhledávanou zemí pro svatební
cesty je i Panama. Zde si na své přijdou
opravdu všichni – od milovníků odpočinku
u nádherných pláží s bílým pískem přes
dobrodruhy toužící po poznávání úchvatné

A181000486

panamské přírody, bohaté na deštné pralesy, národní parky, jezera, vzácnou faunu
a flóru, až po obdivovatele historických
památek a zajímavostí. Mezi nejvyhledávanější místa Panamy patří její hlavní město
Ciudad de Panamá s nádherným historickým centrem přezdívaným „koloniální Panama“, katedrálou San José, Panamským
kanálem, prezidentským palácem a tržištěm. Vzhledem k relativně nízkým cenám
považuje mnoho turistů město Panamá za
ráj nákupů.

Líbánky u Indického oceánu
Mauricius je překrásný ostrov, lákající
úchvatnou a rozmanitou přírodou, průzračným mořem a nádherným pobřežím.
Najdete zde i unikátní golfová hřiště,
milovníci přírody se mohou vydat za krátery
a vodopády. Moře nabízí ideální podmínky
pro šnorchlování i potápění. Mauricius je
křižovatkou kultur, ras a náboženství, a má
tedy rozmanité památky i bohatou místní
kulturu.

Líbánky s nejkratší dobou letu
Dlouhodobě populárním místem pro
svatební cesty je Egypt. Je nejbližší celoroční destinací s dobou letu jen 4,5 hodiny
a s perfektními cenami. A koupání a šnorchlování v Rudém moři, plném bohatého
podmořského života, tu spojíte s návštěvou
mnoha úchvatných památek.
Chcete svou svatební dovolenou prožít v nejbližší exotice? Pak jsou ideální
volbou Kapverdy. Nejznámější a zároveň
nejlákavější jsou ostrovy Sal a Boa Vista.
Díky poloze v jižních pasátových mořích
poblíž Afriky mají tyto ostrovy nádherné
počasí a jsou nejlepším místem odpočinku
s teplým mořem po celý rok. Můžete si tu
však užít i množství aktivit, mezi něž patří
rybaření, windsurfing, surfování, potápění,
ale i turistika či výlety do písečných dun.
Luxusní resorty, nákupy, golfová hřiště
i písečné duny – to jsou Spojené arabské
emiráty. Budete vzhlížet k nejvyšším
budovám světa a těžko uvěříte, že ještě před
několika desítkami let se na stejném místě
rozkládalo pár rybářských vesniček. Ať se
vydáte do pouště terénním vozem, nebo na
hřbetu velblouda, bude to pro vás nezapomenutelný zážitek. RED

K
M
FOTO: Shutterstock.com

Kde strávit čas líbánek
Dopřejte si jako čerství novomanželé
výjimečné okamžiky s romantickým
nádechem na některé z nejhezčích
pláží světa, nechte se rozmazlovat
v luxusním resortu

Bratrským ostrovem Mauricia je ostrov
Réunion, který se od něj nachází osm set
kilometrů. Je proslulý bohatou flórou
a nádhernými bělostnými plážemi. Jedním
z nezapomenutelných zážitků je návštěva
zdejších vodopádů, mezi nimiž spatříte
i nejznámější z nich Bridal Veil Falls– v překladu Závoj nevěsty, který se vyznačuje
množstvím úzkých pramínků.
Země, rozkládající se po obou stranách
rovníku při východním pobřeží Afriky, nabízí
návštěvníkům rozličné cestovatelské zážitky.
Nekonečné savany, kde se prohání množství
divoké exotické zvěře, ale i nedotčené dlouhé
písečné pláže a barevné korálové útesy Indického oceánu. Touto zemí je Keňa.
Plážový ráj s bělostnými plážemi
z jemného korálového písku v kombinaci
s průzračnými vodami Indického oceánu
a rovníkovým sluncem – to je zase důvod,
proč zvolit Zanzibar. Jako by koření, které
tuto zemi proslavilo už ve středověku,
omámilo všechny smysly nadšených cestovatelů. Pro tyto dvě destinace však platí, že
je dobré vybrat zájezd s leteckým spojením
bez přestupu, jinak strávíte cenný čas
někde na letišti.

INZErCE
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test

Sběratel cen
Peugeot 3008 nabízí pohled
do budoucnosti. A slaví s tím
úspěch po celém světě

E

nchantement! Kouzlo. Tak by se dalo
nazvat to, co se povedlo tvůrcům
druhé generace francouzského
crossoveru. Napravili prohřešky první
generace a rozvinuli, co bylo dobré.
A výsledek udivil.
Novinka loňského roku dosud získala
32 ocenění po celém světě. Zvítězila třeba
v prestižních soutěžích Car of the Year 2017
a Women’s World Car of the Year (v kategorii SUV), získala cenu Red Dot Product za
design exteriéru a interiéru.
A dočkala se i v Česku. V anketě Fleet
Awards zvolila stočlenná manažerská porota
model 3008 firemním autem roku. Svůj hlas
mu dala i česká veřejnost. Přisoudila mu

titul internetové firemní auto roku (v kategorii Referenční automobily).

Robustní výraz
Méně MPV, více SUV, tak dramatickou
proměnu mezi první a druhou generací
charakterizovali kolegové z britského Top
Gearu. Jen potvrdili, a stejně tak i mnozí
další, že Peugeot chytil vítr do plachet,
když vypustil do světa auto se vzhledem
tvrďáckého SUV.
Nový model 3008 stojí na nejnovější
platformě koncernu; je lehký a silný, pyšní
se high-tech interiérem. Navíc dobře vypadá
i zvenku, na rozdíl od svého předchůdce
působícího hodně usedlým, až bachratým

dojmem. V této souvislosti stačí jen vypíchnout tří „drápy“ zadní svítilny.
Výrobce nabízí čtyři motorizace: dieselový dvoulitr a šestnáctistovku, benzinovou
1,6 l a tříválcovou 1,2 l. Posledně jmenovaný s točivým momentem 230 Nm poháněl
testovaný vůz. Jak se projevoval?
Žádný trhač asfaltu to nebyl, ale přesto
nabízel energický, vitální projev. Vůz je
lehký, váží jen 1225 kilogramů, tak se s ním
nevelký tříválec nepral. Ochotně se vytáčel,
výkonu nabízel dostatečně. Převodovka
s motorem dobře spolupracovala, nepotěšily
mne ale dlouhé dráhy při řazení. A také
spotřeba, ta byla o litr a půl vyšší než „papírová“.

60 l Profit

60_68_PT_01.indd 60

16.01.2018 15:55:48

HURÁ DO TERÉNU.
Peugeotu 3008 sice chybí v Česku pohon
všech čtyř kol, zato boduje světlá
výška 220 milimetrů.

A když už jsem se po mírném váhání „rozjel“, rychle jsem toho nechal. Necítil jsem se
v extrémních situacích kvůli „houpavosti“
auta. Ta nevadila při běžné rychlosti, ale při
vyšší od sportovní jízdy odrazovala.
V terénu, na bahnité polní cestě stoupající do nebe, ukázal vůz stabilitu. Ocenil
jsem přitom vyšší světlou výšku a pozici
při řízení. Postrádal jsem však pohon čtyř
kol (s ním se zatím v Česku Peugeot 3008
neprodává), hodil by se.

Francouzsky měkké
Po celou dobu testu jsem si nezvykl na
volant s integrovaným ovládáním. Jednak
na jeho netradiční tvar a dále na jeho menší
velikost. (Ale to není výtka, za dlouhé roky
ježdění jsem si zvykl prostě na jiný, standardní.) Jako kdyby i jeho designem tvůrci
napovídali, že model 3008 je stavěný hlavně
na klidné vyjížďky.
To potvrzovalo i měkké pérování a dobré
odhlučnění. Na dálnici jsem v podstatě
slyšel jen svistot větru kolem velkých „uší“
zpětných zrcátek. Ty se ovšem hodily. Kvůli
designu karoserie toho dozadu příliš vidět
nebylo. (Při zajíždění do stísněných prostor
pak problémy řeší přední i zadní parkovací
senzory.)
Skvělé byly sedačky. V zatáčkách držely,
nepustily. Na delší cestě nabízely komfort-

KLAVÍRNÍ BRNKAČKA. Šest chromovaných
tlačítek umožňuje přístup k rádiu, klimatizaci, 3D
navigaci, telefonu, aplikacím a parametrům vozu.

FUTURISTICKÁ OKNA. Digitální přístrojová
deska (12,3″) nabízí údaje potřebné k řízení, dotykový displej (8″) zpřístupňuje navigaci a „zábavu“.
Jejich ovládání je hladké a logické.

Peugeot 3008 1,2 Puretech

FOTO: Peugeot

Žádný sporťák
Co jsem ocenil (a tak trochu i očekával),
že všechno bylo při jízdě francouzsky
uhlazené, příjemné, tiché. Evidentně se
pod to podepsala velmi dobře rozložená
hmotnost po celé délce vozu. Řízení bylo
přesné, i když nijak výjimečné. Auto postavené na osmnáctipalcových kolech ale
prohrávalo souboj s příčnými překážkami.
Na české děravé okresky „frantík“ nebyl
očividně naladěný. S roletami si nicméně
poradil.
Co jsem si zpočátku neužíval, byly zatáčky. Nejprve jsem měl zábrany se do nich
pustit ostřejším tempem – když o tom zpětně přemýšlím, asi kvůli „rozložitosti“ vozu.

Motor: zážehový tříválec, 1199 cm³
Nejvyšší výkon: 96 kW (130 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 5500 ot/min
Nejvyšší rychlost: 188 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 10,8 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 1325 kg
Maximální přípustná hmotnost: 1910 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):
4447 x 1841 x 1624 mm
Světlá výška: 219 mm
Objem zavazadlového prostoru:
520/1482** dm³
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná):
6,5 až 6,9*/4,5 až 4,8*/5,2 až 5,5* l
Poháněná náprava: přední
První cena vozu: 560 000 Kč
(4x2; výbava Active)
Cena testovaného vozu: 600 000 Kč
(výbava Allure)
* Hodnota platná pro verze bez/s výbavou Advanced
Grip Control (UFO2)
** Sklopená zadní sedadla

ní posez. Vzadu ale zrovna mnoho místa
nenabízely.
Kvalitní materiály, většina je měkká na
dotyk, a výbava uvnitř vozu jen potvrzovaly
současný trend – přibližování vozů mainstreamových značek těm prémiovým. Ne
náhodou Peugeot 3008 interiér inzeruje
slovy „vstupenka do světa moderních digitálních technologií“.

Resumé?
Peugot 3008 je stylový vůz, jeden z nejlepších crossoverů na trhu. Na silnici
se chová čitelně. Má dostatečně velký
a praktický zavazadlový prostor. Na
druhé straně vzadu cestujícím nenabízí
příliš prostoru pro nohy. A je dražší než
konkurenti (Nissan Qashqai, Seat Ateca,
Kia Sportage, Hyundai Tucson). To je ale
asi daň za to, že se momentálně hřeje na
výsluní.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Minimální mzda rekordně
narostla. Ohrožuje podniky?
Vláda zvedla minimální mzdu
pro letošní rok o 1200 korun,
což je největší skok v historii
práce (ÚP ČR) si může za kalendářní měsíc
vydělat maximálně polovinu minimální
mzdy (v roce 2018 6100 korun). Pokud
si ovšem člověk registrovaný na
ÚP ČR přivydělává, ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Přání některých ekonomů a zástupců
zaměstnavatele, aby o valorizaci nerozhodovala vláda, ale aby nejnižší mzda rostla
podle vývoje ekonomiky, kabinet nevyslyšel.
Důvod je podle ministrů jednoznačný: za
vyspělou Evropou v příjmech zaměstnanců
stále pokulháváme. V Evropě mají aktuálně
VýVOJ MINIMÁLNÍ MZDy V ČR
Rok

Odboráři chtěli víc
Vládní návrh byl kompromisem mezi přáním odborů, které požadovaly navýšení na
12 500 korun, a zaměstnavatelů, pro které
bylo naopak přijatelným minimem pouze
11 800 korun za měsíc práce.
Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí vyjde české firmy a podnikatele zvýšení minima na 3,1 miliardy. Státní
pokladnu to bude letos stát asi o 670 milionů
korun více než v roce 2017.
Ještě předloni navýšila vláda minimální
mzdu pro zdravotně postižené – tedy pro
lidi s omezenou možností pracovního uplatnění. Ta se postupně dostala až na hranici
9300 korun. Tento limit ale ministři pro
rok 2017 zrušili a pro handicapované platí
i letos stejné sazby jako pro běžné zaměstnance. Nezaměstnaný v evidenci Úřadu

Minimální mzda

Nárůst

2003

6200 Kč

–

2004

6700 Kč

500 Kč

2005

7185 Kč

485 Kč

2006

7570 Kč

385 Kč

2007

8000 Kč

430 Kč

2008–2013

8000 Kč

–

2014

8500 Kč

500 Kč

2015

9200 Kč

700 Kč

2016

9900 Kč

700 Kč

2017

11 000 Kč

1100 Kč

2018

12 200 Kč

1200 Kč

nižší minimum pouze v Litvě, Maďarsku,
Bulharsku a Rumunsku.

Obavy firem: Bude se propouštět?
Firmy se stejně jako při předchozích úpravách bojí toho, že budou muset – i přes extrémně nízkou nezaměstnanost – propouštět, řada z nich dokonce vyjádřila obavy
z existenčních potíží.
Podle Hospodářské komory ohrožuje tak
vysoké tempo zvyšování platového minima
tuzemské hospodářství a konkurenceschopnost podniků.
„Skokové zvyšování minimální mzdy
zaměstnavatelům škodí hned několikrát.
Jednak jim znemožňuje přípravu podnikatelských plánů, ale také samozřejmě
zdražuje cenu práce, která podléhá jedné
z nejvyšších odvodových zátěží v zemích
OECD,“ upozorňuje prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý
Zvyšování minimální mzdy zajistí přibližování českých výdělků k příjmům v západních zemích jen částečně. „Cestou ke zvýšení
mezd je vyšší produktivita práce a související orientace na výrobky s vyšší přidanou
hodnotou,“ podotkl Dlouhý.
Česko má navíc podle mezinárodních
srovnání kvůli vysokým odvodům na sociální a zdravotní pojištění jedno z nejvyšších
zdanění práce na světě. Se svým třiačtyřicetiprocentním zdaněním ČR překonává
i severské země, jako je Švédsko, Dánsko
nebo Norsko.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Martin Siebert

O

d 1. ledna 2018 je nejnižší
možná měsíční výplata v ČR
12 200 korun. Výrazné navýšení
se nelíbí zaměstnavatelům.
„Pracovat se musí vyplatit,“ komentoval
rozhodnutí minulého kabinetu odcházející
premiér Bohuslav Sobotka. Během funkčního období jeho vlády se minimální mzda
zvyšovala každoročně, celkově narostla od
roku 2013 více než o čtyři tisíce korun.
Nejnižší možná výplata činí v roce 2018
v ČR asi 40 procent mzdy průměrné.
U hodinové mzdy se zvýšila spodní hranice
z 66 na 73 korun. Mnohé profese mají ale
zaručené minimum ještě vyšší. (Více čtěte
v tomto čísle Profitu.)
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Co bude s EET?
Ústavní soud zrušil část zákona
Zásah soudců se týká bezhotovostních
plateb a e-shopů. Z účtenek zmizejí rodná
čísla podnikatelů. Třetí vlna se odkládá na neurčito

A

čkoli pravicoví poslanci u Ústavního
soudu neuspěli s návrhem na zrušení
celé normy o elektronické evidenci
tržeb (EET), několik paragrafů se škrtá.
Některé přestanou platit 28. února, další
k 31. prosinci 2018. Platnost ustanovení, jež
komplikovala evidenci u bezhotovostních
plateb a internetových obchodů, skončí už
za měsíc. Nařízením vlády o výjimkách –
tj. vyloučení některých plateb z EET – se
budou podnikatelé řídit až do konce roku.
Prodejci kaprů tedy zatím mohou zůstat
v klidu. Do Vánoc 2018 budou ještě z EET
vyjmuti. V dalších dvanácti měsících bude
platit i výjimka pro nevidomé a hluchoslepé.

FOTO: Profimedia.cz

Rodné číslo na účtenkách
být nesmí
„Bezhotovostní platby jsou poměrně dobře
dohledatelné, a není tedy dostatečně legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci,“
konstatovalo plénum Ústavního soudu (ÚS).
Povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo plátce prý komplikovalo ochranu osobních údajů. Z rodného čísla totiž
zjistíte datum narození podnikatele. „A to
není dostatečně šetrné k právu na ochranu
před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním
osobních údajů,“ shrnul soudce zpravodaj
Josef Fiala.
Soud také konstatoval, že ukončení rozpravy při schvalování EET vládními poslanci bylo v rozporu s jednacím řádem sněmovny. Opozice nicméně měla prostor uplatnit

své názory, důvod pro zrušení celého zákona
tedy podle ÚS neexistuje.
Skupina 41 opozičních zákonodárců chtěla nejdůležitější normu z dílny exministra
Andreje Babiše úplně shodit ze stolu, případně vyjmout z EET podnikatele s příjmem
pod 1,8 milionu korun ročně. Soud (ačkoli
pět soudců bylo pro zrušení celé normy) ale
nezpochybnil, že je EET legitimním nástrojem k narovnání podnikatelského prostředí.

Jak s třetí a čtvrtou vlnou?
Rozhodnutí ÚS znamená zrušení plánovaných příprav na třetí a čtvrtou vlnu EET.
Třetí etapa, která měla odstartovat v březnu, se týká svobodných povolání, dopravy
či zemědělství, následující čtvrtá potom
vybraných řemesel a výroby. Ani jedna
z nich nemůže začít bez legislativních úprav.
Ústavnímu soudu totiž vadilo, že výjimky
z evidence tržeb stanovuje jen vládní nařízení, nikoli zákon.
Podle ministryně financí Aleny Schillerové nejde o prohru Babišova týmu. „Ústavní
soud v podstatě řekl, že je to legitimní
nástroj pro ověřování daňových povinností,
a to je pro mě zásadní,“ řekla. „Třetí a čtvrtá
fáze v tuto chvíli nenaběhnou v zákonných
termínech, ale až poté, co znovelizujeme
zákon o EET,“ připustila.
Podle Schillerové ministerstvo plánuje,
že vyřadí podnikatele s nejnižšími příjmy:
„V tuto chvíli zvažujeme dvě varianty novely
zákona. EET by se nemusela týkat OSVČ
s ročními příjmy buď do 250 tisíc, případně
500 tisíc korun.“

Sněmovna má zcela jiné složení než před
podzimními volbami. Potřebných 101 hlasů
pro novelizaci se tedy najít může, jistotu
ovšem současný kabinet nemá.

Vyšší náklady pro podnikatele?
Konec EET by podle zástupců společnosti
KASAmax, která vyvíjí a prodává pokladní
systémy, mohl způsobit státu miliardové
škody kvůli soudům s poškozenými firmami. Provozní ředitel KASAmaxu Martin
Laštovica tvrdí, že vyjmutí plateb kartou
a bezhotovostních plateb zkomplikuje život
poskytovatelům pokladních systémů, ale
i podnikatelům.
„Budeme muset poměrně rychle provést
úpravy v našich aplikacích, protože změny
začnou platit s koncem února. To bude znamenat samozřejmě zátěž pro poskytovatele
pokladních systémů, ale výrazně to dopadne
také na naše klienty,“ domnívá se Laštovica.
„Ti si budou muset systém aktualizovat.
V některých případech bude potřeba aktualizaci udělat manuálně přímo u provozovatele. Zde pak budou nutné výjezdy našich
techniků. U klientů, kteří mají servisní
smlouvy, to nebude spojeno s žádnými finančními náklady. Jenže takových je zhruba
jen třetina. Ani nám, ani podnikatelům
samozřejmě stát nic nenahradí,“ vysvětluje.
Do systému EET je aktuálně zapojeno asi
160 tisíc podnikatelů. Další stovky tisíc měly
přibýt v dalších fázích, jejichž osud je nyní
ve hvězdách.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Jak bych si mohl nejlépe ochránit citlivá data v počítači?
FRANTIŠEK C., Brno

I

nternetové prostředí konstantně
expanduje, s čímž je neodmyslitelně
spojen nárůst rizika užívání internetu
pro všechny. Společnosti ani jedinci obvykle
malé útoky nezaznamenají. Jedná se o tiché
a nerozeznatelné změny. Takové útoky
většinou probíhají přes phishing emails,
mobilní zařízení, hijacking traffic nebo tzv.
distributed denial of service (DDoS), který
zahltí systém tak objemnou návštěvností, že
se celý zhroutí. DDoS útok postihl například
Twitter, Spotify a Reddit v říjnu 2016.
Malé a velké podniky navzdory varovným
signálům v drtivé většině na bezpečnost

nemyslí. Podle studie společnosti KPMG 51
procent dotazovaných malých podniků ve
Velké Británii předpokládá, že nebezpečí
kybernetického útoku se jich netýká, avšak
celých 60 procent z nich již napadeno bylo.
Kybernetické útoky neznamenají pouze
ztrátu několika dokumentů.
Organizace zažívají napadení pomocí
zmiňovaných phishing e-mailů nebo viry.
Prevencí před napadením je vzdělání
zaměstnanců a investice do zabezpečení
kybernetického prostoru.
V první řadě si pořiďte Firewall, „hlídače“, který střeží hranice mezi počítačem

a internetem, zabraňuje virům se k počítači
vůbec dostat. Dále antivirus, neboť většina
antivirových programů dokáže odchytit
a zneškodnit 99 procent virů. V případě
home nebo remote office, kdy můžete být
připojeni i mimo domov na veřejné, sdílené
Wi-Fi síti, používejte virtual private networks (VPN), neboť právě tehdy jsou data
ohrožena. VPN tak vytvoří bezpečnostní
tunel mezi uživatelem a serverem a data jsou
chráněna proti hackerům.
ARIeL HOCHstADt.
spoluzakladatel vpnMentor

Končí triviální hesla? Budeme se přihlašovat
pomocí biometriky?
ALENA B., České Budějovice

V

íce než dvě třetiny lidí používají
stejné, obvykle nepříliš silné heslo
na desítkách různých účtů. Slabá
hesla a ukradená identita jsou hlavními
příčinami ztráty dat. Jen v loňském
roce bylo 81 procent případů narušení
bezpečnosti možné vysledovat k narušení
identity jednotlivce – jinými slovy za
narušením bezpečnosti velkého celku stála
neopatrnost nebo nezodpovědnost jedince.
Může ale biometrika opravdu nahradit
klasická hesla? Nedávné vyjádření Microsoftu ohledně překonanosti používání
hesel pro přihlašování do počítačů a internetových služeb je třeba brát s rezervou.
Na jedné straně je jistě pravda, že používání hesel s sebou nese mnoho nevýhod.
Na druhé straně si musíme uvědomit, že
Microsoft dlouhodobě ztrácí vedoucí pozici
na trhu spotřebitelských zařízení, operačních systémů, už vůbec nemluvě o mobilních
zařízeních, a podobnými prohlášeními chce
upoutat pozornost a upozornit zákazníky, že
i on umí nejmodernější technologie. Navíc

pokud přitáhne ke své cloudové službě Hello
veřejné webové portály, přiváže si jejich
provozovatele platbami za služby a umožní
mu to i sledovat aktivity zákazníků.
Raději si střízlivě zhodnoťme výhody
a nevýhody hesel v porovnání s biometrikou
a uvědomme si, že každá z těchto dvou metod nabízí jiné vlastnosti, které jsou mnohdy
velmi významné pro určité aplikace.
Jistě, uživatelé často používají slabá hesla,
což umožňuje rozličné útoky přes masivní
zkoušení kombinací znaků. Často mají stejný login i heslo v mnoha různých internetových službách, a tím pádem se kompromitace jedné databáze rozšíří i na ostatní služby.
Určitým způsobem tyto problémy řeší
vynucení pravidelné změny hesla, jenže to je
v případě zřídka navštěvovaných internetových služeb značně obtížné pro zákazníky.
Neplatí to ovšem pro hesla v podnikových
sítích, kde uživatelé pracují dennodenně.
Mnoho lidí si také dává kvalitní hesla jen do
těch služeb, které jsou pro ně důležité a kde
si na ně dávají pozor.

Biometrika je pohodlná, navíc váže přístup
na konkrétního uživatele. V podnikovém
prostředí mají hesla několik nevýhod. Lidé
mají tendenci si je poznačovat. Navíc je možné je i záměrně sdělit kolegům, když uživatel
potřebuje záskok, čemuž biometrika účinně
zabrání. Na druhé straně pro domácí uživatele je možnost někomu přístup ‚půjčit‘ mnohdy
výhodná, což biometrika nedovoluje.
Konečně biometrika neumožňuje změnu
hesla ani jeho svobodnou volbu. Jak si změníte otisk prstu nebo obličej, pokud dojde ke
kompromitaci vašich biometrických údajů?
Není to naopak výhodné pro policii i další
silové složky nebo cizí špionážní agentury,
kterým bude stačit přiložit zařízení k mrtvé
nebo nespolupracující osobě? Jak těžké bude
zanedlouho i pro běžného domácího uživatele vyrobit si 3D duplikát otisku prstu nebo
obličeje pomocí stále lepších a dostupnějších
3D tiskáren?
ONDŘEJ ŠEVEČEK.
odborník na IT bezpečnost, Počítačová škola Gopas
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K ALENDÁŘ

23. LEDNA
SMRŠŤ ZMĚN PRO ÚČETNÍ A DAŇAŘE

Cílem semináře, který se předposlední lednové úterý
uskuteční v pavilonu Regionální hospodářské komory
na brněnském výstavišti, je informovat zástupce firem
o novinkách v účetních a daňových předpisech pro letošní rok. Tématy budou daň z přidané hodnoty, daň z příjmu, EET, účetnictví a správa daní. Více informací na
www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/
brno-seminar-zmeny-ucetnictvi-dane-230118-274766.
html

DAňOVÉ TERMÍNy

22. LEDNA

9. ÚNORA

DAŇ Z PŘÍJMŮ

SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

24. LEDNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

splatnost daně za 11/2017
(pouze spotřební daň z lihu)

25. LEDNA

25. LEDNA

GDPR: JAK NA STR AŠÁK A ROKU 2018

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Nejdiskutovanějším tématem mezi zástupci firem je aktuálně nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR). Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se v Praze (v sídle
HK ČR) uskuteční odborný workshop, jehož cílem je
ukázat, jaká jsou základní pravidla pro organizační
opatření a vnitropodnikové směrnice, které musejí být
nastaveny pro soulad se směrnicí. Podrobnosti na
e-mailu: ridka@komora.cz

30. – 31. LEDNA
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI: DŮLEŽITÉ JE NEKOKTAT

Ve dnech 30. a 31. ledna bude moravskoslezská metropole hostit seminář zaměřený na techniky a postupy
pro úspěšnou prezentaci před skupinou. Důležité nejen
v byznysu je kvalitu nabízet, ale také ji umět prodat.
Akce se v obou dnech koná v ostravském sídle krajské
hospodářské komory, a to od 8.00 do 16.30 hodin. Více
informací na http://www.khkmsk.cz/?kalendar-akci=prezentacni-dovednosti

31. LEDNA
JAK NA RUSKÝ A BĚLORUSKÝ TRH

Zájemcům o export na tyto složité východní trhy poradí
na semináři v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR
v Černínském paláci experti české diplomacie. Součástí
programu semináře jsou konzultace s obchodními rady
z Moskvy a z Minsku. Informace a možnost přihlášení
na http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/podnikatelsky-seminar-rusko-a-belorusko-exportni-274823.html

8. – 9. ÚNORA
MÁTE ZÁJEM OBJEVIT SRBSKO?

Ve dnech 8. a 9. února 2018 se uskuteční podnikatelská
mise do srbského Bělehradu. Mise je určena firmám
podnikajícím v oblasti kovoprůmyslu, strojírenství
či hutnictví, které mají zájem navázat spolupráci se
zahraničními partnery na dosud neprobádaném, ale
zajímavém trhu. Více na www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/srbsko-podnikatelska-mise-080218-274728.html

daňové přiznání a splatnost
daně za 4. čtvrtletí a za
prosinec 2017
souhrnné hlášení za
4. čtvrtletí a prosinec 2017
kontrolní hlášení za
4. čtvrtletí a prosinec 2017

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

15. ÚNORA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2018
a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňové zvýhodnění za
zdaňovací období 2017
podání žádosti o provedení
ročního zúčtování správci
daně

22. ÚNORA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

ENERGETICKÉ DANĚ

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

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

31. LEDNA
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

daňové přiznání (úplné)
nebo dílčí daňové přiznání
na rok 2018

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

26. ÚNORA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

daňové přiznání a splatnost
daně za leden 2018
souhrnné hlášení za leden
2018
kontrolní hlášení za leden
2018
ENERGETICKÉ DANĚ

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných
paliv a elektřiny za leden
2018
SPOTŘEBNÍ DAŇ

DAŇ Z PŘÍJMŮ

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně za prosinec 2017
DAŇ SILNIČNÍ

daňové přiznání a odvod
daně za rok 2017
BIOPALIVA

hlášení dle § 19 odst.
9 zákona č. 201/2012 Sb.

splatnost daně za prosinec
2017 (pouze spotřební daň
z lihu)
daňové přiznání za leden
2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně například
z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za
leden 2018 (pokud vznikl
nárok)
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O Č I M A P O D N I K AT E L E

VyDÁVÁ

že je, ale pomyslíme-li, že zvolili prevenci
dobrovolně, a dokonce za vlastní peníze (jde
o vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění), pak se toto číslo jeví o něco
zajímavějším.

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

Nebát se změn

ŠÉFREDAKTOR

Z praxe naší zdravotní pojišťovny, která cílí
na prevenci už dlouhá léta, víme, že naučit
lidi jinému, zodpovědnějšímu přístupu ke
svému zdraví není zcela jednoduché. Mnozí
stále ještě žijí v představě, že zdraví máme
„zadarmo“ a že za odvedené pojistné máme
nárok na vše, a to i na tu nejpokrokovější
léčbu.
To je ovšem všeobecně zažitý omyl. Nárok
máme na to, co je hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění. A je právě řada moderních, z hlediska bezpečnosti a účinnosti
ještě neověřených léčebných postupů či léků,
které nejsou zahrnuty do úhrad z veřejného
zdravotního pojištění.

Rádi bychom jako zdravotní pojišťovna
nabídli víc, ale za daných legislativních podmínek máme svázané ruce. Přitom by stačilo
dát nám více pravomocí, abychom měli
možnost sestavit pro naše klienty speciální
pojistné plány i plány prevence a zavést
jakési odměny za starost o své zdraví. V jaké
formě by byly, je otázkou diskuse. Jasné
však je, že pár stokorun, které jsme schopni
svým pojištěncům nabídnout dnes z fondu
prevence, tento problém nevyřeší a k aktivní
prevenci větší procento lidí nepřitáhne.
Ruku v ruce s tím by bylo vhodné konečně
definovat, co je ve zdravotnictví standard,
nebát se nadstandardu či komerčního pojištění. Jsem přesvědčen, že systém veřejného
zdravotního pojištění by se konečně zefektivnil, zůstalo by v něm více prostředků na
léčení závažných nemocí a konečně bychom
také mohli s klidným srdcem potvrdit, že
s rostoucí délkou života se nám výrazně zvýšila i jeho kvalita. A o to jde především.

Zítra bude pozdě

DAVID KOSTKA,.

Je nejvyšší čas začít lidi, kteří vědomě dbají
o své zdraví, motivovat a aktivně podporovat. Jediný nástroj, který můžeme v současnosti použít k motivaci našich pojištěnců,
jsou příspěvky z fondu prevence. Pouze asi
pět procent klientů naší zdravotní pojišťovny, tedy něco přes 63 tisíc pojištěnců,
stabilně v posledních třech letech využilo příspěvku fondu prevence na některé
z vyšetření onkologických či civilizačních
nemocí nebo na očkování. Jde o lidi, kteří se
rozhodli sami a dobrovolně zajít na toto cílené preventivní vyšetření. Mnohého z vás teď
jistě napadlo. Není pět procent málo? Jistě

generální ředitel Zdravotní pojišťovny
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Nic není zadarmo
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N

emyslím v tuto chvíli jen na stále
rostoucí náklady na zdravotní péči,
ale především na aktivní zájem
jednotlivce o své zdraví. Moderní společnost
musí být postavena na lidech, kteří cítí
zodpovědnost nejen vůči své rodině, dětem
či firmě, ale i vůči vlastnímu zdraví. Nelze
donekonečna žít nadoraz, jíst a pít cokoli,
podléhat stresům, nehýbat se, být „online“
čtyřiadvacet hodin denně a věřit, že pokud
se „něco“ stane, lékaři a jejich moderní
technologie a léky nás z toho vytáhnou.

INZERCE

Na zdraví nešetřete
Posláním moderní zdravotní pojišťovny
musí být snaha o to, aby si lidé
uvědomili, že zdraví je dar, do kterého
stojí za to investovat

66 l Profit
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NOVINKA
V REPERTOÁRU
Jevištní podobenství
společnosti,
v níž už není
důležité přežít,
ale svůj život „zažít".
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