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Pohřebnictví je třeba
dělat s láskou,
říká Jaroslav Mangl, ředitel
Pohřebního ústavu Elpis
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Trochu jiné obchody
Hádky pokračují a nikdo z nich očividně nemá radost. Na jedné
straně zní názor: Státe, snaž se. Něco s tím udělej. Dotuj, podporuj.
Na straně druhé tu je opačné mínění: Nemá cenu pomáhat tam,
kde je to marné.
Oč se jedná? V tuzemsku rychle mizejí malé a střední prodejny potravin. Od počátku tohoto století skončila třetina z nich,
zbývá jich přibližně 13 tisíc. A není síly, která by trend zbrzdila,
natož zastavila. V současnosti se v nich prodává už zhruba jen
čtvrtina potravin.
Přitom je zřejmé, že každá prodejna, která zmizí z mapy
venkova, představuje zhoršení životních podmínek pro místní
obyvatele. Fungující obchod je totiž často jednou z posledních
„vymožeností“, která v menších obcích udržuje lidi.
V tomto čísle se zamýšlíme nad tím, proč se tak děje. Je evidentní, že k zániku stovek malých prodejen ročně přispívá tlak
nadnárodních řetězců, jejich neřízená expanze a také nezájem
mnoha politiků. Svoji roli však hraje i ekonomická realita,
vylidňování venkova.
Má smysl, aby existoval obchod v místech, kde chybí poptávka, ptá se v rozhovoru Marta Nováková, prezidentka Svazu
obchodu a cestovního ruchu. A nabízí svoje řešení: „Dotace ani
regulace podnikatelům na venkově nepomohou. V obcích je
třeba vytvářet pracovní příležitosti.“
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„

Otevřít obchod
je snadné, udržet
ho otevřený
je umění.“
Čínské přísloví
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OBLEK

NENÍ NUDA

PÁNSKÁ KONFEKCE

OBLEKY NA MÍRU

Oblek pro každou příležitost! Rande?
Pracovní oběd? Taneční? Ano! Prostě outfit
pro váš život kdykoli, kdekoli.

Buďte nároční. Oblek přesně na tělo.
Na to vaše! Navštivte nás v Praze nebo
si objednejte krejčího až do domu…

DOPLŇKY

DÁMSKÁ MÓDA

Bezvadná košile, taky pásek, manžetové
knoflíčky… a nezapomenout na kravatu!
Zkrátka doladíme váš oblek k dokonalosti.

Máme i vše, pro co bije srdce ženy. Kromě
šatů také originální kabelky a doplňky.
V našich prodejnách se nudit nebudete!

PRAHA

BRNO

TŘEŠŤ

International Business Centre
Pobřežní 620/3, Praha 8

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Rooseveltova 10, 602 00, Brno – střed

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Franze Kafky 341/13, 589 13, Třešť

 +420 731 665 466
 salon@krejcovstvi-vyvoj.cz
 www.krejcovstvi-vyvoj.cz

 +420 731 697 792
 brno@vyvoj.cz
 www.vyvoj.cz

 +420 567 215 221
 vyvoj@vyvoj.cz
 www.vyvoj.cz

Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 10:00 – 19:00

Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 10:00 – 19:00

Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 10:00 – 19:00
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Postavení rodinných firem upraví zákon,
Babiš slíbil podporu
Definice rodinného podnikání by se měla ještě letos
objevit v občanském zákoníku

Zákon? Chceme pro rodinné
firmy udělat víc
Podle premiéra ale samotná zákonná úprava
nestačí. „Rodinné firmy si stěžují na řadu
nesmyslných kontrol ze strany státu či krajů,

Startupy se budou učit
byznys v USA a Singapuru
Do podnikatelských inkubátorů
v Silicon Valley, New Yorku a Singapuru se ještě v lednu vydá pět
českých startupů. Tříměsíční pobyt
jim pomůže lépe poznat tamní trhy
i obchodní zvyklosti. Čeští inovátoři
dostanou šanci uvést na perspektivní zahraniční trh svůj produkt či
službu.
Hodnocením projektu CzechAccelerator, jehož prostřednictvím

které jsou navíc naprosto nekoordinované.
Ta byrokracie je brzdí. A právě to chceme
změnit, kontroly omezit a jejich systém zjednodušit,“ tvrdí předseda vlády v demisi.
Firmám by podle Babiše měla pomoci
také digitalizace a e-Government. Malé
společnosti také dnes často nedosáhnou na
úvěry komerčních bank. Vláda chce proto
do podpory a poskytování zvýhodněných
úvěrů malým rodinným podnikům více
zapojit Českomoravskou záruční a rozvojovou banku.
„Konečně jsme zahájili vážnou diskusi na
téma, jak dostat rodinné podnikání do tuzemské legislativy. Rodinné firmy mají větší

agentura CzechInvest podporuje
začínající české firmy, prošly
společnosti Integromat, Nanits
Universe Ltd., TouchArt, Legito
a Retailys. A nyní budou mít šanci
zdokonalovat své produkty v Asii
a Severní Americe. Vedle plně
hrazeného pronájmu kancelářských prostor v rámci sdílených
coworkingových studií se mohou
Češi těšit na škálu poradenských
služeb, workshopů a networkingových akcí.

schopnost přečkat složitá období, vyznačují
se vyšším poměrem vlastního kapitálu, což
podporuje hospodářskou stabilitu. Hrají
také klíčovou úlohu v regionálním rozvoji,
jsou nositeli původních produktů a vykazují
vyšší stupeň odpovědnosti vůči těm, kteří
společnost založili, i těm, kteří ji převezmou,“ vypočítává předseda AMSP ČR Karel
Havlíček.
Rozšířená podpora rodinných podniků
by neměla mít formu dotací. Spíše by šlo
o úpravu předpisů týkající se dědické a darovací daně, dluhů či výhodnějšího zdanění
podniků.
„Smysl dává také vytváření nástrojů pro
využívání alternativních zdrojů financování rodinných firem nebo podpora účasti
rodinných firem v klastrech. Další forma
zvýhodnění by spočívala ve zdokonalení
právního rámce pro předávání rodinných
podniků dalším generacím s cílem vytvořit
zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání,“ dodává předseda AMSP ČR.
Ve světě se zaměřují také na oblast vzdělávání. Ve školách by se měla učit a přednášet témata specifická pro rodinné podniky,
jako jsou vlastnictví, dědictví či rodinná
správa.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Bezúročný úvěr
ČMZRB pomůže více
podnikatelům
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční
a rozvojová banka (ČMZRB) se
dohodly na rozšíření programu
Expanze. Od poloviny ledna
mohou tento bezúročný investiční úvěr získat i podnikatelé
z cestovního ruchu, dopravy,
vzdělávání, kultury a dalších
služeb. Banka po sedmi měsících

od spuštění programu eviduje
žádosti o úvěry v objemu zhruba
700 milionů korun na projekty
v hodnotě více než 1,5 miliardy.
Úpravou podmínek programu
zřejmě naroste počet žádostí
o desítky procent. Program
Expanze, který byl spuštěn
1. června 2017, nabízí malým
a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné
investiční úvěry až do výše
45 procent výdajů.

FOTO: Hynek Glos

Č

esko se stane jedenáctou zemí
Evropské unie, která ukotví rodinný
byznys v právním řádu. Rodinné
podniky, jež ve vyspělém světě nabízejí
zhruba polovinu pracovních míst a jsou
hlavním tahounem ekonomiky, si podle
zaměstnavatelských svazů i politiků zaslouží
speciální podporu. Iniciátorem zákona
je Asociace malých a středních podniků
a živnostníků (AMSP ČR).
„Garantem legislativní změny bude poslanec Jiří Bláha, který je zároveň majitelem úspěšného rodinného podniku. Zákon
chceme ve spolupráci s ministryní pro
místní rozvoj předložit co nejdříve. Myslím
si, že jsme po revoluci rodinným firmám nevěnovali patřičnou pozornost a měli bychom
to napravit,“ řekl na konferenci k zahájení
Roku rodinného podnikání premiér Andrej
Babiš.
Podle předsedy AMSP ČR Karla Havlíčka
nemají ani politici ostatních stran se zakotvením rodinného podnikání v legislativě
problém.
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Změny v EET: Evidence bez internetu?
Osvobodí ministerstvo financí od EET drobné podnikatele
a živnostníky? Vláda připravila řadu změn, novela zákona
o EET bude hotová ještě v únoru

Z

měny v zákoně o elektronické
evidenci tržeb, který má být
novelizován do konce února, se po
debatách s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků (AMSP ČR),
Hospodářskou komorou i dalšími zástupci
firem rýsují už teď.
Ministryně financí Alena Schillerová
plánuje zavedení takzvané offline EET pro
podnikatele s nízkými příjmy. Ti by nemuseli mít přístup k internetu a čísla o tržbách
by posílali Finanční správě jen jednou za
měsíc. Povinnosti vůči státu by se ale úplně
nevyhnuli. Pokud by své prodeje poplatníci
evidovali offline, jejich účtenky by byly
opatřeny pořadovým číslem.

korun ročně. Tuto verzi sice vláda koncem
ledna smetla ze stolu, šance, že projde
sněmovnou, ale existuje. Pod návrh se totiž
podepsali také někteří poslanci ODS, Pirátů,
TOP 09 a SPD. Svou podporu zvažují také
lidovci a část sociálních demokratů.

Hospodářská komora bojuje
za paušál

Osvobození ne, jen malá úleva

FOTO: ČTK, Tomáš Novák

„Navrhované řešení nepředstavuje osvobození od zákona, ale alternativní formu
evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda evidovat online,
nebo prostřednictvím rozšířeného offline
modelu,“ sděluje Schillerová.
Jednou ze zvažovaných možností je také
úplné osvobození od EET těch, kteří mají
roční obrat do 250 či 500 tisíc a zároveň
využívají paušální daň. Tuto variantu
původně preferovala nejen Schillerová, ale

Loni vzniklo v ČR nejvíc
firem v historii
V roce 2017 vzniklo v České
republice 32 557 obchodních
společností a zaniklo jich
12 100. Počet vzniklých i zaniklých podniků byl rekordní.
V uplynulém roce v Česku přibylo
20 457 obchodních společností,
což je opět nejvyšší počet v historii samostatné České republiky.
Zároveň se snížil podíl bankrotů
na zánicích firem, poprvé se

také premiér Andrej Babiš. Předseda AMSP
ČR Karel Havlíček ochotu k ústupkům
ocenil. Podle jeho odhadu by údajně offline
evidenci využily až desítky tisíc podnikatelů, kterým by se snížily výdaje spojené se
zavedením EET.
S návrhem, který by výrazně změnil zákon
o EET, přišli také opoziční poslanci. Předseda STAN Petr Gazdík chce, aby povinnost
evidovat tržby měli jen plátci DPH – tedy
podnikatelé, jejichž obrat překročí milion

dostal pod hranici deseti procent.
Vyplynulo to z analýzy dat
portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.
Česko patří
k nejlákavějším cílům
investorů
Česká republika je třetí nejlákavější zemí pro investory
v kategorii rozvíjejících se trhů.
Vyplývá to z analýzy agentury

Hospodářská komora ČR považuje novelu
opozičních poslanců za krok správným
směrem, nicméně chce komplexnější řešení.
Živnostníky s nízkými příjmy by z EET
vyjmula, pro ostatní chce zjednodušující
paušál, o kterém uvažovala i ministryně
Schillerová.
„Povinnost by se neměla vztahovat ani na
větší podnikatele do určitého limitu, pokud
si své platební závazky vůči státu vyrovnají
paušální částkou,“ shrnuje Dlouhý.
„Zaplacením přiměřené paušální částky
by si zejména drobní živnostníci jaksi
koupili roční klid pro své podnikání, bez
EET a bez opakujících se kontrol úřadů,“
přibližuje myšlenku Ladislav Minčič, ředitel
odboru legislativy Hospodářské komory ČR.
Došlo by tak ke zjednodušení EET na straně
státu i živnostníků.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Bloomberg, jež porovnávala
data z celkem dvaceti zemí
světa. Na špičce žebříčku je
Mexiko, jež je následováno
Tureckem, dobrých výsledků
dosáhlo také čtvrté Polsko nebo
sedmé Maďarsko. Slovensko ani
jiné státy eurozóny analýza neporovnávala. Studie zkoumala
hned několik ekonomických
dat – hrubý domácí produkt,
stav běžného účtu, ocenění aktiv
nebo reálné směnné kurzy.
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České firmy si půjčují více mimo banky
Firmy dlužily na konci roku 2017 nebankovním
finančním společnostem více než 141 miliard korun.
Za rok se dluh zvýšil o 15 procent

N

Nejméně firem s dluhem v Praze
Investiční úvěr loni čerpalo přes 49 tisíc
společností, o 12 procent více než ve stejném
období předešlého roku. Následovala koupě
na splátky (13 235 subjektů). Operativní
leasing využívalo 8855 společností (nárůst
o 50 procent) a finanční leasing 8848 firem.

GDPR hrozí pokutami i za
nezabezpečený mobil
Osobním údajem jsou mimo jiné
e-mailová adresa nebo telefonní
číslo. Ty musejí firmy podle nového
nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) zabezpečit před zneužitím.
Za neuhlídání svých databází již
podniky zaplatily tučné pokuty.
Přísné nařízení Evropské unie
o ochraně osobních údajů může
zasáhnout i do poměrně neočekávaných oblastí. Jednou z nich jsou

lionu korun). Nejmenší zájem je naopak
mezi podnikateli v Ústeckém kraji
(1,8 milionu korun).
Nejmenší podíl společností s dluhem
eviduje registr v Praze. Pouze 9,5 procenta
firem, které zde sídlí, má zároveň úvěr u některého ze členů registru.

Zhoršuje se platební morálka?

Nejvyšší částky si podniky půjčují
pomocí finančního leasingu, v průměru jde
o 5,3 milionu. Průměrná částka celkového
dluhu na jednu obchodní společnost činí
v celé České republice 2,1 milionu korun.
Nejvyšší částky si u členů NRKI půjčují
společnosti v Pardubickém kraji, v průměru
3,2 milionu. Následuje Kraj Vysočina
(2,9 milionu korun) a Plzeňský kraj (2,6 mi-

NRKI registroval koncem třetího čtvrtletí
2017 celkem 3155 společností s nespláceným dluhem. To je o 351 subjektů více než
ve stejném období roku 2016. Objem dluhu
ohroženého nesplácením, tedy toho, u kterého nebyly zaplaceny tři po sobě následující
splátky, se meziročně zvýšil o 27,6 procenta.
Jestli se opět začíná zhoršovat platební morálka českých firem, zatím Rajl neumí říci.
„Podíl ohroženého dluhu na celkovém
objemu se dlouhodobě drží pod jedním procentem. Je to podobné jako u spotřebitelského dluhu na bydlení. Více než čtvrtinový meziroční nárůst objemu ohroženého firemního
dluhu je ale překvapivý. Až další rok nicméně
ukáže, jestli jde o jednorázový výkyv, nebo
negativní obrat v trendu platební morálky
českých firem,“ dodává ředitel NRKI.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

kontakty uvedené na klasických
vizitkách nebo kontakty v mobilních telefonech. Pokud totiž firmy
dostatečně nezajistí osobní údaje,
mohou dostat od úřadů drastickou pokutu až do výše 20 milionů
eur nebo čtyř procent celkového
ročního obratu.
Čerpání z eurofondů?
Česko stále pokulhává
Evropská komise zatím v tomto
programovém období proplatila

Česku 65 miliard korun, tedy jen
11 procent z částky, kterou má ČR
mezi léty 2014 a 2020 vyčerpat.
Nejhůře jsou na tom programy

pro podnikatele, výzkum, vývoj
a vzdělávání. Na tiskové konferenci
to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Letošním cílem vlády je podle
něj proplacení dalších 80 miliard
korun. Podle ministryně pro místní
rozvoj Kláry Dostálové učinilo
Česko i přesto nemalý pokrok.
„Celkem se od začátku programového období podařilo schválit přes
dvacet tisíc projektů napříč všemi
programy,“ informovala
Dostálová.

FOTO: ČTK, Shutterstock.com

ejvětší zájem měly tuzemské
firmy o investiční úvěry, které se
na celkovém zadlužení podniků
podílejí 38 procenty. Loni přibylo i dluhů,
které podnikatelé nesplácejí vůbec nebo
jen omezeně. Ty dosáhly ve zmíněném
období 1,2 miliardy korun, tedy téměř
o 30 procent více než v roce 2016. Vyplývá
to ze statistik Nebankovního registru
klientských informací (NRKI).
NRKI registroval ve zmíněném období
dluh u 66 180 podniků. Počet společností
s dluhem se oproti předloňskému roku zvýšil o 6755. „Zájem obchodních společností
o úvěrování mimo bankovní sektor stále
roste. Jedním z faktorů je zvýšená obliba alternativních úvěrových nástrojů. Například
počet společností využívajících operativní
leasing se zvedl o polovinu,“ říká výkonný
ředitel Nebankovního registru klientských
informací Jiří Rajl.
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Jsme draví a rychlí
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Na YouTube se cení
i ten nejhloupější nápad
Slovo celebrita je jen jiný výraz
pro označení „osobní značka“. A není
dnes lepší způsob, jak si ji vybudovat,
než se prosadit na YouTube

H

Všeumělové z obýváku
Nejde to ale podle Web Inc. snadno. Žádná
ze současných hvězd nezačala jako známá
osobnost. Nejprve vytvořili zábavný obsah.
Postupně si získali početné obecenstvo.
A jsou s ním dodnes neustále ve spojení. Nepoužívají k tomu nic jiného než svůj talent,
charisma.
Současné hvězdy YouTube charakterizuje
to, že jejich videa vždy působí profesionálně.
Plánují je a natáčejí s velkou péčí. Téměř
vždy používají speciální vybavení, špičkové kamery. Tráví hodně času střihem, své

Britští poslanci odmítli
sušenky
Parlamentní vyšetřování potravinářské společnosti 2 Sisters Food
trvá již několik měsíců. Nyní došlo
k bizarnímu obratu. Členové vyšetřovací komise dospěli k závěru,
že dar, který společnost zaslala
před vánočními svátky několika
poslancům, byl „pokus o zpochybnění“.

výtvory „ladí“ tak, aby působily přirozeně.
Úspěšná videa jsou jen zřídkakdy natáčená
jedním záběrem mobilním telefonem. A za
druhé jim dělají reklamu. Nezdráhají se je
sdílet s ostatními. Leitmotivem je přitáhnout
předplatitele. A to jakýmkoli způsobem.

Únik od šikany
V roce 2004 se YouTube rozhodl spustit
velkou kampaň. Chtěl ukázat svoji sílu, svoje
možnosti. Jednou z prvních celebrit, kterou
si vybral na svoje billboardy v New Yorku,
byla mladá žena Bethany Motaová ze severní Kalifornie.
Youtuberka Bethany v té době vydělávala
40 tisíc dolarů měsíčně propagací nejrůznějšího zboží. Nedělala v podstatě nic jiného,
než že točila videa ukazující sebe či jiné lidi
s právě uskutečněnými nákupy.
A proč se do toho pustila? Tvorba krátkých filmů pro ni představovala únik od
kybernetické šikany, kterou dříve trpěla.

Podle listu The Guardian se jednalo o osm krabic sušenek. Předseda komise Neil Parish řekl: „Zaslání
sušenek považujeme za nemístný
pokus o zpochybnění nestrannosti
výboru.“ Firma, která je na pranýři
kvůli nedodržování standardů při
přípravě jídel, zareagovala promptně: „Sušenky posíláme každoročně
mnoha lidem, kteří mají s naší
organizací cokoli do činění.“

Video, v němž o svém traumatizujícím zážitku hovořila, bylo pozoruhodné naprostou
otevřeností.

Hlavně roztomile!
Podobně se prosadili i další. Například rodiče malého Ryana točili svého rozesmátého
klučíka, jak otevírá krabice s hračkami. První videa byla hodně jednoduchá, spontánní.
Jiní rodiče na ně koukali, aby zjistili, které
hračky děti nejvíce vzrušují.
Zájem o videa s Ryanem rychle stoupal
a výrobci hraček pochopili, že se jim naskýtá
ohromná šance. Sami začali dodávat svoje
produkty do bytu malé hvězdy. A výsledek?
Více než deset milionů předplatitelů, miliardy (!) zhlédnutí. S rostoucí sledovaností
a tučnějšími šeky se ale videa stala podle
Web Inc. profesionálními… a méně přirozenými.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Žebráním k milionům?
V Dubaji ano
Ve Spojených arabských emirátech
mají problém. V Abú Dhabí, Šárdžá
a hlavně v Dubaji přibývá žebráků
schopných si vydělat měsíčně
i více než milion korun. Posedávají
u obchodních center, postávají
u semaforů na křižovatkách, kde
se snaží připoutat pozornost svým
zuboženým zjevem, mnozí se

převlékají za ženy. Cílí na štědrost
a jmění zdejších bohatých občanů.
Téměř všichni „profesionální
žebráci“ jsou ze zahraničí. Do SAE
přilétají na tříměsíční turistická
víza. Podle The Khaleej Times je
přivážejí arabské a asijské gangy.
„Snažíme se lidi před nimi varovat
a aktivně proti nim vystupovat,“
říká Sai Al Zerio Al Šamsi, šéf
policie v Šárdžá.

FOTO: Shutterstock.com

ollywoodské hvězdy mají
k dispozici plátna kin, červené
koberce při premiérách filmů
a rozhovory, které jim pomáhají budovat
jejich „značku“. Pro lidi, kteří žádnou
hereckou školu nikdy neabsolvovali a sní
o podobné kariéře, představuje řešení
YouTube.
Největší internetový server pro sdílení
videosouborů, který založili v únoru 2005
zaměstnanci PayPalu Chad Hurley, Steve
Chen a Jawed Karim, dává unikátní šanci
vyšvihnout se i tomu poslednímu outsiderovi.
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Evropané volí
elektromobily
Letos se na starém
kontinentu prodá 200 tisíc elektromobilů.
Trh rozhýbe nový Nissan Leaf

V

a roce 2020 by se již mělo prodávat
v Evropě ročně 600 tisíc vozů
poháněných bateriemi a v roce
2022 téměř milion. Takový je odhad
renomované společnosti LMC Automotive.
Pokud by k tomu došlo, byla by to velká
změna proti loňskému roku. Tehdy se na
starém kontinentu prodalo kolem 125 tisíců
elektromobilů (EV).
Letos bude nejen představena druhá
generace Nissanu Leaf, ale očekává se i nástup
prémiových značek. Začnou prodeje elektrického SUV Jaguar I-Pace, možná bude představen sedan Porsche Mission E a očekává se
uvedení produkční verze SUV Audi e-tron.
U té však panují pochybnosti. Experti se podle
Automotive News Europe domnívají, že se
k zákazníkům dostane až v roce 2019. Tři zmiňované prémiové modely bezesporu přitáhnou
pozornost k trhu s elektromobily, ale nebudou
mít až tak velký vliv na prodeje. „Budou hodně
drahé, a navíc nabíjecí infrastruktura není
pořád v Evropě dobudována,“ řekl Al Bedwell,
představitel LMC Automotive.

Králové Zoe

FOTO: Reuters

V Evropě loni kraloval francouzský Renault
Zoe. Zásluhu na tom mělo představení nové

Řekové nemají
na cigarety
Zdravotnická varování, zdražování cigaret, zákaz kouření na
veřejných místech – vše bylo
k ničemu. S Řeky, největšími
kuřáky v Evropské unii, pohnula
až špatná ekonomická situace
země. Teď se zbavují svého zlozvyku pozoruhodnou rychlostí.
V roce 2012 jich podle agentury

EVROPSKÝ LÍDR. Za prvních jedenáct měsíců
loňského roku si koupilo Renault Zoe 27 245 lidí. To
bylo o 50 procent více než za stejné období
v předchozím roce.

Na trůn usedne Model 3
Prognóza prodejů EV v roce 2020
1. Tesla Model 3

43 994

2. Renault Zoe

31 326

3. BMW i3

30 865

4. Nissan Leaf

26 994

5. Volkswagen ID EV

20 856

verze tohoto modelu se zvýšeným dojezdem
na jedno nabití baterií (400 kilometrů). Na
dalších místech se za ním umístily Nissan
Leaf, Tesla Model S, BMW i3, VW e-Golf,
Tesla Model X, Hyundai Ioniq, Kia Soul EV,
Mercedes třídy B, Smart ForTwo ED.
Překvapivý je pohled na současný stav
prodejů EV v Evropě. Německo, lídr trhu
automobilů, je v prodejích elektromobilů až
na třetím místě. Ovšem to se brzy změní.
Německé automobilky nabízejí stále více
nových EV. Podle prognózy společnosti LMC
Automotive se tak Německo stane největším
trhem s elektromobily už příští rok. Očekává
se, že se v roce 2019 na tamním trhu prodá
71 tisíc EV a v roce 2022 více než 200 tisíc.

Zdroj: LMC Automotive

AMMA denně kouřilo 36,7 procenta. Nyní 27 procent. V roce
2007, na vrcholu „epidemie“,
vykouřili 35 miliard cigaret,
v roce 2016 o polovinu méně
(17,9 miliardy).
Roboty hrozí ženám
Nová zpráva Světového ekonomického fóra zabývající se
budoucností trhu práce zmiňuje

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

dominanci mužů v odvětvích,
jako jsou informatika a biotechnologie. A pozastavuje se nad
přetrvávající neúspěšnou snahou
žen dostat se na vrchol, nedaří se
jim to dokonce ani ve zdravotnictví a školství. Zpráva odhaduje,
že 57 procent všech pracovních
míst, která do roku 2026 zmizejí
kvůli novým technologiím, budou
ta, jež patří ženám.
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Obchody na venkově ubývají.
Od roku 2000 jich zmizela třetina
Tlak nadnárodních řetězců likviduje
drobné prodejny na vesnicích.
Pomoci by měl stát, kraje
i jednotlivé obce
nezastupitelnou společenskou úlohu,“ říká
Jan Hrdina z Asociace českého tradičního
obchodu.

Moderní trh válcuje
tradiční obchody
Podle jeho slov se český trh s potravinami
dělí na tradiční a moderní. Zatímco součástí
prvního jsou nezávislé prodejny spadající
nejčastěji pod české vlastníky, druhý tvoří
zahraniční řetězce. Právě tradiční obchod
v tuzemsku oslabuje a hypermarketů a supermarketů přibývá.
Každá prodejna, která zmizí z mapy,
přitom představuje zhoršení životních
podmínek pro místní obyvatele. Fungující
obchod je totiž jednou z posledních „vymožeností“, která v menších obcích udržuje
lidi. „Jedná se o největší výhodu nezávislého
trhu. Kvůli nákupu není potřeba nasedat do
auta a jezdit někam na okraj města, tradiční

FOTO: ČTK

K

oupit si v obci, kde lidé bydlí, chléb,
máslo a další základní potraviny
nebo potřeby pro domácnost
je stále těžší. Lidé na vesnicích, kde se
pěstuje většina zemědělských surovin pro
potravinářský průmysl, si tak paradoxně
musejí stále častěji jezdit kupovat potraviny
do měst. Počet malých a středních prodejen
potravin, které jsou součástí nezávislého či
tradičního trhu, od roku 2000 klesl o téměř
třetinu na současných přibližně třináct tisíc.
Tyto obchody přitom i přes ztrátový provoz
zajišťují obchodní obslužnost v nejmenších
obcích a zároveň podporují regionální
výrobce a distributory.
„Pokud se něco nezmění a odpovědní lidé
neučiní kroky k podpoře domácího obchodu, nebude budoucnost zrovna růžová.
Ročně končí několik stovek malých prodejen
a trend bude zřejmě pokračovat. Přesto má
nezávislý trh šanci přežít, neboť má svou

›
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rAKOUSKÝ MOdeL. Velký potenciál má
propojení podnikatelů s poštovními službami.
Nyní se jedná o 2500 provozovnách. Velká část
by měla být spojena s prodejnami.

dliště zákazníka,“ konstatuje Roman Mazák,
majitel a předseda Družstva CBA CZ.
Provoz nezávislých prodejen však často
bývá ztrátový, podle zástupců maloobchodu
by měl proto stát nezávislý trh podporovat,
jako se tomu děje například v sousedním
Polsku. „Situace, jíž musí čelit tradiční
obchod v Česku, je způsobená především
naprosto neřízenou masovou expanzí zahraničních řetězců, která ve zbytku Evropy
nemá obdoby,“ doplňuje Jan Hrdina.
Pro stát by měla podpora maloobchodu
na venkově nejenom rozměr sociální, ale
také ekonomický. „Stát by měl poskytnout
podporu už jen proto, že na jeho území
zůstávají peníze v podobě odvedených daní
z tradičního trhu. U velkých řetězců naopak
často míří do zahraničí. Nákupem v nezávislé prodejně zákazník nepřímo podporuje
sám sebe. Podporuje českého podnikatele,
českého distributora, českého výrobce,“
podotýká Roman Mazák.

Malé obchody ztrácejí pozici
O současné situaci vypovídá i to, že v malých obchodech se prodává pouze čtvrtina

z celkového objemu potravin na tuzemském
trhu. Jeho drtivou část tak mají pod kontrolou zahraniční řetězce. „Často praktikují
používání takzvaných podnákupních cen,
čímž zákazníka přitáhnou. Ten pak má
v důsledku značně pokřivenou představu
o skutečné hodnotě potravin a poctivého obchodníka považuje za drahého, což
negativně ovlivňuje nejen jej, ale také české
výrobce,“ upozorňuje Jan Hrdina.
Podle asociace se však trend z posledních let pomalu mění. Především politici
si uvědomili, že nemohou poškozování
tuzemského venkova v režii zahraničních
řetězců dál jen přihlížet. „Konečně došlo
zejména starostům postižených obcí, že

Pro stát by měla
podpora maloobchodu
na venkově nejenom
rozměr sociální,
ale také ekonomický.

k pohodě bydlení na venkově mimo kostel,
faru a hospodu patří i obchod s potravinami. Ročně zaniká několik set obchodů, které
se pod tlakem trhu, způsobeným zejména
prudkou a pokračující expanzí zahraničních obchodních řetězců do venkovských
lokalit, dostávají do ekonomických problémů. Tento stav se bohužel každým rokem
zhoršuje úměrně s tlakem trhu a vylidňováním venkova,“ říká předseda Asociace
českého tradičního obchodu (AČTO) Zdeněk
Juračka. Rozhodujícím činitelem při hledání
řešení podle něj musejí být obce. „Asociace
českého tradičního obchodu jedná intenzivně s mnoha starosty, hejtmany i odpovědnými ministerstvy, zejména pak ministerstvem
zemědělství. U starostů bohudík nacházíme
stále větší vstřícnost. Je namístě pochválit
i ministerstvo zemědělství. Pochopili, že je
už dávno pryč doba, kdy se čekalo, ‚až to trh
vyřeší‘. Většinou nevyřešil,“ dodává Zdeněk
Juračka.

Obchod musí prokázat ztrátu
Asociace doporučuje postup, který by mohl
pomoci k zachování malých prodejen. „Obec
si vyžádá od majitele verifikovanou zprávu

FOTO: Shutterstock.com

› prodejny jsou většinou situovány v okolí by-
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o hospodaření prodejny, ze které musí být
jasné, že za ztrátovostí v jejím hospodaření
nestojí špatná práce personálu ani nevhodná
obchodní politika, ale skutečně situace na
trhu. Pak jsou dvě možnosti. Buď obec má
dostatek financí na přímou pomoc a dohodne se s majitelem na formě, časovém
rozložení a podobně. Nebo se obec obrátí na
kraj, který – byť z omezených zdrojů – většinou má možnost pomoci,“ navrhuje Zdeněk
Juračka.
O tom již AČTO zahájila jednání s Asociací krajů ČR a hledá jednotný postup. „Není
však hlavně dořešena přímá pomoc státu
prostřednictvím dotačních titulů odpovědných ministerstev. Vyřešením tohoto problému se stává z prodejny státem podporovaná
služba ve veřejném zájmu,“ připojuje Zdeněk
Juračka.
Zachránit malé prodejny na venkově
se snaží i další podnikatelské organizace.
Asociace malých a středních podnikatelů
a živnostníků České republiky (AMSP) před
časem začala prosazovat zařazení obchodních jednotek do 150 metrů čtverečních
v obci do 500 obyvatel do režimu zvýhodněných osmdesátiprocentních paušálů a zároveň poskytnutí 50 tisíc až 100 tisíc korun
státního příspěvku na zahájení činnosti
každé nové obchodní jednotky do 150 metrů
čtverečních s podmínkou alespoň jednoho
roku fungování. Třetí formou podpory by
měly být zdroje financování z Českomoravské rozvojové banky.
„Tento poslední úkol, který je spíše pro
malé a střední podnikatele, a nikoli úplně
pro mikropodnikatele, tedy OSVČ, se podařilo naplnit. Týká se hlavně těch, kteří
si berou úvěr. Mohou jej čerpat, případně
mají zvýhodněnou záruku, a navíc mají při
prvním čerpání dotaci na jistinu, zhruba
0,4 milionu korun,“ vysvětluje Karel Havlíček, předseda AMSP. O osmdesátiprocentní
paušály podle něj nakonec nebyl příliš velký
zájem, naopak na dobré cestě jsou jednání
s ministerstvem zemědělství o podpoře
začínajících prodejen.

FOTO: Shutterstock.com

S rohlíkem i s dopisem
Organizace vyjednala i další zlepšení.
„Podařily se prosadit nové finanční nástroje podpory pro podnikatele z více než
2500 nerozvinutých obcí a vláda přijala
zlomové usnesení o podpoře obslužnosti
venkova, kterému se musejí věnovat klíčové
resorty,“ upozorňuje Karel Havlíček. Sou-

středit pozornost na venkovské podnikatele
pomáhá i Rok venkova, který AMSP letos
vyhlásila.
Velký potenciál má podle Karla Havlíčka
spojování podnikatelů s poštovními službami. „Intenzivně vyjednáváme s Českou
poštou podmínky a angažujeme malé podnikatele z obcí do projektu. Bude se jednat
o 2500 provozoven a velká část by měla být
spojena s prodejnou. Je to rakouský nebo
německý model, který přináší benefity
všem,“ pokračuje Karel Havlíček. Obyvatelům zachová službu pošty i prodejnu, podni-

Láska k Česku?

katelům obchodní příležitost a České poště
doplnění služeb tam, kdy by jinak nemohla
dlouhodobě fungovat.
Propojení vesnických krámků se službami
pošty se líbí i Asociaci tradičního českého
obchodu. „Je velmi dobrým krokem pro
zachování stability služeb a lepší budoucnosti
našeho venkova, i když to není v Česku nic
nového. Coop, ale i další maloobchodní prodejci to řeší přibližně deset let. A to se střídavými úspěchy,“ podotýká Zdeněk Juračka.
Nastavení modelu, který by vyhovoval
jak poště, tak obchodníkům, podle něj není
snadné. „Jedním z největších problémů je
řešení vzájemných smluvních vztahů tak,
aby překonaly mnoho dosud neřešených
situací. Málo řešitelný problém například
vznikne, když je funkčnost obou subjektů
narušena například ekonomickým problémy
u majitele prodejny. Stává se, že jedinou
možností je uzavření prodejny, a samozřejmě vznikne zásadní otázka, co se službami
pošty,“ popisuje Zdeněk Juračka. Další komplikací jsou mzdy. Ohodnocení zaměstnanců
prodejny bývá podle Zdeňka Juračky velmi
odlišné od odměňování zaměstnanců pošty.

Hlavně snížit administrativu

Řetězce podle slov Zdeňka Juračky,
předsedy Asociace českého tradičního obchodu, neohrožují pouze české
obchodníky, ale také místní zemědělce.
„Jako příklad mohou sloužit dumpingové dovozy řetězců s nekvalitními
produkty a prodejem za podnákupní
ceny, kterými je devastován český trh,
a pod silným tlakem ustupuje nejen
český obchod, ale i český potravinářský
průmysl a zemědělství. Zahraniční
řetězce se v nákupu přirozeně orientují
na své mateřské firmy, a přes jejich
‚lásku k Česku‘ jsme tak zavalováni
zahraničním zbožím na úkor českého
i na úkor kvality,“ říká.
A dodává, že zatím se také tuzemští
zákazníci nechovají tak jako spotřebitelé ve vyspělých zemích: „Například
dobrý Rakušan kupuje rakouské zboží.
Naší snahou je spolupracovat s českými
producenty, nabízet v našich prodejnách české zboží a prorazit na trhu
kvalitou a českou věrností.“

Dotace, zvýhodněné půjčky nebo spojování
s poštou přitom k záchraně malých provozoven nestačí. „Současně se musí, nejen pro
venkovské provozovny, opravdu brutálně
snížit administrativa. Jednáme se všemi potenciálními vládnoucími stranami a budeme
se snažit vše podchytit již ve fázi programového prohlášení budoucí vlády,“ zdůrazňuje
Karel Havlíček.
Podle obchodníků současnou kritickou
situaci způsobily chyby politiků. Ti se čtvrt
století odvolávali na neviditelnou ruku trhu.
Na rozdíl od velké části vyspělých zemí Evropy přitom nechránili malé provozovny před
nerovným tlakem nadnárodních řetězců.
„V regulaci trhu se u nás nejen zaspalo,
ale není ani příliš velká ochota hledat cesty
jak z toho ven. Nástup raného divokého
kapitalismu v 90. letech u nás byl bohužel
provázen bezbřehou liberalizací trhu, a kdo
se jen náznakem snažil poukázat na její
důsledky, včetně negativních zahraničních
zkušeností, byl vyobcován jako přežívající
bolševik. Vracet se dnes k regulaci českého
trhu je velmi obtížné,“ upozorňuje Zdeněk
Juračka.
dALIBOr dOStÁL.(dostal@mf.cz)
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Soumrak obchodníků na venkově?
Problém se uměle nafukuje

Dotace ani regulace podnikatelům na
venkově dlouhodobě nepomohou. „V obcích
je třeba vytvářet pracovní příležitosti,“
říká prezidentka SOCR Marta Nováková
Z venkova mizejí tradiční malé prodejny.
Za dvacet let jich ubyly čtyři tisíce. Je to
podle vás problém?
Musíme si uvědomit, že je v Česku
6500 obcí, tedy přibližně stejný počet jako
ve Francii, která má ale zhruba šestkrát
víc obyvatel. A rozlohou odpovídá ČR
jednomu většímu departmentu. Je tu řada
miniaturních obcí, kde se malá prodejna
neuživí. Drobný podnikatel si samostatný obchod na takové vesnici už dnes
neotevře. S velkou pravděpodobností by
byl ztrátový.
Asociace českého tradičního obchodu
(AČTO) opakuje, že tyto prodejny jsou
vytlačovány nadnárodními řetězci. Podle
vás je hlavní příčina jinde?
Zásadní příčina současného stavu je ta, že
jsme v 90. letech – a to by si prezident AČTO
Zdeněk Juračka mohl pamatovat, protože
tehdy byl prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu on – navrhovali systémové
kroky, které by tento problém částečně
eliminovaly. Jenže se nám je nepodařilo
prosadit.

O jaké kroky konkrétně šlo?
Koncem 90. let byl udělán cenzus maloobchodní sítě. Na základě dat byla zpracována metodika, jak by měla být budována.
Bylo to doporučení, jak má síť obchodů
a provozovatelů dalších služeb v českých
obcích vypadat. Jinými slovy jsme chtěli, aby byla nastavena pravidla, v jakých
obcích má být prodejna potravin, kde bude
i textil, jaká vesnice má mít poštu a tak dále.
A zástupci samospráv by se tím závazně
řídili při povolení výstavby či rekonstrukce
provozoven. Nebylo to ostatně nic nového –
tzv. pasportizace obcí byla už za socialismu
a nefungovalo to špatně.
Dnes je ale jiná situace…
Dnes má místní samospráva volné ruce
a starostové i další její zástupci dělají
rozhodnutí, ke kterým nemají dostatečné
kompetence. Malý obchod v obci starosta
rád podpoří, protože ho lidé opět zvolí, jenže
pak je v tom místě nerentabilní prodejna
a co s tím? Pana starostu to nezajímá do
doby, než obchodníci začnou natahovat
ruku a říkat: Chtěl jsi nás tady, tak zaplať.

Nemáme na mzdy, na energie, na nájem. To
je často smutná realita. Jestli v obci obchod
bude, nebo ne, musíte odvozovat od toho,
zda je schopen se uživit, nikoli od toho,
jakou dostane dotaci nebo zvýhodněný úvěr.
Mluvila jste o potřebě systémového
řešení. Nedá se zmiňovaná pasportizace
oprášit?
Teoreticky je možné dát to znovu na stůl,
ale uvědomte si, že ty obchody už jsou všude
postavené. Nemůžeme je tam, kde by se ukázalo, že jich je moc, odstranit násilím. Není
možné říct: Tady už máme dvě Billy, tak
prostě jednu zavřeme, to by se majitelům ani
Evropské komisi nelíbilo. Dneska už je to
složitější, systémová řešení se hledají těžko.
Aktuální stav, na který si stěžují
podnikatelé i organizace, které je zastupují,
tedy považujete za přirozený?
Ten stav je přirozený, protože zde nedošlo
v 90. letech k tomu, aby se dbalo na doporučení rozvoje obchodní sítě. Když to budeme
chtít regulovat teď, přicházíme s křížkem po
funuse, trh už to bohužel zreguluje sám. Ne-
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mám z toho radost, že na to skutečně doplatí
ti nejslabší. Když je prodejna nerentabilní,
podnikatel ji prostě zavře.

FOTO: archiv

Asi se nespletu, když řeknu, že se podle
Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR)
celý problém s úbytkem venkovských
prodejen uměle nafukuje.
Je otázka, jestli má smysl, aby existoval obchod tam, kde chybí poptávka. Vidíte v tom
nějakou logiku? Měli bychom prodejny dotovat z peněz daňových poplatníků? Toto téma
považuji za lehce populistické. Chápu, že se
podnikatelské svazy chtějí ukázat před těmi,
které zastupují. A je tu i rovina politická.
Za minulé vlády ministerstvo zemědělství
zavedlo dotace na budování pojízdných prodejen. A dopadá to tak, že prodejci přijedou
do obce a na úřadě jim řeknou, ať prodejnu
postaví na parkoviště před Jednotu. Co to
má za smysl, aby tato prodejna Jednoty
žádala obec o podporu, protože je ztrátová?
Ale co obce, kde poptávka reálně existuje?
Takové samozřejmě jsou, tam ale většinou
obchody vydržely a prosperují. Nezapomeň-

me na jednu důležitou věc. V ČR máme obce,
které mají na papíře určitý počet obyvatel.
Ale ti, kteří zde jsou zapsáni, zde reálně
nežijí. Jezdí sem jednou měsíčně, v lepším
případě na víkend, nebo zde bydlí, ale jsou
zvyklí nakupovat tam, kde pracují. Ani nás
neminul celoevropský trend, že se venkov
vylidňuje, nicméně lidé odcházejí především
z těch vesnic a městeček, kde nejsou pracovní
příležitosti. Tam, kde fungují schopní a šikovní podnikatelé, kteří nabízejí místním lidem
práci, lidé žijí rádi. Podle našich výzkumů
dokonce počet obyvatel v těchto obcích roste.
Logicky zde pak i nakupují a je tu prostor pro
další rozvoj podnikání.
Za jednu ze zásadních překážek pro malé
obchodníky považuje SOCR také rychlé
zvyšování minimální mzdy.
Samozřejmě. I v tom je potíž. Minimální
mzda není řešena regionálně. Přece nemohou mít všichni stejné nejnižší příjmy jako
v Praze, to je nesmysl. Ztrátovost malých
prodejců se se zvyšováním minimální mzdy
dále prohlubuje. Pokud totiž zvednete o desítky procent mzdu těm nejchudším, musíte

logicky přidat i ostatním. Výrazně vám tedy
narostou celkové náklady, což může být pro
ty, kteří už nyní řeší existenční problémy,
likvidační.
Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR), Svaz měst
a obcí ČR, AČTO, politici. Všichni se vzácně
shodují, že malí obchodníci zajišťují v místě
nejen obslužnost, ale podporují i místní
výrobce, distributory či zemědělce…
I tady si dovolím nesouhlasit. Kdyby měly žít
venkovské obchody jen z lokální produkce,
tak nevydrží ani měsíc. Nebudou mít totiž
dostatek zboží. Logicky půjdete jinam než do
obchodu, kde sice mají tři druhy místního
chleba, ale nenabízejí dostatečný sortiment
zeleniny, ovoce, uzenin či další základní
potraviny. Lokální sortiment může být jen
doplňkový. Tvrzení zemědělsko-potravinářské lobby, že malé obchody podpoří lokální
výrobce, je pravdivé jen zčásti.
A podnikatelské svazy to po ní opakují.
Nechci mluvit za druhé, ale my to neříkáme.
Já se snažím dívat na věci reálně. Chápu,

›
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katelům v branži pomoci, ale mělo by se
jim pomáhat tím, že se hledají systémová,
dlouhodobě udržitelná řešení, především se
vytvářejí pracovní příležitosti a buduje se
dostatečná infrastruktura. Jestliže začneme
dotovat obchod na venkově, znamená to, že
napořád? Sami tito obchodníci mi říkají:
Víme, že by bylo systémové řešení lepší, ale
když už nám těch 800 milionů na dotacích
letos dají a pomůže nám to, proč bychom to
nevyužili.
Poslední dobou je hitem i propojování
poštovních poboček s malým koloniálem
nebo jiným drobným prodejem. Podle
průzkumů to pětina obchodníků zvažuje.
Nevím, jestli je to ideální řešení. Mám jinou
zkušenost, podnikatelé to moc nechtějí. Od
těch, kteří poštu Partner mají, slýchám, že
se jim nevyplatí. A to z několika důvodů
– z poštovního zákona vyplývají poměrně
přísné požadavky na provozovatele služby. Jsou na něj kladeny vysoké nároky,
například pokud jde o zabezpečení zásilek.
Zabírá jim to mnoho času a úsilí a nepřináší
adekvátní ekonomický efekt. V Německu
a Rakousku, kde jsme se inspirovali, to
funguje na komerčních principech, tedy poněkud jinak než u nás. Nic si nenalhávejme,
Česká pošta je jednou z nejvíce zkostnatělých tuzemských institucí.
AMSP ČR říká, že neblahou
situaci venkovských obchodů mohou
vyřešit například i výhodnější úvěry
u Českomoravské záruční a rozvojové
banky (ČMZRB) nebo výhodnější výdajové
paušály u daní.
To jsou skutečně věci, které prosazuje
či prosazoval předseda AMSP ČR Karel
Havlíček. Otázka je, komu tyto nástroje
pomohou. Jednoty a družstva, které jsou
dnes pro obchod na venkově klíčové, na
podporu nedosáhnou, protože není určena
pro jednotlivé prodejny, ale pro podnikatelské subjekty z kategorie malé a střední
prodejny. Přestože jsem na společných
jednáních upozorňovala příslušná ministerstva, ČMRZB i AMSP ČR, že je zapotřebí
mít podporu pro takzvané velké podniky
a řešit to komplexněji, nikdo nás nevyslyšel.
Můžeme se chlubit, že jsou tady finanční
nástroje na podporu tohoto typu podnikání, ale obchodníci, kteří to skutečně potřebují, je většinou nemohou využít.

A181000906

Ing. Marta nováková (63)
Vystudovala VŠB-TU Ostrava a absolvovala
manažerský kurz MBA. Pracovala v různých manažerských pozicích v OD Prior až
do roku 1991. Od roku 1997 je ve vedení
společnosti U & Sluno. Třetím rokem je
prezidentkou Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR. Zároveň je viceprezidentkou
Hospodářské komory ČR.

Karel Havlíček tvrdí, že to funguje…
Možná to funguje, ale pro jiný typ podnikatelů. Já tvrdím, že to nemá smysl pro obchody, které se z důvodů zefektivnění nákupů
spojují do větších subjektů. Připouštím, že
je to výhodné pro živnostníky, kteří něco
vyrábějí. Většinou jsou to ti, kteří pracují
sami na sebe. Nevidím tam žádosti o výhodnější úvěry od obchodníků či lidí z oblasti
cestovního ruchu.
V úvodu jste zmínila, že si ti nejmenší
už dnes samostatnou prodejnu na vesnici
neotevřou. Co ale ti, kteří začali podnikat
před patnácti či dvaceti lety?
Mnoho z nich už skutečně dávno zavřelo
krám nebo o tom uvažují. Pro lidi, kteří
mají na venkově jednu dvě malé prodejny,
je situace velmi obtížná. Generace lidí, kteří
si v 90. letech otevřeli na vsi malý obchod
a trávili tam 12 až 15 hodin denně, aby se
vůbec uživili, nyní odchází do penze a jejich
děti to dělat nechtějí. Jednoty fungují na
jiném principu. Management je volen členy
družstev, kteří zpravidla v obchodech, jež
jsou součástí sítě, pracují. Družstva to dělají
tak, že dotují ztrátové prodejny z těch ziskových. I pro ně je to ale těžké.
Teď jedno kyselé jablíčko. AČTO nedávno
váš svaz opustila s tím, že nezastupujete
tradiční české obchodníky, ale nadnárodní
řetězce. Na vaši adresu jsou velmi kritičtí.
Co vy na to?
Obávám se, že je to celé v osobní rovině.
AČTO opustila náš svaz proto, že jsou tam ne-

naplněné ambice některých lidí. Když je nemohli naplnit v SOCR, vydali se vlastní cestou. Dál bych to nechtěla komentovat. Kritice,
že podporujeme výhradně řetězce, upřímně
nerozumím. My jsme Svaz obchodu a cestovního ruchu, v obchodě zastupujeme nejen
prodejce potravin, ale i dalšího sortimentu.
Jsme přesvědčeni, že toto tříštění sil oboru
obchodu jako celku fakticky nepomáhá, ale
škodí. Zastupujeme také celou řadu subjektů
v oblasti cestovního ruchu, takže celkově asi
šest tisíc podnikatelských subjektů. Pokud
jde o obchodníky s potravinami, máme mezi
členy některé aliance, které buď v AČTO
nejsou, nebo je zastupujeme společně. AČTO
jen využívá politického tlaku zemědělsko-potravinářské lobby proti obchodním řetězcům
s potravinami a snaží se vytvořit iluzi, že tím
pomáhá malým obchodníkům.
Zástupci AČTO ale smířlivěji zmiňují,
že jsou i témata, která vás nerozdělují
a můžete je řešit společně.
Většina našich témat je společných, především
všechny možné i nemožné regulace, které
dopadají na všechny obchodníky. V poslední
době například povinné darování potravin,
které platí pro prodejny nad 400 metrů
čtverečních. To je něco, co dopadá na členy
AČTO stejně jako na naše členy. Vymezovat
se na tom, co je horší pro velké a co pro malé
obchody, mi přijde úsměvné. Shodneme se
například i na škodlivosti omezení otevírací
doby obchodů o svátcích, stejný názor máme
i na zavedení EET.
Nemá na situaci vliv také elektronická
evidence tržeb? Ministerstvo tvrdí, že
provozoven (hostinců či obchodů) neubylo,
některé svazy, že jich byly loni zavřeny tři
tisíce.
Tak xenofobní kampaň jako proti EET jsem
ještě v této zemi nezažila a to tu byla řada horších průšvihů. Kdyby se někdo tak vehementně stavěl proti kontrolnímu hlášení, možná
bych to pochopila. Ale EET? Přesně si pamatuji, kdy ti malí obchodníci vehementně žádali
u nás na svazu, aby se zavedly povinné registrační pokladny. To bylo ještě za Topolánkovy
vlády. Dnes mají všichni plná ústa digitalizace,
tak nevím, proč se bránit pořízení příslušného
a mimochodem levného hardwaru i softwaru.
Myslím, že to na situaci se zavíráním prodejen
na venkově nemá zásadní vliv.
JAKUB PrOChÁzKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: archiv

› že jsou obce, kde je třeba místním podni-
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BEZESPORU
SPOLUPRÁCE
S AMERICKOU
UNIVERSITY ÚSPĚCHU
OF ST. FRANCIS
KLÍČ K VAŠEMU
PRACOVNÍMU
Jistě mi dáte za pravdu, že vzdělání má nevyčíslitelnou hodnotu. Velmi významným aspektem
Pokud cítíte potřebu rozvinout své manažerské schopnosti ještě o pořádný kus dál, zkušenosti nejen
jsou však nejen teoretické poznatky, ale především jejich praktické využití. Anglický spisovatel a historik
amerických lektorů vám k tomu určitě pomohou
Thomas Fuller vystihl tuto myšlenku tvrzením: „Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.“
i život zaměstnanců. A tehdy jsem našel inzerát na US -MBA studium na Fakultě podnikatelské
akožto absolvent
Fakulty
strojní VUT
v Brně
jsem
se postuintenzivní kurz
angličtiny zaměřený
na obchodní angličtinu. Oživili
při VUT
v Brně,
které
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organizováno
společně
s University
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pem času během svého kariérního růstu dostal do situace,
kdy jsem potřeboval prohloubit své znalosti z oblasti ekonoomnívám
se,společnosti.
že právě tímto
citátem
mie
a vedení
Jako
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posluchači jednotlivých cohort dozvědí nejen
nepřeberné množství informací, ale řeší také
Pro studium v Brně mě přesvědčila spolupráce FP VUT s americkou
případové studie a různé dílčí problémy, které mají
University of St. Francis Joliet, Illinois – téměř polovina předmětů je
výslednou podobu týmové spolupráce, projektů,
přednášena právě lektory z této univerzity. Pro mne osobně byla nejassignmentů,
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Mnohé podklady, které jsem získal během výuky, jsem
již využil ve své manažerské praxi.

V rámci amerického vzdělávacího programu Master business
administration
je zahrnuto nejen organizační plánování, manažerské
Oceňuji, že vedení školy neopomnělo ani fázi přípravy na výuku. Před
účetnictví, strategický byznys management, ale také i etické, právní
zahájením samotného MBA studia jsme dostali možnost absolvovat
i sociální prostředí firem až po marketing, mezinárodní obchod či
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jsme si slovíčka, navykli si na celodenní komunikaci v cizím jazyce
a současně jsme již navázali první kontakty ve skupině. To vše nám
finance.
řadě se posluchači
naučí
usnadnilo nástup do
výuky Vs neposlední
lektory z University
of St. Francis.

identifikovat a minimalizovat rizika řízení firem.

Škola však není jen studium. Během roku a půl získáte řadu kontaktů
US-MBA
má význam pro
ty, kteřípředměchtějí
nejen na kolegy ze Studium
své skupiny.
Díky vzájemnému
propojení
mít
jak
konkrétní
manažerský
přehled,
tak
si
tů ve druhém a třetím semestru budete mít možnost konzultací také
i rozšířit obzory ve svém oboru, naučit se řešit
s dalšími kolegy z jiných společností.

pracovní úkoly z více úhlů pohledu a najít kreativní
řešení tam, kde by je nehledali. V průběhu
Studium MBA na FP VUT v Brně je tou pravou výzvou pro všechny,
studia je také jedinečná příležitost bohatých
kteří chtějí své schopnosti a vědomosti posunout dál.
neformálních diskusí s ostatními kolegy v cohortě
a i navázání nových pracovních i osobních
Ing. David Molin, MBA
přátelství.
předseda představenstva
Kovona System, a.Během
s., Český
Těšín
plnění
studijních povinností, při nichž

posluchači používají získané informace v reálných
situacích, se lze ztotožnit s tvrzením Tomáše
Garrigua Masaryka, že „vzdělání není pouhým
nashromážděním jednotlivých vědomostí“.
Zmíněné studium učí schopnosti umět získané
poznatky aplikovat na konkrétních příkladech.
Na základě pozitivních zkušeností vám mohu USMBA studium na FP VUT vřele doporučit, neboť po jeho absolvování
získáte nejenom prestižní mezinárodně uznávaný titul MBA, ale
také se poznáte s odborníky z Ameriky, se kterými můžete zůstat
v kontaktu i po ukončení studia.
Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D
vědecko-výzkumná pracovnice
Mendelova univerzita v Brně

2/7/2018 1:46:22
PM
13.02.2018
14:35:26

příběh
úspěchu

Borohrádek provoněla
Frolíkova káva
Jan Frolík pomáhal
v pražírně svého otce už jako kluk.
Dnes ji sám vede. „Naše káva má
unikátní chuť,“ říká

O

správném pražení a míchání
kávových směsí ví své
sedmatřicetiletý Jan Frolík,
majitel Frolíkovy pražírny kávy sídlící ve
východočeském Borohrádku. V pražírně
pomáhal od svých 15 let otci Petrovi.
A i když po studiích střední podnikatelské
školy nepočítal příliš s tím, že by v pražírně
zůstal, dnes je se svým údělem spokojený.
„Ta práce byla tak zajímavá a voňavá,
až mě to nakonec zlákalo. Řekl jsem si, že
budu pokračovat v rodinné tradici,“ vypráví
o svém rozhodnutí.
Neméně důležité však bylo rozhodnutí
jeho tatínka, který pražírnu otevřel roku
1992 v Hradci Králové. Aniž by tehdy věděl,
do čeho jde!

Pokus–omyl
„Otec kdysi dělal hospodského a těsně před
pádem komunismu se dostal do specializovaného obchodu, kde prodávali kávu,
k čemuž přičichl. Po roce 1989, když se naskytla možnost založit si vlastní firmu, tak
přemýšlel, v čem by mohl podnikat, a jelikož
kávu vždycky miloval, rozhodl se právě pro
ni,“ vypráví o tatínkových počátcích.
„Ale znal ji už upraženou. A nikdo u nás
ho nemohl naučit, jak se káva správně praží.
Proto odjel do Itálie. Po otevření hranic totiž
panoval názor, že káva je nejlepší ,od Italů‘.
Otec se chtěl dozvědět o postupech pražení
od místních pražičů, ale ti mu řekli, že je
to jejich know-how. Když se zeptal, proč to
malému člověku z České republiky nemůžou

říct, dostalo se mu odpovědi, že by za 20 let
mohl být jejich konkurentem,“ pokračuje.
Petru Frolíkovi tehdy nezbylo nic jiného
než koupit pražicí stroj a pustit se do
podnikání stylem pokus–omyl. Zelená
kávová zrna bylo možné zakoupit v pražských velkoskladech, s tím problém nebyl.
Postupně začali přibývat obchodníci
nabízející kávu z celého světa. To však Petru Frolíkovi nestačilo. Rozhodl se poznat
kávu v zemi jejího původu.

Návštěva plantáží
Káva se pěstuje kolem rovníku a Petr Frolík
věděl, že když pojede do Hondurasu nebo
Kostariky, na nějakou plantáž narazí.
Předem nic domluveného neměl. „Tatínek
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REcEpT NA úspěch. „Nejdůležitější je
správné namíchání výsledné směsi, které dodá kávě
specifickou chuť,“ říká Jan Frolík.

musíme degustovat a popřípadě směsi upravovat, aby byla chuť konzistentní.“

Čerstvá až domů
„Víme, kde se zhruba káva pěstuje. Dojedu tam a představím se, že jsem z České
republiky. Pak je požádám, jestli bych se
mohl podívat, jak se jejich káva pěstuje a jak
vypadají plantáže. Většinou souhlasí. Už se
mi ale i stalo, že jsem na Kostarice narazil
na jednu obrovskou plantáž, ta zpracovávala kávu výhradně pro Starbucks, všechno
měli oplocené. Tam jsem se
nedostal, ale pak jsem našel
jiného zpracovatele,“ popisuje útrapy i radosti z cest.

FOTO: Martin Pinkas

Umění chuti

cestoval vždy sám, ne přes cestovní agenturu. Kontaktoval místní lidi. Šlo mu o poznávání druhu kávy v dané zemi. Ale ta káva se
nakupuje v Evropě, kde mají firmy skupující
celé plantáže své velkosklady,“ vysvětluje
Frolík k výběru zrn.
A dodává: „Objednávka přímo z farmy se
nevyplatí. Musel by se totiž objednat alespoň kontejner, což je nějakých 20 tun jednoho druhu kávy. Ovšem když do jedné směsi
používáme třeba čtyři druhy, to už bychom
byli na 80 tunách,“ vysvětluje Jan Frolík.
Jeho pražírna v Borohrádku ročně
zpracuje kolem 46 tun kávových zrn. Oproti
velkým řetězcům zanedbatelné množství,
avšak na malou pražírnu je to velmi slušné.
Za kávou dnes cestuje i on.

Káva se ve Frolíkově pražírně praží každý
den do tří hodin odpoledne podle množství
objednávek. Ve středu zavedla pražírna novou
službu dovozu čerstvě namleté kávy až do
domu v Hradci Králové a okolí. „Mít doma
do 24 hodin čerstvě namletou kávu je ideální
stav,“ říká. Dnes už má pražírna klientelu po
celé republice a dodává výrobky do 23 českých
měst. Ovšem během prvních
14 let fungování podniku, kdy
ještě nebyl k dispozici internet, měli Frolíkovi mnohdy
hluboko do kapsy. „Nastoupily
velké firmy a my jsme zpočátku nikoho nezajímali. Kdybych do toho měl jít znovu, tak
bych asi nešel,“ přiznává.
Rodinnými recepturami
a čerstvostí upražené kávy
dnes může pražírna směle
konkurovat dříve dominujícím velkým nadnárodním
firmám. Karta se totiž
postupně obrací. Zatímco s otevřením hranic
toužili Češi po všem ze zahraničí, v dnešní
době se navracejí zpět k domácím podnikům
a jejich nabídce. „Lidé už zjistili, že káva ze
zahraničí je stejná, jakou pražíme u nás, ale
u nás ji máme navíc čerstvou a s unikátní
chutí,“ doplňuje Jan Frolík. A přemýšlí o tom,
že štafetu předá i svému synovi. To ale ještě
chvíli potrvá. Jsou mu teprve čtyři roky.

Káva se
ve Frolíkově
pražírně praží
každý
den do tří
hodin
odpoledne.

Podle místa, kde se káva
pěstuje, získává svou typickou chuť. Příchuť jasmínu
nebo ovocité aroma závisí
na půdě, kde byl kávovník
pěstován. Takže není divné,
že plody toho samého keře
mohou mít jinou chuť v Nikaragui a jinou v Kolumbii.
Frolíkova káva je pečlivě vybraná z plantáží
ve Střední a Jižní Americe, v Africe a částech Asie.
„Jedná se o rodinnou recepturu, jejíž
umění spočívá v přesném namíchání více
druhů kávy z různých plantáží, čímž se vytvoří specifická chuť,“ popisuje výjimečnost
Frolíkovy kávy Jan, „například naše káva
Diplomat má chuť jemně hořké čokolády
a my chceme, aby ta chuť byla pořád stejná.
Ale kvalita kávy je každý rok jiná, takže
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Opravme Česko!
Rychle jsme si zvykli na neustálý
koloběh věcí. Už téměř nic neopravujeme,
jen vyměňujeme staré, rozbité za nové.
Jan Charvát se trendu postavil

N

a začátku byl rozbitý displej
mobilního telefonu a cena opravy
blížící se ceně nového přístroje.
A také článek, který Jan Charvát našel
o zahraniční síti opraven Repair Café.
Nikdy se kutilství nevěnoval, ale i tak si
mobil zvládl opravit nakonec sám. A článek
o Repair Café ho inspiroval k založení
komunitního webu Opravárna.cz. Ten
spojuje lidi, kteří nepochodili v servisech,
s kutily a malými opraváři.
„Web jsme s kolegou Janem Latoněm rozjeli v roce 2015. Byla to ale od počátku spíše
prodělečná aktivita,“ usmívá se absolvent
politologie a mezinárodních vztahů Jan
Charvát, „web měl řadu chyb a opraváři nám
málokdy odváděli patnáctiprocentní provizi.

Mnohdy ani ne tak ze zlé vůle, jako spíš
kvůli složitosti měsíčního vyúčtování.“

Dětské nemoci projektu
Jan Charvát po škole pracoval jako novinář a v oblasti public relations. Zabýval se
zejména životním prostředím. „Podnikáním
jsem byl zcela nepolíbený,“ přiznává a vzpomíná na začátky, kdy se s Opravárnou.cz
zúčastnili několika startupových soutěží.
„V nadaci Vodafone jsme se naučili psát
byznys plány a díky skvělému mentorovi
Janu Maškovi jsme v podnikání zase až tolik
nenarazili. Nejtěžší na rozjezdu jsou vždycky
peníze. Naštěstí jsme získali nějaké odměny
a výhry. Samozřejmě za sebou máme několik špatných rozhodnutí. Například jsme

chtěli spustit vlastní servisy a nic jsme o tom
nevěděli. Takže jsme neuživili lidi, kteří se
na tom podíleli,“ pokračuje Charvát.
Moc se neosvědčil ani jiný nápad:
Opravakavárna. Taková věc je v českých
podmínkách podle jeho slov dost drahá:
„Nabídli jsme dobrovolné vstupné, takže
jsme vybrali třeba 16 korun a akce vyšla na
dvacet tisíc. Zkrátka, je sice krásné myslet
srdcem, ale je potřeba všechno raději čtyřikrát spočítat.“
Firma se naštěstí obešla bez úvěrů a velkou výhodou bylo, že se dala řídit ve volném
čase z domova. Jan Charvát loni podíly
svých spoluzakladatelů koupil a rozhodl se
v projektu pokračovat jenom s manželkou
Lucií.
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K uŽIVENí TO ZATíM NENí. „Opravárně
se věnuji vedle jiné práce a manželka v rámci
mateřské dovolené,“ říká Jan Charvát.

a manželka v rámci mateřské dovolené.
Ale start je úspěšný, už za první měsíc web
vynesl více než za celý minulý rok. Zaregistrovalo se přes 750 opravářů a servisů
a kolem 700 lidí zadalo zakázku. Na zhruba
90 procent z nich se ozval alespoň jeden
opravář, u mobilů a počítačů ve větších
městech si zákazník může vybrat i z více než
deseti nabídek.“

Opravme to!
Z průzkumu v rámci Evropy vyplynulo, že
kromě Repair Café jeden podobný projekt
funguje ve Švýcarsku a jeden na Slovensku,
ale ten má blíž k firmě SuperSoused, jež
vznikla nedlouho po
Opravárně.
„SuperSoused
nabízí z 90 procent
práce v domácnosti,
my se soustředíme
zejména na opravy
elektra, i když si
u nás lze zadat třeba
zašití kalhot nebo
opravy dřevěného
nábytku. Specifičtí
jsme však tím, že
nám jde zejména
o prevenci odpadu –
spousta věcí díky
nám neskončí na
skládce,“ vysvětluje.
Majitelé Opravárny.cz kromě jednání
s investory, kteří by
jim umožnili rozšíření i do zahraničí, zejména na Slovensko a do Německa, chystají
kampaň Opravme Česko. Na crowdfundingovém portálu Hithit proto rozjeli výběr
150 tisíc korun na její start.
„Naším esem v rukávu je koncern Groupe
SEB, který s námi do této akce chce jít
a chystá se garantovat desetiletou opravitelnost svých výrobků,“ plánuje Jan Charvát,
„to znamená, že po tuto dobu budou vyrábět
náhradní díly a podporovat servisy, které
přístroje opraví, aniž by zboží bylo výrazně
dražší. Ostatně to, zda se přístroj spojí nýtem, nebo šroubem, vyjde finančně nastejno.
Většina firem používá nýty, aby věci nešly rozebrat a spravit a bylo potřeba koupit nové.“

Změňme myšlení
Firma se chystá rozvíjet třemi směry –
získat dostatek opravářů a servisů, spojit
a zburcovat ty, kteří už činnost ukončili,
a vyškolit nové. „Neděláme si ambice, že
bychom byli schopni vychovat profíky, ale
máme v plánu vyučovat třeba základy pájení
a podobné věci. Bude-li absolvent kurzů
šikovný, dostane certifikát Ověřeno a může
se přidat. Na opravu remosky nebo starého
vysavače se profesionálové nehlásí, ale ‚hobbíci‘ to zvládnou,“ vysvětluje Charvát.
Chystá se také spolupracovat se středními školami a učebními obory. Z výzkumů
totiž vyplývá, že lidé se sice vyučí, ale pak
jdou kvůli penězům raději dělat řidiče nebo
skladníky. „Na nás bude nabídnout jim
práci. Nejtěžší na všem je změna myšlení
lidí, aby pochopili, že vyhazovat se nemá.
Jasně, nákup nového
mobilu je pro řadu
z nich věcí prestiže,
ale třeba kvalitní vysavač může fungovat
léta,“ říká.
Obtížná bude
podle Jana Charváta
i změna procesu
výroby, protože
v Česku se elektro
moc nevyrábí. Je
proto potřeba působit na politiky, že
některé směrnice EU
mají smysl.
„A spolu se Sdružením českých spotřebitelů budeme dávat značku Životnost
PLUS firmám, které
změní výrobní chování a nabídnou pětiletou
záruku. Nemusí to být jen elektro, ale i jiné
výrobky. Z dat, která časem nashromáždíme, chceme vydávat žebříčky opravitelnosti,
aby si zákazníci rozmysleli například nákup
toustovačů z Číny za 250 korun. Chceme
tak přispět k udržitelnému rozvoji, ochraně
životního prostředí a podpoře místní ekonomiky a snížit množství vyhozených věcí,“
dodává podnikatel, který sám pečlivě třídí
sedm druhů odpadu, uklízí les za domem
a o ekologii přednáší i na různých konferencích, naposledy například na akci Institutu
cirkulární ekonomiky.

Většina firem
používá nýty, aby věci
nešly rozebrat a spravit
a bylo potřeba koupit
nové.

FOTO: Martin Pinkas

Opravárna v novém
Prvním krokem restartu Opravárny.cz byl
profesionální web od společnosti CDI.CZ.
Spustili ho loni v září. Nabídl mnoho funkcí
umožňujících automatický provoz. Hlavní změnou bylo, že místo provize placené
opravářem dnes zákazník platí 49 korun.
Majitelé firmy se mu za to zavazují najít odborníka. Pokud se to nepodaří, částku vrátí
nebo nabídnou příští opravu zdarma.
Další novinkou je účast odborných
servisů v projektu. Je na zákazníkovi, koho
si k realizaci zakázky vybere – samozřejmě
má možnost se orientovat podle dostupného
hodnocení.
„K uživení to zatím není,“ říká Jan Charvát, „Opravárně se věnuji vedle jiné práce

JAnA ŠULIStOvÁ
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Budoucnost se jmenuje konopí
Osmatřicetiletý Robin Kazík
vsadil na konopnou kosmetiku
a dnes prodává produkty
ve dvaceti zemích

N

ejdřív jsem spolupracoval s firmou,
která vyráběla konopné masti,
ale po čase jsme od ní koupili
licence a pustili se do toho sami. Portfolio
jsme z šesti přípravků postupně rozšířili
na čtyřiadvacet, říká Robin Kazík, ředitel
a majitel nevelké české společnosti Annabis.

Nevěří na zázraky
Tušil, že konopí má velký potenciál. Z odborných publikací vyčetl, že pomáhá při
léčení mnoha zdravotních problémů, často
i vážných. „Prostě jsem mu věřil. Byla to
intuice,“ říká. Začínal od nuly, zažil spoustu ztrát a zklamání. „Ale nedal jsem se,
motivovaly mne drobné úspěchy,“ přiznává
podnikatel, který není původem farmaceut. Vystudoval Vysokou školu báňskou
v Ostravě a pak Slezskou univerzitu v Opavě. Původní profesí je ekonom, pracoval

jako marketingový ředitel v komunikační
agentuře.
Jedním dechem dodává, že není fanatik
a nevěří, že konopí je zázračný prostředek
na všechno. Původně si také myslel, že bude
stačit, když budou vyrábět kvalitní produkty. A že jim bude nahrávat náskok, který
měli před ostatními na trhu. „Nakonec to
nebylo tak jednoduché, jak jsem si představoval. Musím říct, že jsem měl pochybnosti
o směřování firmy, v jednu dobu velmi
vzrostl počet konkurenčních podniků, které
se snažily o výrobu a prodej konopné kosmetiky,“ přiznává.

-technologické v Praze, který se postavil do
čela vývoje.
„Naše firma je jedna z mála, ne-li jediná
v Evropské unii, která má licence jak na
receptové léčivé konopí, tak i na volně
prodejné přípravky,“ říká Kazík. A dodává:
„Výhodou je, že česká společnost je otevřená.
Češi netrpí přehnanými dogmaty, což si moc
neuvědomujeme, když tady žijeme. Češi se
nebojí nových věcí, přitom dbají na tradice.
Babičky na dědinách odjakživa pěstovaly
bylinky a vyráběly konopné masti. Bylinkářství tady má velkou důvěru a tradici, na
kterou navázal výzkum a nynější výroba.“

Osobnost v čele

Není konopí jako konopí

Bylo zapotřebí získat vysoké stupně certifikace jakosti. Receptury upravovali ve spolupráci s profesorem Bohuslavem Doležalem,
bývalým rektorem Vysoké školy chemicko-

Je velký rozdíl mezi konopím, které se
používá pro léčebné účely, a tím, které
přináší kosmetický účinek. „Liší se obsahem
kanabinoidů v použitých surovinách.
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I v kosmetické části výroby se z velké
části uplatní produkty, které se zaměřují
na pohyb a bolest. „Jsou to křečové žíly,
hemoroidy, bolest svalů a kloubů,“ doplňuje
a dodává, že nové receptury kladou důraz
na přírodní původ použitých složek, většina
je v biokvalitě, hodí se i pro vegany a děti od
tří let.
„Naším nejprodávanějším produktem je
gel Arthrocann. Sází na synergii účinných
látek především konopného oleje a extraktu
z konopných semen, koloidní stříbro, kafr,
jírovec maďal a spoustu dalších. Osobně
jsem hodně pyšný i na to, že o naše produkty
je zájem třeba i v Chile, nebo dokonce v Austrálii. Exportní trh nám vzrostl za poslední
tři roky o víc než sto procent,“ prozrazuje.

Pomáhá lidem, ale i zvířatům

KLIKATÁ cEsTA. Robin Kazík se od
marketingových strategií pro velké farmaceutické
firmy dostal až k výrobě konopné kosmetiky.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

200 TIsíc VÝRObKŮ.
Taková je roční produkce firmy.
K mání jsou například v lékárnách či e-shopech.

Kosmetika se vyrábí z technického konopí,
kde je omezeno množství psychoaktivního
kanabinoidu THC na max. 0,2 procenta.
Léčebné konopí omezení nemá a může mít
například 22 procent THC. V léčebném konopí jsou různé poměry THC a kanabidiolu
CBD, je na předpis a jen na určité diagnózy,“
vysvětluje. Právě osvěta je podle něho velmi
důležitá. Firma využívá ke komunikaci
Facebook, Instagram, LinkedIn, oslovení
zájemce v lékárnách. „Zákazníci nám posílají své nápady a poznámky k přípravkům, ty
předáváme přímo do oddělení vývoje, kde se
jimi vážně zabývají,“ prozrazuje.
Co je na kosmetice s obsahem konopného
oleje tak zajímavé? „Konopný olej je dermatologicky bezpečný, pokožku promašťuje,
zvláčňuje, mírní případné podráždění stejně
jako projevy svědění. Správně zvolené
konopné kosmetické přípravky mohou být

řešením pro každodenní dlouhodobou péči
o pokožku s projevy akné, lupénky, atopie
a ekzémů. Velmi dobré účinky při péči
o namožené svaly, šlachy a klouby vykazují
speciální masážní gely a masti s konopným
olejem a extrakty,“ vypočítává. A dodává, že
olej působí příznivě i na vlasy nebo suchou
pokožku.

Konopím proti
stárnutí
Konopná kosmetika obsahuje konopný
olej, který se získává lisováním ze semen
konopí, a dva typy konopných extraktů.
Ty mají zásadní význam, protože obsahují
esenciální mastné kyseliny nezbytné pro
naše tělo. Nedokáže si je totiž samo vyrobit. Konopí účinně pomáhá nejen v případě
vážných nemocí, ale především při lokální
aplikaci v podobě tinktury nebo masti –
přináší úlevu a rychlé zhojení i při běžných
zdravotních problémech. Zvláště dobře se
osvědčuje při léčbě takzvaných civilizačních
nemocí a chorob spojených se stářím.

V minulých letech se stali průkopníky
v importu léčivého konopí, tady ale obrazně
řečeno na zlatou žílu nenarazili. „Prvních
několik let jsme ho dotovali, asi dvě eura na
gram. Kupovali jsme za víc, než prodávali.
Přišlo mi divné, že bychom ho pacientovi
prodávali dráž. V současnosti je situace velice podobná. Určitě se tedy nejedná o výdělečnou činnost,“ vysvětluje Kazík.
Velkou novinkou je ale využití konopí
pro veterinární účely. „Loni v prosinci jsme
uvedli na trh značku Vetercann, ukázalo se
totiž, že některé části našich receptur mají
skvělé účinky pro řešení veterinárních problémů,“ říká. Právě to bylo podle jeho slov
pro firmu překvapujícím, nicméně velkým
impulzem pro objevování dalších možností
například ve sféře volně prodejných doplňků
stravy: „Sázíme na inovace a ověřování kvality, v současné době máme čtyřletý projekt
s Univerzitou Palackého v Olomouci. Naším
cílem je být v každé zemi Evropské unie
jedničkou, případně dvojkou na trhu.“
Ačkoli se Robinovi Kazíkovi jeho očekávání postupně naplňují, přiznává, že bez týmu
spolupracovníků by to asi nešlo. „Já jsem
sice velký vizionář, s denní rutinou jsem
ovšem tak trochu na štíru,“ směje se. Překvapilo ho také, jak mu firma se sídlem v Olomouci a výrobou v Praze (v certifikované
laboratoři) během tvrdých let dřiny přirostla
k srdci. „Kdysi jsem si myslel, že bych byl
schopen firmu prodat. Teď už ale věřím, že
i v budoucnu bude někdo z rodiny schopen
v mých krocích pokračovat,“ uzavírá.
JOsEF ŽíDEK

02/2018 l 25

24_37_PT_02.indd 25

13.02.2018 14:35:55

příběh
úspěchu

Ráno makléř,
večer rocker

Jan Stejskal o sobě tvrdí,
že je vizionář. S bratrem začal
podnikat na internetu,
ještě když byla celosvětová
síť v plenkách

M

ajitel realitních kanceláří
v Českých Budějovicích prý už
v pěti letech věděl, co chce dělat.
Bavila ho muzika, toužil stát se hudebníkem.
Během dospívání organizoval koncerty
své kapely Rozkrock, v níž hrál na kytaru
a zpíval. A tehdy objevil, že ho pořádání akcí
baví. Nabídl své služby i jiným kapelám.
„Zjistil jsem, že čím větší reklama je, tím
lepší. Když dám do reklamy 15 tisíc, vrátí se
mi dvacet,“ popisuje pákový efekt fungování
propagace. Ve svých 24 letech vydělával dost
peněz a přemýšlel, jak jich vydělávat ještě
víc.

Krok do neznáma
V roce 1992 koupil jako investici první nemovitost. Neměl s ní žádné zvláštní plány.
Chtěl jen vyzkoušet, jak funguje reklama

i v jiném oboru, než byla hudba. Zásluhou
dobré marketingové kampaně ji obratem
prodal s velkým ziskem. „Tehdy jsem chtěl
hlavně zkusit, co umí realitní trh, protože
jsem si myslel, že je v něm hodně peněz.
To si ostatně lidé myslí i dnes. Ale dělat
v realitách je velká dřina a často jen za
málo peněz. Všichni vidí vysoké, statisícové provize, ale málokdo počítá s náklady

a riziky,“ vysvětluje Stejskal. Devětačtyřicetiletý podnikatel o sobě s oblibou
tvrdí, že je vizionář. To mu pomáhalo
jít vpřed. V roce 1992 založil spolu se
svým otcem právníkem a matkou realitní
kancelář. Prvních pět let bylo podle jeho
slov hrozných: „O tom, že skončím, jsem
přemýšlel hodně často. Pomohlo mi ale to,
že jsem věřil. Měl jsem zkrátka vizi, že to
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NA ROZTRhÁNí.
Devětačtyřicetiletý Jan Stejskal
vlastní realitní kancelář
RK Stejskal.cz, je společníkem ve
společnostech Hypocentrum České
reality, Chcibytrentier, Realitní
vzdělávací institut a České reality.

kéreality.cz. Ivoš internetu a technice
rozuměl mnohem víc než on. Dnes
považujeme za přirozené, že lidé hledají
nemovitosti především na internetu.
Tehdy to tak ale nebylo. Realitní kanceláře
inzerovaly téměř výhradně v tištěných
katalozích a na vývěskách. Internet jim
obrazně řečeno nic neříkal.
Jan Stejskal je objížděl a nabízel jim bezplatnou inzerci nemovitostí. Ze začátku se
ale setkal s velkou nevolí a nepochopením.
Většina kanceláří tvrdila, že jim vyhovuje
stávající forma inzerce. Víc než pět let proto
web dotoval z výdělku realitní kanceláře,
která se postupně stala jednou z největších
a nejúspěšnějších v Českých Budějovicích.
V současnosti zaměstnává kolem dvaceti
makléřů.
Nakonec se ale úsilí obou bratrů vyplatilo.
Dnes pod firmu Český internet, kterou Jan
Stejskal spoluvlastní, spadají další weby –
například jeden z nejvýznamnějších o stavbě, bydlení a zahradě Českéstavby.cz.
A také Českéreality.cz. Ten se vyvinul
z původního Jihočeskérealiyt.cz, dnes má
celostátní záběr.

Pomáhá lidem zbohatnout

FOTO: Hynek Glos

půjde.“ Tehdy si se svou první manželkou
připadal jako „chudý příbuzný“. Všechno,
co vydělal, znovu investoval. S rodiči se
nakonec po domluvě rozešel. A pokračoval sám.

Konec papíru!
V roce 1999 přesvědčil bratra Ivoše, aby
mu pomohl s rozjezdem webu Jihočes-

Existuje hodně podnikatelů, kteří nutí
zaměstnance, aby přijímali bezvýhradně
jejich myšlenky. Jan Stejskal to ale
vidí jinak. Nikoho do ničeho netlačí. „Pomáhám lidem na jejich
cestě ke spokojenému životu.
A občas z toho i něco mám. Něco
nad námi každému přidělilo jiné
vlastnosti. A my máme povinnost vůči sobě i ostatním, abychom dělali to, co nás
baví. Každý umí něco
jiného. A navzájem
se musíme doplňovat,“ vysvětluje
svůj postoj.
Jan Stejskal
začínal s rodinou, dnes to má ale
uspořádané očividně
jinak – rodinu si stvořil ze
svých zaměstnanců: „Já si
o sobě dokonce myslím,
že moji zaměstnanci
dohromady toho umějí
o 95 procent více než já
a jsou mnohem chytřejší.“ Myslí si, že je jeho

povinností se o ně zajímat, pomáhat jim.
Hodně důležité je, aby lidé chodili do práce
nejen kvůli platu, ale také kvůli dobrému
kolektivu, hezkému prostředí a motivaci,
říká. Každého rád vyslechne. I pokud chtějí
probrat třeba osobní problémy.

Školský systém je na zlost
„Celý náš školský systém je postavený na
hlavu,“ otevírá další téma. Podle Jana Stejskala nás společnost vede k tomu, abychom
uměli všechno. Každý má ale jen pár věcí,
které mu jdou. Děti jsou tak už od dětství
vychovávány, aby přišly o chuť do života.
Sám Jan Stejskal rozhodně není studijní
typ. Diví se, že jej učitelé na střední průmyslové škole vůbec pustili k maturitě. Dál už
nepokračoval. Má ale plnou hlavu nápadů,
jak systém vylepšit. Velká škoda podle
něho je, že se většina lidí snaží vyhovět
požadavkům společnosti. Pokud budeme žít
jako všichni, budeme takoví jako všichni –
průměrní.
Lídr se podle něho pozná právě podle
toho, že jde téměř proti všemu a proti všem.
„Mně v životě mnohokrát říkali, že jsem se
zbláznil. A mysleli to se mnou přitom dobře.
Ale já jsem vždycky věděl, že musím jít svojí
cestou,“ dodává.

Recept na spokojenost?
Každopádně ale po všech letech
zmoudřel, přiznává. Už nechce
v budoucnu znovu udělat stejnou
chybu – být v práci od nevidím do
nevidím. Chce prožívat každý den,
jako by byl jeho poslední. A nebude
dělat věci, které ho nedělají šťastným.
Proto už nemá chuť se
zapojovat do jednoho
z nových projektů,
Realitního vzdělávacího institutu.
Měl v plánu sám
školit, ale zjistil,
že ho to již
nenaplňuje. Vše
pokračuje, ale
bez něho. Namísto toho se vrací
ke hraní se svou
současnou kapelou
Budweis Big Beat.
mARKéTA mAZANcOVÁ
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TémA

S batohem na pivo

V Česku roste zájem
o malé rodinné pivovary.
Jejich počet už přesáhl 370

S

pověstí pivní velmoci je v Česku zlatavý
mok a jeho spotřeba vděčnějším
tématem než ve většině zemí světa.
Poté, co po roce 1989 zanikla řada menších
pivovarů a trh si začali rozdělovat velcí hráči,
se však v posledních letech začalo historické
kyvadlo vychylovat na opačnou stranu. Malé
pivovary jsou stále oblíbenější nejen jako zdroj
českého národního nápoje, ale také jako cíl
turistů. Podle průzkumu, který loni nechala
zpracovat Asociace malých a středních
podniků a živnostníků (AMSP ČR), tuzemští
spotřebitelé čím dál více navštěvují regionální
pivovary rodinného typu, kterých jsou již více
než čtyři stovky.

Turistický hit
Tři turisté z deseti dokonce malé pivovary
vyhledávají jako svoji cílovou destinaci. Dvě

třetiny všech turistů malý pivovar cíleně
nevyhledávají, ale narazí-li na něj, rádi pivo
ochutnají.
Testování regionálních piv se tak začíná
stávat zajímavou turistickou atrakcí, přičemž téměř polovina zákazníků je připravena si za lokální zlatý mok i připlatit. I to je
důvodem, proč v současnosti vzniká každý
týden jeden nový minipivovar.
„Skutečnost, že regionální pivovary se
stávají turistickým hitem, dokazuje i to, že
41 procent dotázaných bylo alespoň jedenkrát na prohlídce malého pivovaru a devět
procent se tak chystá učinit,“ říká Tomáš
Macků, ředitel výzkumu agentury IPSOS,
která pro asociaci průzkum realizovala.
Podle analýzy AMSP ČR z poloviny
loňského roku existuje v současnosti
370 minipivovarů, tedy malých pivovarů

s výstavem piva do deseti tisíc hektolitrů
ročně. Velké pivovary, kterých je 45, však
zcela dominují v celkové produkci piva, a to
s celkovým podílem 98 procent.
Přesto je zájem o investování do minipivovarů mimořádný, jen za poslední kalendářní
rok vznikla padesátka nových malých pivovarů a nic nenasvědčuje tomu, že by boom
ustával. Malé pivovary výborně doplňují trh
velkých hráčů a nabízejí chuťově rozmanitá
piva, často spojená s lokálním příběhem
a vazbou na místní region.

Pivní stezky
„Minipivovary jsou hitem nejenom ve
velkých městech, ale především v malých
městečkách a vesnicích. Jsou zde významným ekonomickým a kulturním centrem
venkova. Podporují turistický ruch, dávají
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lidem práci a zabraňují vylidňování venkova.
Poslední dobou se začínají propojovat do
pivních stezek a přinášejí život do regionů,
které by jinak jen těžko hledaly jinou atraktivitu,“ říká Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.
I když tržní podíl malých pivovarů není
velký, podle odborníků mají výrazný vliv na
obnovu pivní tradice v zemi.
„Právě minipivovary se zasloužily o renesanci českého piva a pivovarnictví tím, že
znovu nabídly zákazníkovi chuťovou a druhovou rozmanitost a začaly znovu velice
trpělivě vychovávat českého a pak i zahraničního konzumenta piva. Jsou to malé
pivovary, které pivu dávají znovu příběhy,
jež jsme dlouhá léta znali jen z Hrabalova
románu. A to je podstata tohoto boomu, že
každý tento pivovar nabízí pivo s příběhem,
svým, osobitým a originálním. Takže vidím
budoucnost malých pivovarů velice dobře,“
doplňuje Radovan Koudelka, člen prezidia
Českomoravského svazu minipivovarů.
„Malé pivovary se stávají vizitkou regionů,
turistickým cílem českého venkova a jsou
živým důkazem naší podnikatelské a řemeslné tradice. I když se jedná o investici
v řádech jednotek milionů, je pozoruhodné,
že co týden u nás vzniká nový minipivovar,“
říká Karel Havlíček, předseda AMSP.

Velcí stále vládnou
Každý týden v tuzemsku vznikne nový
pivovar. Přesto 45 velkých pivovarů, které
přežily konsolidaci v oboru minulých tří
desetiletí, kontroluje 98 procent trhu.

FOTO: Hynek Glos

Nejlepší pivo vaří žena
I když je pití piva a mudrování nad tím,
které z nich je nejlepší, většinou doménou
mužů, pivo čtvrtstoletí v Česku vaří žena.
Tento prestižní titul si totiž z loňské soutěže
Pivex odnesl pivovar Zubr. „Pivo se musí
dělat poctivě a k jeho výrobě přistupovat
s maximální pečlivostí. Jen tak může vzniknout pivo s dobrou pitelností, správným
řízem a chutí,“ komentovala úspěch Nataša
Rousková, sládková pivovaru Zubr. Pro pivovar nebylo toto ocenění ojedinělé, například
v roce 2016 se ležák Zubr Premium stal
absolutním šampionem Pivexu.

Hledá se sladovník
Celková pozitivní čísla rozmachu malého
pivovarského podnikání ale nekorespondují
s počtem absolventů oboru sladovník-pivovarník. Podle aktuálních údajů AMSP ČR
nabízejí program sladovník-pivovarník tři
školy s kapacitou 45 absolventů ročně, nicméně zájem je menší a každý rok ukončuje
školu tohoto zaměření v České republice jen
přibližně 15 studentů.
Právě nedostatek sladovníků začíná být
podle Karla Havlíčka pro obor problémem.
„Protože toto řemeslo nelze například nahradit cizinci na krátkodobý pobyt. Nejenže
se jedná o dost specifickou profesi, ale sládek by měl mít ke svému produktu i osobní
vztah a měl by být s jeho výrobou dlouhodobě spojen,“ upozorňuje Karel Havlíček.

Rekordní zájem o Plzeň
S trendem pivovarnické turistiky se snaží
držet krok i velcí hráči. Například Plzeňský
Prazdroj v loňském roce přilákal rekordní počet návštěvníků. Celkem jeho trasy
v Plzni navštívilo 762 tisíc lidí, což je o šest

Lihovary spojují síly
Zatímco v pivovarnictví nastává
doba vzniku nových malých podniků,
v lihovarnictví loni docházelo spíše
k opačnému procesu – konsolidaci oboru.
Dohodu o partnerství uzavřel
například výrobce prémiových
jednodruhových destilátů Distillery
Kleiner a Palírna U Zeleného stromu,
jedna z největších českých likérek,
známá například svojí Starou
mysliveckou. Aliance umožní Distillery
Kleiner, aby se plně soustředila na
produkci luxusních pálenek a vývoj
nových produktů. Palírna U Zeleného
stromu pak převezme „zátěž“
v administrativě, logistice a dalších
souvisejících činnostech. Zároveň
podpoří vývoz destilátů Kleiner do
zahraničí.
„Vstup Palírny U Zeleného stromu
do společnosti Distillery Kleiner je čistě
kapitálový a přináší nám s sebou velké
možnosti rozšíření našich produktů na
vybrané globální trhy,“ říká Jan Kleiner,
zakladatel společnosti.
Současná Palírna má velké exportní
ambice a aktuálně vyváží své produkty
do více než 20 zemí na celém světě.
„Jsme přesvědčeni, že dokážeme značce
Kleiner otevřít dveře na náročné trhy
v USA, Austrálii nebo Číně,“ dodal
Pavel Kadlec, ředitel Palírny U Zeleného
stromu.
Vůbec prvním produktem, který se
v rámci nové éry spolupráce obou firem
objeví na trhu, je desetiletá višňovice.
Ta se již může chlubit stříbrnou medailí
z letošního World Spirits Competition
v San Francisku.
Výjimečnost výroby destilátů Kleiner
spočívá v tom, že se vyrábějí ručně
výhradně z jednoodrůdového ovoce
volně rostoucích ovocných stromů na
Moravě, tedy v souladu s přírodou.
Každá šarže podstoupí 1365 dní od ruční
sklizně až po stáčení do lahví včetně.
Zrání probíhá v dubových sudech nebo
kameninových nádobách. Následně se
pak stáčejí do designových lahví z čirého
skla. Produkty z ruční malosériové
výroby jsou oblíbené především
v luxusních restauracích včetně podniků
oceněných michelinskou hvězdou.

›
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roce 2015.
„Nárůst zájmu o prohlídkové trasy
i o další akce v obou plzeňských pivovarech
nás nesmírně těší. Překonat čísla roku 2015
nebylo jednoduché, neboť v tom roce se
Plzeň pyšnila titulem Evropské hlavní město
kultury, což samozřejmě nalákalo do Plzně
mnoho turistů,“ uvádí Pavla Mášková z oddělení turismu a péče o historické dědictví
Plzeňského Prazdroje.
O loňský návštěvnický rekord se ze
šedesáti procent zasloužili čeští turisté,
výrazně se pak zvýšil zájem návštěvníků
z Asie, zejména z Číny, Tchaj-wanu a Jižní
Koreje. Ti v loňském roce poprvé překonali
množství německých turistů, kteří bývali
tradičně nejpočetnější zahraniční skupinou
návštěvníků pivovaru. „Celkem k nám na
prohlídky pivovarů zavítali návštěvníci
z padesáti zemí světa, ze vzdálenějších zemí
například z Brazílie nebo Austrálie,“ říká
Pavla Mášková.
Kromě tradiční trasy v pivovaru Pilsner
Urquell začal loni Plzeňský Prazdroj lákat
i na prohlídky pivovaru Gambrinus. Zcela
novou trasu absolvovalo již několik tisíc
návštěvníků. Na turisty zde čeká mnoho
zajímavých aktivit, jako například škola
čepování piva, senzorická prezentace
surovin na výrobu piva, kde mohou lidé
suroviny i ochutnat. Část degustace
probíhá přímo v ležáckých sklepích, kde
pivo zraje. V historické varně Gambrinus
je dokonce možné uspořádat soukromý
večírek či party.
Rekordní návštěvnosti dosáhl Plzeňský
Prazdroj i díky úspěchu loni pořádaných
akcí. S velkým zájmem se setkaly například
oslavy 175 let od uvaření první várky ležáku
Pilsner Urquell s doprovodným programem
nebo výstava o historii plzeňských hospod
na nádvoří pivovaru.

Žádná tajemství
Prohlídky pro skupiny až 25 osob nabízí
od roku 2009 také pivovar Svijany. Během
zhruba šedesáti až devadesáti minut se při
nich účastníci mohou seznámit s celým
procesem výroby svijanského piva. Ve
Svijanech, jako v jednom z mála pivovarů,
jsou věrní klasické technologii českého piva
plzeňského typu s dvourmutovým způsobem vaření, kvašením v otevřených spilkách
a zráním v ležáckých sklepích, která se
v pivovarech už jen tak nevidí.

A181001068

Která piva nejlépe
chutnala v roce 2017
Točená sudová piva
světlé ležáky
1. Velkopopovický Kozel 11°
2. Starobrno Drak
3. Krušovice 12°
světlá výčepní
1. Bernard pivo nefiltrované světlé výčepní
2. Radegast original
3. Holba horská
Lahvová piva
světlé ležáky
1. Zubr Grand
2. Gambrinus Plná 12°
3. Litovel Premium / Radegast Ryze hořká
svěTLá výčepní piva
1. Zubr Classic
2. Litovel Moravan
3. Zubr Gold
Tmavá piva
1. Litovel Drak
2. Lobkowicz Premium černý
3. Litovel Drak premium
neaLkohoLická piva
1. Birell polotmavý
2. Lobkowicz Premium nealko
3. Birell
míchaná nízkoaLkohoLická
a neaLkohoLická piva
1. Litovel Pomelo
2. Birell polotmavý citron
3. Litovel červený pomeranč
minipivovary svěTLé Ležáky
1. Dobřanská Hvězda 12°
2. Zlatá labuť světlý ležák (Zvíkov)
3. Brněnská jedenáctka

„Nejde přitom o žádnou expozici jako
v některých jiných pivovarech; návštěvníci
u nás procházejí skutečnou výrobou, nic
před nimi neskrýváme a rádi jim odpovíme
na veškeré dotazy,“ říká svijanský sládek
Petr Menšík.
Návštěvníci se přitom musí připravit na
výrazné rozdíly teplot. „Na varně teplota
hlavně v létě překračuje i 40 °C, zatímco
u ležáckých tanků se pohybuje jen kolem
2 °C a je tam dost vlhko. Účastníkům proto
doporučujeme několik vrstev oblečení,“
upozorňuje Petr Menšík.

Méně točeného, více plechovek
I když zájem návštěvníků o pivovary roste,
piva se v zemi loni vyrobilo méně. Podle
Českého svazu pivovarů a sladoven klesla produkce do října 2017 meziročně o 1,2 procenta.
Zároveň pokračuje několikaletý trend poklesu
piv točených a nárůst prodeje piv balených,
kde nejvíce rostou plechovková piva.
Některé pivovary tvrdí, že za poklesem
stojí zavedení elektronické evidence tržeb
a zákazu kouření v restauracích, ale statistická data to nepotvrzují.
„Pokud se podíváme na ekonomické
výsledky našich klientů, zaznamenáme průměrný 16procentní meziroční růst, zatímco
Český statistický úřad uvádí pouze
8,2 procenta pro celý trh. To je za mne
prokazatelný pozitivní efekt způsobený
mimo jiné novými technologiemi, které EET
podnikům – sice často nedobrovolně –
přinesla,“ konstatuje Karolína Hejlová ze
společnosti Storyous, která dodává pokladní
řešení EET pro restaurace.
Také dlouhodobá data ukazují, že pokles
prodeje piv v restauracích je jen pokračováním dlouhodobého procesu. Do roku
1989 se v České republice pilo tradičně více
čepovaného piva, poměr činil 65 : 35 ve
prospěch piva prodaného v hospodách. Ještě
v roce 2004 byla bilance prodejů vyrovnaná,
od té doby ale prodej v restauracích vytrvale
klesá.
V roce 2016 činil poměr spotřeby ve
prospěch baleného piva v obchodech 61 : 39.
V roce 2017 tak dál pokračoval trend, který
odstartoval dávno před změnami loňského
roku. To, že se zájem zákazníků posunuje
jiným směrem, ukazuje také nárůst prodeje
nealkoholických piv o 17,7 procenta na
555 tisíc hektolitrů.

Zdroj: Pivex 2017

DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

› tisíc více než v dosud nejúspěšnějším
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Kokos

KOMERČNÍ PREZENTACE

SKVĚLÝ JAKO

POTRAVINA
bio raw
Kokosové oleje
Kokosové
food
Bio kokosový olej Zdravý den je
vyrobený z čerstvých ekologicky
pěstovaných kokosových ořechů za
studena při nízké teplotě.

Vhodný na smažení, pečení a vaření
nebo do salátů. Kromě jídla lze použít
i k dalším účelům.
Má menší energetickou hodnotu
než ostatní tuky a jeho trávení je
spíše podobné sacharidům. Tráví se
ale pomaleji než sacharidy a dodává tak
organismu energii postupně. Na rozdíl
od jiných tuků se neusazuje v těle.
Pár lžiček oleje dokáže navodit pocit
nasycení na několik hodin, což je
ideální při redukčních dietách.
Složení a způsob výroby
BIO a RAW
100% panenský
kokosový olej v BIO
a RAW kvalitě lisovaný
za studena max.
teplota 30 °C z čerstvé
kokosové dužiny.
Obsahuje přes 50% 450 ml
kyseliny laurinové.

Složení a způsob
výroby BIO

Je vhodné pro vegetariány a vegany
a osoby citlivé na laktózu.
Vhodné do asijských pokrmů, kari,
polévek, dezertů, pudinků, koktejlů
a jako náhrada
do jídel, kde je
vyžadováno
mléko.

400 ml 3000 ml

49,- 75,- 490,950 ml

195,- 390,-

Kokosový cukr
květový BIO
Bio kokosový cukr má stejnou
sladivost jako běžný cukr, má nízký
glykemický index 35 a přirozený
obsah základních
aminokyselin
a minerálů. Je
vyroben v BIO
kvalitě bez
chemických
a konzervačních
180 g 350 g
1000 g
látek a je
nerafinovaný.

79,- 129,- 319,Kokosová mouka
BIO a RAW
Bio kokosová mouka je vyrobena
z dužiny ekologicky pěstovaných
kokosových ořechů. Je chutnou
a zdravou alternativou nejen
k pšeničné mouce.
Má příjemnou
kokosovou vůni
a lehce nasládlou
chuť. Je bohatým
zdrojem bílkovin
a vlákniny
200 g 1000 g
a neobsahuje
lepek.

59,- 190,-

950 ml

4000 ml

150,- 280,- 990,-

24_37_PT_02.indd 31

je vyrobené lisováním
z čerstvých ekologicky pěstovaných
kokosových ořechů. Má intenzivní
kokosovou chuť a vůni a krémovou
konzistenci.

200 ml

100% panenský
kokosový olej v BIO
kvalitě lisovaný
za studena max.
teplota 45 °C
z čerstvé
kokosové
dužiny.
Obsahuje
přes 45%
kyseliny
laurinové.

450 ml

mléko Bio

www.zdravyden.cz
objednávky na dobírku
tel: 730 143 541 nebo 731 417 169
mail: objednavky@zdravyden.cz
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Nejmlsnější veletrh
se jmenuje Salima
Brněnská Salima představí
nejnovější potravinářské produkty
i technologie. Hitem je prodej výrobků bez obalu

P

okud je některý z českých veletrhů
oblíbený u milovníků nejrůznějších
dobrot, pak je to bezesporu Salima.
Její 31. ročník se letos uskuteční od
27. února do 2. března a nabídne velkou
změnu. Tradiční akce se rozdělí na dvě
části. Pod původním názvem funguje dál
se zaměřením na potraviny, druhý veletrh
pod názvem Salima Technology cílí na
technologie pro potravinářský průmysl.

Lepší komunikace
„V posledních letech sílila poptávka po univerzálnějším řešení, ve kterém by se našli
jak výrobci technologií a zástupci oborů zaměřených na odborníky a B2B návštěvníky,
tak i producenti potravin, nápojů, držitelé
značek kvality a výrobci regionálních potravin. Ti naopak preferují koncového zákaz-

níka,“ vysvětluje rozdělení veletrhu jeho
mluvčí Michal Svoboda. „Zůstávají obsazeny
tradiční pavilony, platí podmínky účasti, ale
i rozdělení návštěvnických skupin. Od nové
koncepce si však slibujeme efektivnější komunikaci a cílenou propagaci obou veletrhů.
Snahou je každému z vystavovatelů přivést
ty správné klienty,“ dodává.
Na veletrhu Salima Technology návštěv-

salima v kostce
Termín: 27. 2. – 2. 3. 2018
místo: Brněnské výstaviště a veletrhy
vstupné: základní vstupné Business
(pro odborné návštěvníky) 250 Kč
základní vstupné: 100 Kč

níci najdou produkty a služby od automatizace a robotizace výroby až po komponenty
a laboratorní techniku. Je určen také pro
dodavatele surovin nebo potravin a nápojů
pro hotelové a restaurační provozy. Souběžně konané veletrhy MBK a Inteco doplní
prezentaci o obory mlynářství, pekařství,
cukrářství, vinařství a zařízení pro obchod,
hotely a veřejné stravování. „Vzniká tak
ucelená prezentace zpracovatelského průmyslu v zemích střední a východní Evropy,“
zdůrazňuje Michal Svoboda.

Zaměřeno na znalce piva
Technologické expozice budou tradičně umístěny spolu s veletrhy MBK, Inteco a Vinex
v pavilonu V. Naopak potravinářská Salima
se uskuteční v pavilonech A1 a A2. Tam se
tradičně soustředí dodavatelé potravin, pří-
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tečný igelitový obal, který se hned vyhodí.
Struktura organického materiálu tvořená kůrkou vypečeného chleba či jiného
pečiva je vhodná pro bezkontaktní značení
laserovým paprskem přímo za pohybu na
dopravníku. Značení nevyužívá inkoustu
ani jedlých etiket, je zcela bez spotřebního
materiálu a bez zápachu. Jako jediná a první
firma v České republice zavedla tuto techno-

A181001117

Leonardo technology. Zejména pekárenské
společnosti, které chtějí odlišit svoje výrobky od konkurence, je kvůli tomu často balí
do potištěných igelitových sáčků. Laserová
technologie Solaris od Leonarda přitom
dokáže na pečivu vytvořit jakékoli tvary či
nápisy, a to bez vlivu na chuť výrobku. Zákazník tak na první pohled pozná produkci
konkrétní pekárny a přitom nevznikne zby-

INZERCE

sad, alkoholických i nealkoholických nápojů,
cukrovinek, kávy a čaje, lahůdek a dalších
potravin včetně těch s označením Bio, Klasa
nebo Regionální potravina. „Za zmínku
stojí také tradičně velká prezentace výrobců
potravin Jihomoravského kraje a držitelů
značky kvality Zlatá Chuť jižní Moravy. Celou
přehlídku toho nejlepšího z potravinářského
oboru doplní soutěže a doprovodné programy
pro celou rodinu,“ popisuje Michal Svoboda.
Nebude chybět ani další ročník oblíbeného
Festivalu minipivovarů. Ten je spoluorganizován s Českomoravským svazem minipivovarů, který pod sebou sdružuje více než
300 minipivovarů. Znalci pivního moku,
odborníci, ale i zájemci z široké veřejnosti
budou moci ochutnat přes 200 druhů řemeslných piv od více než 50 českých a slovenských
„minipivovarníků“. Někteří dokonce pro tuto
příležitost uvaří speciální piva.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

Prodej bez obalu
Potravinářské veletrhy doplňuje i mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint v pavilonu G. Spojení potravinářských veletrhů
s veletrhem EmbaxPrint se osvědčilo již
v minulých letech, neboť vysoké procento
produkce obalového průmyslu směřuje
právě do potravinářství. I tentokrát budou
mít odborní návštěvníci možnost zhlédnout
„živou“ balicí linku Packing Live. „Linka
patří mezi velice atraktivní součásti veletrhu
– zájemci totiž mohou v přímém přenosu
sledovat činnost balicí linky od balení přes
značení, manipulaci až po paletizaci. Vše
je tedy založeno na přímé interaktivitě,“
konstatuje Michal Svoboda.
Tu nejmodernější a k životnímu prostředí nejšetrnější „obalovou“ technologii však
představí společnost C&R Haná. Ta na
veletrhu ukáže bezobalový prodej cukru, rýže
a luštěnin. Právě na distribuci těchto potravin
se firma dlouhodobě zaměřuje. U každého
svého produktu pečlivě vybírá místo původu,
aby mohla garantovat jeho kvalitu. Mezi její
odběratele patří jak koncoví spotřebitelé, tak
restaurace a jídelny. V zájmu ochrany životního prostředí, snižování produkce plastových
obalů a snižování cen potravin otevřela firma
bezobalový obchod, čímž přispívá ke koncepci
prodejů zboží na váhu do znovu použitelných
obalů, takzvaných Zero Waste.

S laserem na pečivo
Další technologii, která by mohla ušetřit
používání obalů, představila společnost

pekařský souboj
Svaz pekařů a cukrářů v ČR v rámci
veletrhu rovněž pořádá 22. ročník
prestižního klání Pekař roku – Junior.
Přímo na brněnském výstavišti se
uskuteční počtvrté, navíc v „přímém
přenosu“ před zraky diváků. „Letos do
národního finále postoupilo patnáct talentů
z devíti potravinářských škol a učilišť z celé
České republiky,“ vypočítává výkonný
ředitel svazu Jaromír Dřízal.
Bojovat se bude ve čtyřech disciplínách
– výrobě pšeničnožitného chleba, ručně
tvarovaného běžného pečiva v časovém
limitu, ručně pletené vánočky a velkého
chodského/dožínkového koláče. Výtvory
zhodnotí tříčlenná odborná komise. „Hodnotit budeme vzhled, objem, hmotnost,
vůni a chuť výrobku. Ale sledujeme též
pořádek na pracovišti, ústrojovou kázeň
a dodržování hygienických předpisů,“
popisuje Jaromír Dřízal.
Vítěz si odnese národní titul nejlepšího
pekařského juniora v zemi a řadu věcných
cen. A co je také důležité, možná si jej díky
soutěži vyhlédne budoucí zaměstnavatel.

logii v pekárně a cukrárně Sázava. Pracoviště s laserem je tam zcela samostatné,
bylo vloženo mezi dopravníky a díky tomu
nedošlo k ovlivnění rychlosti produkce.

Indonéská exotika
Salima se těší oblibě také u zahraničních
vystavovatelů. Nově se veletrhu zúčastní
i indonéské firmy, které se budou prezentovat na společné expozici v pavilonu A2.
Účast probíhá pod záštitou velvyslanectví
Indonéské republiky.
„Indonéští výrobci přivezou autentické
regionální potraviny z různých oblastí
Indonésie a také řadu indonéských specialit. Jednat se bude zejména o kávu, čaje,
těstoviny, výrobky z rýže, koření, cukrovinky, chipsy a mnoho dalšího,“ vypočítává
Michal Svoboda a připomíná, že indonéská
kuchyně se stává v České republice stále více
populární.
DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)
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TémA

Na stojáka? Ale jistě!
Rychlé občerstvení se rychle proměňuje.
V nabídce už nejsou jen klasické hamburgery,
ale i zelenina a ovocné šťávy

S

rozvojem nákupních center a rychlého
životního stylu v Česku stále více
expandují provozovny rychlého
občerstvení. Umaštěných klobás na
papírových táccích rychle ubývá, na pulty
pronikají prvky zdravé výživy. Jednou
z vlajkových lodí této změny v Česku je síť
Ugo Freshbar.

Drinky se superpotravinami
Loni razantně změnila své menu a kromě
klasických šťáv a smoothies, které pro ni
byly dříve typické, začala nabízet také drinky se superpotravinami nebo proteiny.
„V síti Ugo sledujeme světové trendy v oblasti zdravého stravování a ty nás inspirovaly k využití nových ingrediencí, se kterými
lze ze smoothies a šťáv vytvořit funkční
drinky bez kompromisů v kvalitě a složení.
Zkrátka jsme už tak zdravá a lákavá smoo-

thies ještě trochu vylepšili o další přírodní
ingredience, které z nich dělají supersmoothies,“ uvedla Alena Hegnerová, marketingová manažerka značky Ugo.
Nejsilnější česká značka na poli rychlé
zdravé výživy expanduje i mimo vlastní
provozovny a zahájila spolupráci s čerpacími
stanicemi Benzina.
„Ugo jsme si vybrali jako partnera nejen
pro jeho silnou pozici na trhu, především
nás ale zaujala jejich filozofie a přístup ke
stravování vyjádřený mottem ,Věříme, že
jsme tím, co jíme‘, s tím se totiž ztotožňujeme i u nás v Benzině,“ vysvětluje Filip
Balcárek, ředitel pro shop a gastro značky
Benzina.

Tady řízek nenajdete
Mezi zdravými fastfoody roste firmě
nová konkurence. Jednou z nich je síť

provozoven rychlého vegetariánského
občerstvení Vegg-Go,kterou založil Jan
Hanuš. „Jsem jen klikař, co má prostě
štěstí na lidi,“ popisuje svoje podnikatelské zkušenosti. Před několika lety se
v zahraničí inspiroval stále více sílícím
zájmem o zdravé stravování. Rozhodl
se proto vyvinout vlastní podnikatelský
koncept bistra rychlého, zdravého a chutného občerstvení.
V současnosti nabízejí provozovny se
zeleným srdcem ve znaku jídlo nejen pro vegany a vegetariány, ale také pro flexitariány,
tedy vegetariány, kteří jen občas konzumují
maso. Za dva roky dokázal se svými spolupracovníky vybudovat patnáct vlastních
provozoven v Praze, Hradci Králové, Brně,
Olomouci, Ostravě a ještě jednu ve Vídni.
V současnosti hledá pro další rozvoj sítě
franšízové partnery.
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pro další provozy v interiéru i exteriéru. Po
letech vývoje a testování následovalo otevření
dalších poboček v Košicích a Žilině.
Fastfoodovou síť Mr. Kebab v České
republice provozuje společnost Czech Retail
Franchising Petra Kutíka a Ondřeje Šlechty,
kteří již spolupracují se sítí ovocných barů
Fruitisimo nebo v minulosti s prodejcem
sportovního náčiní Sportisimo.
„Myslím si, že úspěch našeho konceptu
spočívá v díře na trhu. V době, kdy jsme Mr.
Kebab zakládali, totiž nebyla rozšířená žádná
franšízová síť na bázi kebabu u nás ani ve
světě. Nechtěl jsem celé dny a noci strávit
řešením každodenních problémů jednotlivých poboček, proto jsem se rozhodl právě
pro franšízing a už od začátku podle toho
podnikání uzpůsobil,“ dodává Ľubor Lelovits.

Nástup technologií
Jak roste na trhu rychlých občerstvení
konkurence, začínají v boji o zákazníky hrát

Další vyzývatelé
přicházejí

FOTO: Martin Pinkas

Našli díru na trhu
Tuzemský trh láká také firmy z oblasti klasického rychlého občerstvení. Na český trh
loni například vstoupila nová franšízová síť
Mr. Kebab pocházející ze Slovenska. Kromě
různých druhů kebabu se snaží na trhu prosadit i kuřecími, sýrovými, bramborovými
nebo zeleninovými jídly. První provozovnu
otevřela v září v kladenském obchodním
centru Central. Letos pak plánuje otevřít
v Česku další tři nebo čtyři pobočky.
„Do pěti let bychom chtěli otevřít minimálně 15 franšíz po celé republice,“ říká Ľubor
Lelovits, výkonný ředitel firmy Mr. Kebab.
Právě on v roce 2005 na Slovensku tuto síť
založil. Kebab si předtím oblíbil na svých
cestách po zahraničí zejména pro jeho dostupnost a rychlou přípravu. Při zakládání první
pobočky kladl důraz na architektonické rozvržení, aby ho bylo možné snadno aplikovat také

Na trhu s rychlým občerstvením bude
konkurence houstnout i nadále. Loni
do Česka vstoupil španělský řetězec
pizeerií Telepizza, který převzal desítku
tuzemských provozoven Forty’s Pizza.
Svoji první restauraci s italským
jídlem včetně těstovin a salátů otevřel
v tuzemsku také německý řetězec
Vapiano. Desítky milionů investoval
do sítě mexického občerstvení Burrito
Loco majitel vlakového a autobusového
dopravce Leo Express Leoš Novotný.
Nové restaurace chce v Česku otevírat
také McDonald’s, jehož provozoven by
v zemi měla být už stovka.
nejnavšTěvovanější
fasTfoody v čr
1. McDonald’s
2. KFC
3. Döner kebab

45 %
30 %
12 %

Zdroj: Český národní panel

nejkvaLiTnější fasTfoody v čr
1. Ugo
2. Döner kebab
3. Bageterie Boulevard

roli také technologie. Společnost KFC před
časem představila inovaci v podobě mobilní
aplikace. Ta přináší kompletní přehled restaurací, jejich nabídky, lokality a otevírací
doby. Její součástí je i sekce pro službu KFC
Rozvoz.
Aplikace dokáže zákazníkům vyhledat
nejbližší restauraci a nabídne také aktuální přehled KFC menu. „V KFC se snažíme
reagovat na přání zákazníků, proto jsem
rád, že nyní můžeme představit aplikaci,
která přináší kompletní přehled o restauracích a možnost rychlého objednání pro
službu KFC Rozvoz přímo do mobilů našich
zákazníků,“ komentuje Libor Hubík, ředitel
pro trh společnosti KFC CZ.

Renesance výčepů
Do segmentu rychlého občerstvení se vracejí
také pivovary. Kromě klasických restaurací
totiž část zákazníků preferuje dát si jedno
pivo „na stojáka“. Tato součást tradiční
pivní kultury však v posledních letech téměř
vymizela spolu s výčepy, které se na tyto
zákazníky zaměřovaly.
Právě na obnovu výčepů se v loňském
roce soustředil pivovar Staropramen, který
otevřel první Branický výčep. V novém
provedení navazují na zavedenou tradici doplněnou o čisté a stylové prostředí. „Připravili jsme projekt moderního, jednoduchého
a dobře udržovatelného interiéru se samoobslužným provozem. Ten je nenáročný
nejen na vstupní investici, ale i na provozní
a personální náklady,“ říká Jan Trochta,
manažer značkových restaurací společnosti
Pivovary Staropramen.
Výčepu dominuje masivní výčepní stůl,
při zpracování interiérů byly použity odolné
a snadno udržované materiály. Prostor pro
hosty je pouze ke stání. I díky tomu je možné výčep vybudovat v prostorách od
20 metrů čtverečních.
„Koncept Výčepu je určen do měst nad
pět tisíc obyvatel, především na frekventovaná místa, kudy prochází větší
množství lidí. Může se jednat o nádraží,
a tedy návrat mnohdy oblíbených ,nádražek‘ s jejich charakteristickou atmosférou,
dopravní uzly, hlavní ulice nebo místa
v blízkosti výrobních či administrativních
center. Ideální velikost prostoru je od
20 do zhruba 100 metrů čtverečních,“
dodává Jan Trochta.

Zdroj: Český národní panel
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Smuteční obřad je
umělecké dílo

Úroveň pohřebních služeb
v Česku není špatná. „Někdy v roce
2000 jsme Evropu dohnali, teď jsme
v lecčem i lepší,“ říká Jaroslav Mangl,
ředitel Pohřebního ústavu Elpis
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J

aroslav Mangl je ředitelem pražského
Pohřebního ústavu Elpis. Ten
představuje ve svém oboru v Česku
dlouhodobě jistotu kvalitního pohřebnictví
od A do Z. Byl to možná jeden z důvodů,
proč jim byl svěřen pohřeb exprezidenta
Václava Havla i řada dalších prestižních
pohřbů. Sedíme teď ve zbrusu novém areálu
firmy v Kostelci nad Labem, kde je všude
čisto jako na operačním sále, a povídáme
si o radostech i strastech profese, jejímž
pracovníkům se zaručeně dostane do rukou
každý z nás.

Jaroslav Mangl (63)
Ředitel pražského Pohřebního ústavu
Elpis a předseda Asociace soukromých
pohřebních služeb v ČR. V oboru působí
od roku 1985.

Kolik let už jste v oboru?
Vlastně už od roku 1985. V naší rodině přitom nejde o nijak tradiční řemeslo, my jsme
vždycky tíhli spíš k armádě, policii anebo
hudbě.
Co znamená slovo „elpis“?
Řecky je to „naděje“.
Naděje na co?
To už si musí každý rozhodnout sám – snad
na budoucí setkání?
Jak je na tom dnes české pohřebnictví?
Vždy bylo na úrovni, nikdy jsme se neměli za
co stydět – v rámci Rakouska-Uherska byly
naše funerální služby na špičce, stejně pak
za první republiky. Dřív se ovšem kvalita pohřbu hodnotila jinak: za c. k. monarchie třeba hlavně množstvím propálených svíček.

FOTO: Martin Pinkas

Tehdy se ještě pozůstalí loučili se
zesnulým doma.
Ano, vyklidila se jedna místnost, do ní se daly
máry, kříž a svícny, na máry se položila rakev
s už umytým a oblečeným nebožtíkem a lidé
se s ním chodili loučit. Trvalo to někdy až tři
dny, atmosféru mohly ještě dolaďovat najaté
plačky. No a k těm svíčkám – když se jich při
loučení s nebožtíkem propálila tři kila, tak
nic moc, devět kilo byl horší střed a dvanáct
kilo svíček znamenalo dobré rozloučení. Tuhle dávnou tradici rozlučky s plačkami dnes
vlastně dodržují už jen někteří Romové.
Podle statistik je ovšem více pohřbů bez
obřadu než s obřadem…
Já to nevidím tak černě. Někdy samozřejmě
jen přijede „černá sanitka“, naloží nebožtíka
v nemocnici a odveze rovnou do krematoria;
to se bohužel děje. Bůh zaplať, to není náš
případ, i když to někdy bývá přání rodiny,

›
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› které je nutno respektovat. Přestože já a naši
pohřební poradci takové „holé“ pohřby
lidem vymlouváme s tím, že za pár let bude
mít to nenapravitelné nerozloučení na jejich
psychiku těžký dopad. Takových pohřbů ale
opravdu není mnoho.
Pak jsou tu ovšem – vedle tradičních
pohřbů církevních či občanských – i pohřby,
při nichž se nejbližší rodina s nebožtíkem
loučí v naší vlastní obřadní síni. To umožníme každému klientovi, hodinové rozloučení
je zadarmo. A právě tyto pohřby jsou u mě
i u kolegů také vykazovány jako „bez obřadu“, protože se za obřadní síň nic neplatí,
a tudíž to silně zkresluje výsledné statistiky. Odhaduji, že takovýto soukromý tichý
obřad rozloučení je u nás součástí asi pětiny
pohřbů. V rámci Elpisu se tak s obřadem
odehrává 80 procent pohřbů – 60 procent
s veřejným, 20 procent s privátním.Naše
kanceláře máme po celé Praze, v Brandýse
a Neratovicích. Statistika říká, že čím větší
město, tím více procent pouhých kremací.
To svědčí o jisté anonymitě velké městské
aglomerace.

Není to třeba i nekvalitními smutečními
řečníky?
Souhlasím, mnoho řečníků k věci přistupuje
neosobně, nejsou dobří. Ale to máte jako
s celým pohřebnictvím – pokud ho nebudete
dělat s láskou, bude to špatně. Smuteční
obřad je vlastně něco jako umělecké dílo;
dovolte mi přirovnat ho k divadlu. Chcete si
to dílo prožít, dospět k nějaké katarzi. To má
dobrá agentura zajistit, včetně kvalitního
řečníka.
Bohužel však v tomto ohledu mnoho
zlého před rokem 1989 vykonaly komunální

Asociace
soukromých
pohřebních služeb
ministerstvu nabízela
spolupráci při tvorbě
nové právní úpravy,
ale nebyl zájem –
bohužel.

pohřební služby
– řadě z nich na
kvalitě nezáleželo
a nezáleží, i když
výjimky potvrzují
pravidlo. Jsou to
většinou příspěvkové organizace, a tak
je jim vše víceméně
jedno: pořád berou
své stejné peníze, a navíc jsou pod tlakem
radnic a jejich politiků v oblasti cenotvorby.
Ve světě už se s komunály vesměs končí, buď
je zruší, nebo transformují do jiné obchodní
podoby, aby neškodily soukromému podnikání podhazováním cen. U nás se k tomu
snad schyluje také.

Od loňska
máme zbrusu
novou vyhlášku
o slušném pohřbení
a novelu zákona
o pohřebnictví.
Zlepšila se situace?
V novele je pár zvěrstev, která se budou
muset urychleně
napravit, a řada vágních formulací, jež bude
třeba upřesnit. Naše Asociace soukromých
pohřebních služeb ministerstvu nabízela
spolupráci při tvorbě nové právní úpravy,
ale nebyl zájem – bohužel. Vinou toho dnes
může každý přijít na živnostenský úřad
například v Praze, ukázat od kamaráda

FOTO: Martin PInkas

Nehraje tady roli i fakt, že si zesnulý
rozloučení nepřál? Především aby ušetřil
rodině peníze…
Ano, většinou si to nebožtíci sami přejí,
nechtějí rodinu zatěžovat, je jim trapné
říct si o rozloučení, má to být ve slušné
rodině samozřejmost. To je sice hezké
a bohulibé, ale ti budoucí nebožtíci by si
měli uvědomit, do čeho rodinu vmanévrují. V menším městě je totiž okolí jednou provždy pomluví: Neudělali mámě
ani rozloučení! Některé lidi ovšem
nechápu – objednají si rakev za 40 tisíc
až 50 tisíc kroun, ale smuteční obřad
odmítnou, zde je asi přání nebožtíka na
hlavním místě.
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Jednou to musí
prasknout
Nedávno byl v Polsku obrovský skandál –
lékaři tam pohřebním službám „prodávali“
nebožtíky, které nechali záměrně zemřít.
„Podobné praktiky nelze zcela vyloučit
nikde na světě,“ říká Jaroslav Mangl, „podle
našich informací v něčem podobném
v Praze ,jedou‘ dvě pohřební služby, které
zřejmě mohou korumpovat pracovníky ve
zdravotnictví z nemocnic i ze záchranky.
Údajně se poskytují i tři tisíce za lidské
pozůstatky – za ,přihrání‘ zakázky. Rozsah
těchto praktik je značný, pohřební služby,
které se takto chovají, získávají zakázky
za přibližně dva miliony korun měsíčně!
Jednou to ale musí prasknout a pak se
veřejnost dozví velmi ošklivé věci. Je divné,
že orgánům činným v trestním řízení není
podezřelé, že lékaři nebo policisté volají
pořád stejnou pohřební službu k odvozu
zesnulých. V každém případě ale musí
platit, že lékař je tu od léčení, a ne od dohazování pohřebních služeb vystresovaným
pozůstalým…“

podepsané potvrzení o praxi a říci: Pro
ukládání těl budu používat tuhle nájemní
lednici, pro převoz tyto nájemní vozy – tady
to mám na papíře. V tu chvíli je všechno
v pořádku a nikoho nezajímá, že podepsaný
působí třeba ve Frýdku-Místku!
Vyhláška o slušném pohřbení navíc
vůbec neupravuje akt smutečního rozloučení. My v asociaci – a snad i každý
jiný slušný pohřebák – se o něj v nutných
případech staráme zadarmo; aniž nám stát
cokoli proplatí za uspořádání rozloučení
pro sociální pohřeb. Poskytneme svůj
čas, personál, prostory, auto a rozloučení
tomu člověku, jemuž přísluší jen sociální
pohřeb, uděláme. To už je ale také o etice
naší branže.

Teď probíhá velká reklamní kampaň na
pojištění pohřbu, co jí říkáte?
Máme z toho nepříjemný pocit. Česká
pojišťovna přišla už před nějakými lety
s pojištěním pohřbu Pieta, vloni ho ale zrušila a lidem vrátila peníze. Pídili jsme se po
firmě nabízející nové pojištění, ale je zcela
netransparentní, zde bych byl velice opatrný
svěřit jim peníze.
Každý člověk má svého zubaře, automechanika a podobně, bylo by třeba, aby měl
i osobního pohřebního poradce, na kterého
se může spolehnout. Proto jsem já nebo kolegové na telefonu 24 hodin denně 365 dnů
v roce. Od roku 1990 vytváříme komunitu
klientů, kteří nám důvěřují. Za ta léta už
Elpis pohřbil pěkné okresní město – hodně
přes deset tisíc lidí!
Nehrozí vám nebezpečí „přehřátí“
a snížení kvality služeb?
To nejhorší, co vás může v branži potkat,
je, že se vám pohrne kšeft a vy neřeknete
dost. Pokud totiž chcete zachovat kvalitu,
můžete vzít jen tolik práce, kolik dokážete
perfektně odvést. Když někdo řekne, že je
nejvyhledávanější pohřební ústav, zname-

ná to, že jde o diskont (levnou nekvalitu).
A víme, jaké zrůdnosti se dělají, jen aby
se kasírovaly peníze. Zde má zákazník dát
pozor a chtít vidět, kde a jak je zemřelý
uložen.
K nám můžete zavolat třeba ve tři ráno, že
chcete vidět babičku, a my vám ji ukážeme:
jak je uložená, že není někde v garáži nebo
v hromadě těl jako v koncentráku, což je
u některých pohřebáků běžné. Všechno, co
se s tělem nebožtíka u nás děje, zaznamenáváme na HD kamery, abychom mohli kdykoli předložit důkaz kvality. Ty nahrávky také
– hlavně v případě pohřbů cizinců – umíme
sestříhat na asi deset minut a doprovodit
vhodnou hudbou. Příbuzní třeba ve Vietnamu nebo v USA pak vidí celý proces od mytí
nebožtíka až po kremaci. To samozřejmě
platí i pro českého zákazníka na jeho přání.
Určitě u nás existují pohřební služby,
které se nechtějí prosadit nízkou cenou, ale
vysokou kvalitou. Jenže jak je najít?
Lidé jsou zvyklí hledat na internetu kdeco
– tak proč ne i pohřební službu? Když třeba
vědí, že babičce je 85 let a jednou musí přijít ta
zlá chvíle, mohou se včas připravit. Většinou
ale lidé věnují třeba koupi auta daleko více
péče než obstarání pohřbu. Mohou také využít
internetové stránky Asociace soukromých
pohřebních služeb v ČR,www.aspscr.cz, kde
jim pomohou s orientací při výběru pohřební
služby nebo ústavu.
Jenomže většina lidí smrt vytěsnila ze
svého světa, chovají se, jako by oni i jejich
blízcí byli nesmrtelní…
Ano, to je velmi nepříjemný moment. Dříve
lidé smrt vnímali jako součást života už od
narození, říkalo se: Mladí přicházejí, staří
odcházejí. Dnes ale spousta lidí úmrtí vnímá
jako něco nepatřičného. V televizi se v pohodě dívají, jak islamisté sekají hlavy, ale
když během obřadu řeknu rodině, pojďte se
naposledy podívat na zesnulého, tak málem
omdlévají a hodně z nich nechce. Přitom zásluhou naší péče vypadají nebožtíci obvykle
lépe než v nemocnici.
Pětadevadesát procent lidí umírá
v nějakém zařízení bez styku s rodinou.
Nakonec ta hodina, po kterou se v naší
obřadní síni mohou loučit s mrtvým bez
veřejnosti, je nesmírně důležitým časem
k „vyříkání“ všeho, nač zaživa nedošlo.
Často pak vidíme, že zesnulému kouká
z kapsy obálka dopisu nebo na něm leží
›
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věčnost…
Mimochodem – nabízíme vystavení
nebožtíka buď v rakvi, nebo na posteli.
Tipnete si, jak se lidé rozhodnou? Samozřejmě – skoro výhradně pro postel. Rakve jako
by se báli.
Na jaké úrovni je u nás pohřebnictví ve
srovnání s okolím?
Někdy v roce 2000 jsme Evropu dohnali, teď jsme v lecčem i lepší. Soukromé
pohřebnictví je ale bohužel stále podfinancované, přesto lepší než to státní. Vždycky
a všude – i za komunistů či dnes v Rakousku – platilo, že pohřeb stojí průměrně dvě
až dvě a půl průměrné měsíční mzdy; bez
náhrobku, ale s hostinou, šaty a jiným.
U nás však hodně lidí považuje 40 tisíc
korun za pohřeb za přemrštěnou částku.
Načež jdou a koupí si placatou televizi za
padesát tisíc bez mrknutí oka. Za hranicemi
lidé platí přiměřené ceny za pohřby, díky
čemuž teď na Západě, ale už i v Polsku začíná mít skoro každý pohřebák své krematorium; třeba jen jednu pec. Ta mimochodem
vyjde asi na 15 milionů korun, filtr pak na
sedm milionů.
Děláte i efektní novinky – proměnu
těla nebožtíka v diamant či v hnojivo pro
rostliny?
Moc nedůvěřujeme situacím, kdy je nutné
popel někam poslat. Nemáme pak kont-

rolu nad tím, co se s ním děje, a možné je
ledacos. Děláme tu ale speciální šperky.
Pozveme rodinu, před ní otevřeme urnu,
dáme trochu popela do misky, rodina si
vybere šperky, my do nich před ní vložíme
popel a zalijeme pryskyřicí, která rychle
zatvrdne. Vše je přehledné a nezfalšovatelné
a rodina šťastná. Biourny se stromkem jsou
samozřejmostí.
Co říkáte na ekologické tendence
v pohřebnictví? Kdysi Josef II. nařídil, aby
se lidé pohřbívali jen v zašitých pytlech
a bez rakve. Na hřbitov je sice odnesli
v rakvi, jenže ta měla posuvné dno – nad
hrobem se otevřela a nebožtík v pytli spadl
přímo do hlíny. Jak by se vám to líbilo?
Tyhle Josefovy reformy se určitě nevrátí,morové mrtvoly se nepovalují na ulicích,
dnes lidé ani křečka nepohřbí bez pěkné
krabičky. Proti papírovým rakvím nic
nemáme, ale musejí nějak vypadat, nedělat
při pohřbu ostudu. Jsou však jistě i pozůstalí, kteří by své zesnulé nejraději nechali
rozemlít a spláchnout… To je potom opravdu lepší, když nastoupí stát se sociálním
pohřbem a vyhláškou o slušném pohřbení,
aby zachoval alespoň nějakou důstojnost
zemřelému.

Je znát vývoj v oblečení a v hudbě ve
smutečních síních?
Oblečení některých smutečních hostů je
bohužel stále častěji příliš ležérní. Měli
jsme tu třeba mládence v šortkách a tričku,
který se navíc při obřadu drbal na skrytých místech. Skoro „normální“ už jsou
džíny, ale to není ten správný smuteční
dress code. U zemřelých je to něco jiného –
pokud tatínek byl hippie, ať jde na věčnost
ve svém oblíbeném oděvu. Mnohdy však
pozůstalí přinesou oblek, který nebožtíkovi
už na první pohled nepadne. Dá se použít,
ale vypadá hrozně. Pak nabízíme použití
smutečních košil, česky rubášů, máme je
v několika barvách.
Pokud jde o úpravu nebožtíka, jsme skoro
jediní, kdo si přivezou nebožtíka z nemocnice sem do ústředí, tady ho umyjeme,
oholíme, umyjeme mu vlasy, ucpeme tělní
otvory (kvůli zápachu), nalíčíme a navoníme
– vše podle fotografií poskytnutých pozůstalými, abychom třeba neudělali nevhodný
účes. Mimochodem, z mytí vlasů, které
děláme speciálním těkavým odmašťovacím
roztokem, je vždy největší zápach, který pak
pracně větráme a neutralizujeme.
Máte rád svoji práci?
Miluju svoji práci. Zní to možná hloupě,
ale je to služba bližnímu svému – tak to tu
všichni bereme.
IVO BARTÍk

FOTO: Martin PInkas

› dětský obrázek či andělíček. Vzkaz na

Většinou ale lidé
věnují třeba koupi
auta daleko více péče
než obstarání
pohřbu.
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Vesnice má pořád
smrt ve větší úctě
V Praze se pořádá již více
než 50 procent pohřbů
bez obřadu

K

aždoročně zemře v České republice
přes 100 tisíc lidí. A více než
80 procent je podle statistiky
Společnosti přátel žehu pohřbeno žehem.
V Praze je přes 97 procent kremačních
pohřbů, na jižní Moravě je to číslo podstatně
nižší.
Ve světě nám v tomto směru patří jedno
z nejpřednějších míst. „Hned za hinduistickými a buddhistickými zeměmi,“ říká Julius
Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu hl. m.
Prahy, největší společnosti v oboru. Podobný
trend ale panuje i v jiných zemích. V Německu počet kremací v roce 2011 poprvé
překonal klasické pohřby do země. A toto

číslo stále stoupá. Obdobný vývoj probíhá
například ve Spojených státech.
Velký rozdíl panuje v tuzemsku mezi
pohřby na vesnicích a ve městech. Tam,
kde žije jen několik desítek či stovek lidí, se
při posledním rozloučení se svým bližním
sejdou v kostele. Lidem by byla hanba se nerozloučit. Ve městech je to ale jinak. Panuje
v nich větší anonymita a mnoho lidí se nestydí za pouhou kremaci bez pohřbu. Kolem
pětatřiceti až čtyřiceti procent pohřbů tak
probíhá tímto způsobem. V Praze dokonce
více než 50 procent. V tomto směru jsme
rarita. V jiných zemích pohřeb bez obřadu
téměř neexistuje.

Pohřby na úrovni
Pohřebnictví v Česku oproti 90. letům
zaznamenalo obrovský vzestup. Zkvalitnila
se péče o zemřelého a došlo k výraznému
zlepšení služeb pro pozůstalé. Vzpomene si
snad někdo ještě na poruchové Škody 1203
či velkokapacitní Avie Furgon?
Přibyli i výrobci rakví. Kdysi byly na
výběr jen dva typy – černá a hnědá. V současnosti jsou v nabídce i ty nejdražší, bohatě
zdobené, takzvané ameriky. Totéž se týká
květinové výzdoby, tištění parte a mnoha
dalších detailů.
Lidé, kteří dnes podnikají v oboru,
se hodně naučili na veletrzích v cizi-
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ně. V Paříži, Düsseldorfu, Miláně
poznali vysokou kvalitu. A přenesli ji
i k nám. Významně v tom napomohlo
také Sdružení pohřebnictví v České
republice, člen Evropské federace
pohřebních služeb, které uděluje těm
nejlepším po důkladné prověrce znak
kvality.

Inspekce udeřila
Přesto ale vše není dokonalé. Předražené faktury, nesplněné objednávky,
neúcta k pozůstalým – i tak vypadal loni
přístup některých pohřebních služeb.
Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla v roce 2017 v pohřebních ústavech
171 kontrol. „Porušení zákona zjistila
v 89 případech,“ shrnul mluvčí úřadu
Jiří Fröhlich na dotaz časopisu Týden.
Pro srovnání: Třeba v roce 2015 kontroloři našli chyby „jenom“ v 53 případech
ze 135. Jinými slovy, zatímco před třemi
roky služby pochybily ve 39 procentech,
loni to již byl 52procentní podíl. Česká ›
INZERCE

Velký
rozdíl panuje
v tuzemsku
mezi
pohřby na
vesnicích
a ve městech.

A181000960

FOTO: archiv

Pohřebnictví v číslech
V Česku ročně zemře zhruba 107 tisíc lidí.
Za deset let, od roku 2007 do 2017, se počet sociálních pohřbů
zvýšil ze 140 na 1450, tedy desetkrát.
V České republice loni bylo zhruba 5800 pohřebišť, z toho asi
5500 veřejných a 300 neveřejných, zejména židovských.
Na každém z veřejných pohřebišť je v průměru 2200 hrobových
míst, celkem se tak na hřbitovech v ČR nachází asi 12,1 milionu
pronajatých nebo opuštěných hrobových míst.
V Česku je celkem 27 krematorií.
Loni bylo na živnostenských úřadech registrováno přes
600 pohřebních služeb s 1534 provozovnami.
V pohřebnictví je zaměstnáno zhruba čtyři tisíce lidí.
Odhaduje se, že celý byznys má celkový roční obrat 1,6 miliardy
korun.
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Cena pohřbu tzv. bez obřadu se pohybuje
od 15 tisíc korun výše (tisk parte, zpopelnění v nejlevnější rakvi, uložení ostatků
do urny a vyřízení úmrtního listu).
Cena nejlevnějšího základního komerčního pohřbu (včetně obřadu) většinou
neklesne pod 25 tisíc korun.
Pohřeb žehem s obřadem stojí v průměru
zhruba kolem třiceti pěti tisíc.
Průměrné náklady na jeden sociální
pohřeb dosáhly loni 6724 korun.
Nejjednodušší rakev vyjde na čtyři tisíce,
speciální rakve ale i na násobky této
sumy, třeba na 20 tisíc korun.
Ceny ovlivní také to, zda na pohřbu
účinkuje orchestr, rakev je odvezena čtyřspřežím, je přítomen profesionální řečník,
roli hraje též bohatost výzdoby.

› obchodní inspekce pravomocně uložila od

1. září do 30. listopadu 2017 celkem 49 pokut
v hodnotě 83 500 korun. V rámci akce byl
také vydán zákaz prodeje na 85 kusů výrobINZERCE

ků v částce 53 425 korun. Vzhledem k tomu,
že se situace v oblasti poskytování služeb
a prodeji výrobků v pohřebnictví nelepší,
bude ČOI v kontrolních akcích pokračovat.

Když platí stát
Za deset let, od roku 2007 do 2017, se počet
sociálních pohřbů zvýšil ze 140 na
1450, tedy desetkrát. A stát ročně obcím
přes ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
proplatí téměř deset milionů korun. Průměrné náklady na jeden sociální pohřeb
dosáhly loni 6724 korun. Podle Veroniky
Vároši, ředitelky komunikace MMR, se ale
údaje uvedené v jednotlivých letech neshodují s počtem zemřelých, jimž v daném roce
obce zajistily pohřbení. „Jedná se pouze
o přehled financí vyplacených v daném
roce, neboť žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení uplatňují
obce u MMR souhrnně za různá období,
v některých případech až tři roky zpětně,“
sdělila deníku Právo.
Někteří pozůstalí tak po zrušení plošně
vypláceného pohřebného ve výši pět tisíc
korun v roce 2008 využívají kvůli nedostatku peněz pro pohřbení svých příbuzných
nízkou cenu pohřbu v režii obce.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: XXXXX

Cena pohřbu
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POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
Příspěvková organizace hlavního města

Městský podnik, založený v roce 1911 Magistrátem hl. m. Prahy
Člen Sdružení pohřebnictví v ČR
Člen Evropské Federace Pohřebních služeb EFFS
POSKYTUJEME KOMPLETNÍ SLUŽBY V POHŘEBNICTVNÍ NA TĚCHNTO ADRESÁCH:
*PRAHA 1, Staroměstské nám. 17
*PRAHA 2, Londýnská 29
*PRAHA 4, Modřanská 15
*PRAHA 5, Krematorium Motol, Plzeňská 233
*PRAHA 6, Národní obrany 39
*PRAHA 8, Pobřežní 72 – hlavní kancelář
zahraniční oddělení
*PRAHA 10, Oblouková 25
*PRAHA 10, Krematorium Strašnice, Vinohradská 216
*JESENICE U PRAHY, Průběžná 284
KOLOVRATY, Mírová 69

Tel.: 224 826 455
Tel.: 222 515 433, 222 518 593
Tel.: 244 401 192
Tel.: 257 218 295
Tel.: 233 340 227
Tel.: 224 814 697, 222 861 120
Tel.: 222 861 156, 222 861 157
Tel.: 271 721 405
Tel.: 274 782 524, 274 772 338
Tel.: 241 932 161
Tel.: 267 710 516

* možnost úhrady platební kartou
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Roste zájem o vzácné mince
Celková hodnota historických mincí,
medailí a bankovek prodaných v českých
aukčních síních dosáhla loni rekordní
hodnoty 410 milionů korun

Č

eši stále více investují
do numizmatiky, což
dokládá i fakt, že vzácné
numizmatické materiály
v českých domácnostech
v současné době dosahují dle
expertního odhadu celkové
hodnoty přibližně 40 miliard
korun. „Ještě před deseti
lety byla tato cifra ani ne
poloviční,“ říká Elizej Macho,
spoluzakladatel aukčního domu
Macho & Chlapovič.

FOTO: archiv

Proč jsou investice
do numizmatiky stále
populárnější?
Investice do numizmatiky se
těší velké oblibě celosvětově.
Přinášejí atraktivní výnos při
podstatně nižší volatilitě než
ostatní skupiny aktiv s podobnou výnosností. Jejich korelační
vlastnosti je předurčují jako
aktivum vhodné ke zvýšení
výkonnosti portfolia, snížení
jeho propadů a k dodatečné
diverzifikaci. K tomu je potřeba
přidat autentický pocit radosti,
který přináší shromažďování
sbírkových předmětů. Každý
z nich v sobě nese kus historie
a poutavý individuální příběh.
Kromě peněz je vhodný dobrý
vkus a značná dávka trpělivosti. O vzácné mince s dobrým
rodokmenem se tvrdě bojuje na
aukcích po celém světě.
Jak velký je výnos?
Investiční dům Coutts letos opět
potvrdil, že nejvýnosnějšími
alternativními investicemi na
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světě jsou automobiloví veteráni
a vzácné mince. Jak uvádí,
rostly každoročně od roku 2005
a zhodnotily se o 225 procent.
Předčily dalších 12 ze 14 sledovaných aktiv, například luxusní
nemovitosti, hodinky, známky
a tak dále.
Co byste doporučil zájemcům
o sběratelství mincí?
Sběratelství je především radost
a zábava. Zajímavé zhodnocení,
které s sebou přináší, nemusí
být prioritou. Někdo sběratelství neprovozuje za účelem
zhodnocení majetku. Nakupujte
a prodávejte, utřiďte si své
sběratelské preference. Investujte do numizmatiky rozvážně
a dlouhodobě. Během sbírání
se dozvíte mnoho o historii,
uvědomíte si mnoho paralel,
seznámíte se silnými a důvěryhodnými penězi, ale také s těmi
„ošizenými“. Dá vám to podstatně víc než jen příjemné zhodnocení. Obraťte se na profesionály, vyberte si, co se vám líbí,
a trpělivě vyhodnoťte všechna
pro a proti. Nevěřte zázračným
levným nabídkám z ulice. Buďte
především hodně opatrní před
moderními agresivními marketingovými praktikami. Ověřte
si, zda to, co kupujete, je možné
také odprodat zpátky a zda pro
dané předměty existuje likvidní
trh, ideálně mezinárodní. Poté
se povezete na šťastné vlně
minimálně do pozdního stáří,
v lepším případě vaše sbírka přinese radost i příštím generacím.

Proč jste se do tohoto
podnikání pustil vy?
Naše společnost byla založena
na tradicích dvou sběratelských rodin. Tradice se navíc
skloubily s know-how ze sektoru investičního bankovnictví,
poskytování mezinárodních
právních služeb a technologického zázemí. Přinášíme tak
fúzi interdisciplinárních vědomostí a zkušeností, nabízíme
INZERCE

jedinečný servis a přístup. Doživotní záruky na autenticitu
předmětů jsou u nás, na rozdíl
od většiny konkurenčních
firem, samozřejmostí. Pečlivě
zkoumáme důvody a sběratelské preference u klientů, jejich
finanční možnosti i investiční
horizonty.
JAROSLAV MATĚJKA.
(matejka@mf.cz)
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GDPR: konečná na čtyři
Ochrana osobních údajů
se kvůli novému nařízení Evropské unie
stane snadným nástrojem na
likvidaci malých firem

Hrozí obří pokuty
Bohulibý záměr, jak pomoci milionům
zákazníků od nevyžádaného, obtěžujícího
marketingu, se podle všeho poněkud vymkl
kontrole. Za poměrně banální prohřešky
totiž hrozí likvidační pokuty. Ty mohou dosáhnout až 20 milionů eur nebo čtyř procent
obratu společnosti za uplynulý finanční rok.
Pro malé firmy nebo živnostníky mohou být
podobné sankce smrtící. Jsou to přitom právě oni, kdo se budou na složitou legislativu
obtížně připravovat. Na rozdíl od nadnárodních korporací, jejichž právní oddělení se
novinkou zabývají již řadu měsíců.
GDPR řeší mimo jiné také kontakty
uvedené na klasických vizitkách nebo
kontakty v mobilních telefonech. „Nařízení
se vztahuje na veškeré informace k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Údaje běžně uváděné na vizitkách, jako jsou
jméno, e-mail, popřípadě telefonní číslo,
jsou osobními údaji a spadají do působnosti
GDPR,“ upozorňuje Milan Fric, advokát mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.
Záležet však bude na konkrétních podmínkách. „Zda se na určitou situaci bude
nařízení vztahovat, závisí také na formě
zpracování údajů obsažených na vizit-

kách. V případě manuálního zpracování se
GDPR totiž vztahuje pouze na osobní údaje,
které jsou obsaženy v evidenci, například
v kartotéce, interním IT systému a podobně,
nebo do takové evidence mají být zařazeny,“
konstatuje Milan Fric.

Hrozba v mobilu
Případy nedostatečné ochrany osobních
údajů již v minulosti skončily pokutou.
Jejich výše však byla v porovnání s hrozbou GDPR zanedbatelná. „Pokutu lze
dostat také za nezničení vizitek při jejich
skartaci. Například jeden státní úřad
dostal pokutu za vyhození životopisů
zaměstnanců jen tak na skládku, kde si
je kdokoli mohl vzít. Sankce hrozí také za
nezabezpečení elektronického vizitkáře.
T-Mobile dostal historicky druhou nejvyšší pokutu v České republice za to, že
svým zaměstnancům nezabránil zkopírování klientské databáze s kontaktními
údaji milionu klientů za účelem prodeje
jiným osobám,“ doplňuje Petr Šabatka
z advokátní kanceláře DLA Piper.

„Zaměstnavatelé
nesmějí sledovat své
zaměstnance
a umisťovat kamery
nad jejich pracoviště,”
říká Karin Pomaizlová.

U kontaktů v telefonech je zajištění údajů
ještě důležitější. „Pokud jde o mobilní telefony, zejména ty pracovní, kde jsou například
běžně aplikace pro práci s e-maily, je riziko
zneužití mnohem větší. Proto doporučujeme využívat bezpečnostní nástroje, jako
například automatické zamknutí displeje
a kód pro opětovné odemknutí,“ připojuje
Stanislav Klika z auditorské a poradenské
společnosti BDO.

Respekt k soukromí
Nařízení se dotkne také kamerových
systémů. Pro jejich použití přitom platí, že
musí být nezbytné pro naplnění konkrétního účelu a musí být přiměřené vzhledem
k okolnostem a k ochraně soukromí osob.
„Vždy je třeba maximálně respektovat
soukromí a oprávněné zájmy osob, např.
kupujících v obchodním centru, řidičů
v podzemních garážích a podobně,“ zmiňuje Karin Pomaizlová, partnerka advokátní
kanceláře Taylor Wessing Praha. Například
menší zásah do soukromí představuje
monitorování chráněného prostoru bez
záznamu než zaznamenávání pohybu osob
na paměťový nosič.
Zároveň je třeba upozornit na zákonné
omezení umisťování kamer na pracovišti
za účelem sledování zaměstnanců podle
zákoníku práce. „Zaměstnavatelé nesmějí, až na odůvodněné výjimky a zvláštní
případy popsané v zákoníku práce, sledovat
své zaměstnance a například umisťovat
kamery nad jejich pracoviště,” uzavírá Karin
Pomaizlová.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

Z

atímco čeští podnikatelé se s brbláním adaptují na elektronickou evidenci tržeb, která v tuzemsku začala
platit od konce roku 2016, bez velkého
zájmu zatím přecházejí další, ještě důležitější novinku v českém právním řádu. Od
25. května začne platit nařízení Evropské
unie o ochraně dat známé pod zkratkou čtyř
písmen – GDPR.
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Jak atraktivní práci nabízíme?
Česko před Francií

Singapur, New York, Berlín.
Metropole, kam výhodné životní
a pracovní podmínky přitahují statisíce
lidí. Praha ale nabízí atraktivnější práci

Nuda v Brně? Už to neplatí
Skvěle si vedlo i Brno. Město, které se za
posledních dvacet let proměnilo z ospalého
maloměsta na živé kulturní a turistické centrum, se v globálním žebříčku umístilo na
51. pozici. V Praze či Brně jsou ve srovnání
s městy na západ od našich hranic nízké ná-

klady na život. Proto nevadí ani to, že si zde
cizinci v přepočtu nevydělají zdaleka tolik
jako v Paříži nebo Amsterdamu. V porovnání s New Yorkem je v jihomoravské metropoli levněji téměř o dvě třetiny. Proto si Brňan
může za svou výplatu dopřát prakticky totéž
jako Newyorčan, uvedl nedávno prestižní
server Numbeo.com. Ten Brno navíc označil
za město s nejvyšší kvalitou života v Česku.

Cool život v Praze
„Nevím, jestli je to trend, ale za posledních
deset let jsme ve středním managementu
zaměstnali dva Němce, jednoho Brita a jednoho Francouze. Před patnácti lety jsem si
u nás nedokázal v nižší pozici představit ze
západní Evropy nikoho. Musím potvrdit, že
se jim život v Česku líbí,“ usmívá se Michal
Hanzlík, finanční ředitel firmy, která distribuuje nápoje a sídlí v Praze.
Kromě výrazně nižších nákladů na nájem,
dopravu či jídlo má Praha stále pověst svobodného města, kde se žije „simply cool“. „V češtině na to máte krásné slovo, které se nedá

Praha obsadila
25. místo a předstihla
megapole jako New
York, Berlín, Barcelona,
Singapur nebo Řím.

přesně přeložit do žádného jiného jazyka. To
slovo je pohoda,“ říká Matthew Barrett, bývalý
B2C ředitel firmy Tiscali, jenž žil v uplynulých
letech střídavě v Británii a v ČR.
Časopis The Independent nedávno zveřejnil jiný žebříček. Organizace InterNations
do něj zařadila sedmadvacet nejlepších
světových měst pro život a práci. A Praha
v něm obsadila druhé místo. „Řadíme se mezi
světová města, ve kterých se podle hodnocení
cizinců dobře žije. Města, která nabízejí zajímavá pracovní místa, příležitosti ke vzdělání
a příznivé životní podmínky,“ říká náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská.

V čem se můžeme zlepšit?
Ve zmíněné celosvětové studii GTCI agentury
Adecco Group obsadila Česká republika
23. místo ze 119 hodnocených zemí. Pokud jde
o atraktivitu práce, získali Češi nadprůměrné
hodnocení především díky vysoké úrovni
odborných a technických dovedností. Studie
pochválila i slušnou úroveň rovnosti mezi
muži a ženami a možnost sociální mobility.
V čem by se ČR naopak měla zlepšit,
aby v budoucnu obstála v mezinárodní
konkurenci? „Chtělo by to ještě větší zájem
přijímat talentované pracovníky ze zahraničí, vyšší toleranci menšin či zefektivnění
vzájemné kooperace mezi firmami,“ vypočítává Ondřej Wysoglad.

Vede Švýcarsko
Nejatraktivnější zemí světa pro práci je
podle žebříčku GTCI Švýcarsko. Následují

FOTO: Profimedia.cz

J

ak jsou země přitažlivé z hlediska
pracovních podmínek a příležitostí,
zjistila globální studie The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) společnosti Adecco. Česko se v ní umístilo nejlépe
ze států střední, východní a jižní Evropy
a předstihlo například i Francii.
„V kategorii států východní a jižní Evropy
dosáhla Česká republika jednoznačně nejlepších výsledků ve všech sledovaných parametrech,“ komentuje výsledky studie ředitel
firmy Adecco ČR Ondřej Wysoglad. „Studie
ale poukázala také na aspekty, které bude
potřeba zlepšit, abychom byli schopni v Česku udržet kvalitní pracovníky a současně
přilákat lidi z jiných zemí, což je při nedostatku pracovní síly na trhu naprosto klíčové,“
doplňuje Wysoglad. Průzkum se zaměřil i na
hodnocení pracovní atraktivity vybraných
světových měst. Praha obsadila 25. místo
a předstihla megapole jako New York, Berlín,
Barcelona, Singapur nebo Řím. „Praha je
z důvodu strategického umístění ve středu
Evropy a velmi dobré dopravní dostupnosti
dlouhodobě zajímavá pro zahraniční společnosti. Zároveň nabízí kvalitní podmínky pro
život,“ shrnuje ředitel Adecca ČR.
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Žebříček zemí z hlediska
pracovní atraktivity
1. Švýcarsko
2. Singapur
3. Velká Británie
4. USA
5. Švédsko
6. Austrálie
7. Lucembursko
8. Dánsko
9. Finsko
10. Norsko
11. Nizozemsko
12. Irsko
13. Kanada
14. Nový Zéland
15. Island
16. Belgie

Singapur, Spojené státy, Norsko, Švédsko
a Finsko. Schopnost přitahovat, rozvíjet
a udržet talentované pracovníky určuje, jak
je země konkurenceschopná – a právě toto
INZERCE

17. Německo
18. Rakousko
19. Spojené arabské
emiráty
20. Estonsko
21. Katar
22. Japonsko
23. Česká republika
24. Francie
25. Izrael
26. Malta
27. Slovinsko
28. Malajsie
29. Jižní Korea
30. Kypr….

kritérium autory studie zajímalo nejvíce.
Vítězové mají podle průzkumu společnou
jednu podstatnou věc: kvalitní vzdělávací
systém, který kombinuje klasické formální

vzdělávání s moderní projektovou výukou.
V rámci jednotlivých kategorií dopadla
Česká republika nejlépe ve schopnosti udržet talentované pracovníky – v celosvětové
konkurenci obsadila 17. příčku. „Vysoké
skóre máme v oblasti bezpečnosti, dobrá je
úroveň sociálního a důchodového zabezpečení a v neposlední řadě jsou zde dobré
životní, zdravotní a hygienické podmínky,“
přibližuje Ondřej Wysoglad.
Studie GTCI doporučuje, aby firmy, města
i země v práci spojovaly různorodé osobnosti s odlišným vzděláním, původem nebo
životními zkušenostmi, kterými se mohou
vzájemně inspirovat a doplňovat.
„Lidé budou pracovat a žít v prostředí, ve
kterém bude běžné měnit často práci, případně pracovat u několika firem najednou.
Nastupující generace mileniálů totiž požaduje
vysokou pracovní flexibilitu. Nechtějí se
vázat na jediného zaměstnavatele a preferují
pracovat na více projektech u více společností,“ dodává ještě ředitel firmy Adecco ČR.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

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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Češi se bojí cestovat.
Odpočívají doma a levněji
Místní hoteliéry těší, že pokračuje trend
z let minulých. Češi o dovolených častěji
zůstávají v tuzemsku. Loni se báli cestovat
především kvůli terorismu

Nadšení hoteliéři
Situaci si pochvalují především tuzemští
hoteliéři. Spanilá jízda majitelů hotelů
v Praze pokračuje už sedmým rokem. Na
svých účtech zaznamenávají každoročně
vyšší tržby než v předchozím období. „Hotely loni opět zlepšily svou ekonomickou výkonnost,“ doplňuje Musil. Zatímco předloni
zaznamenali hoteliéři nárůst obsazenosti
o 2,5 procenta (oproti roku 2015), v roce

Zahraniční návštěvníci
v ČR
(třetí čtvrtletí 2017)
Počet nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních – 19,9 milionu (nárůst
o 4,2 procenta oproti stejnému období
roku 2016)
Počet turistů ubytovaných v hromadných
ubytovacích zařízeních – 7 milionů
(nárůst o 5,9 procenta
Nejvíce hostů
Německo – 500 tisíc návštěvníků (nárůst
o 3,6 procenta)
Slovensko – 216 tisíc návštěvníků (nárůst
o 5,4 procenta)
Polsko – 199 tisíc (nárůst o 4,1 procenta)
Nejvyšší nárůst oproti čtvrtému čtvrtletí
2015
Čína – 31,9 procenta
Rusko – 24,4 procenta
Zdroj: ČSÚ

2017 byl nárůst ještě vyšší. V českých hotelech se ubytovalo o 6,7 procenta více hostů
než v roce 2016, v penzionech dokonce
o 8,5 procenta více návštěvníků. Trendem
předloňského roku byla nejen opatrnost
Čechů při cestování kvůli obavám z bezpečnosti a větší počet zahraničních turistů
v Česku, ale paradoxně také výrazně vyšší
zájem českých penzistů o dražší ubytování
v cizině. Tento trend pokračoval i v roce
2017. A Češi se pustili též do objevování
nových destinací.

Preferujeme kratší dovolené
Asi třetina Čechů preferuje týdenní dovolenou a čtvrtina lidí si bere v kuse méně než
pět dní volna. Pouhá tři procenta dotázaných si užívají dovolenou delší než dva
týdny. „Dvě třetiny Čechů preferují častější
a levnější dovolené,“ říká mluvčí Equa bank
Markéta Dvořáčková.
Na dovolené Češi utrácejí méně než lidé ze
západní Evropy, a dokonce méně než o něco
chudší Maďaři či Poláci. Čech si dokáže užít

FOTO: Shutterstock.com

Č

eši v roce 2017 o dovolených opět
častěji zůstávali doma. Počet zahraničních turistů v Česku v loňském
roce naopak narostl oproti roku 2016
o několik procent. „Nárůst počtu turistů
i přenocování v českých hotelech byl tažen
domácí poptávkou, které zdatně sekundovali
hosté z Německa, Slovenska, Polska a Velké
Británie. Dynamické přírůstky turistů,
začínající se významně projevovat i v absolutních počtech, zaznamenaly Rusko nebo
Čína,“ říká odborník PwC ČR na hotelnictví
Jan Musil.

›
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Historické město

Bečov nad Teplou,
Karlovarský kraj, Česká republika

V krajinné památkové zóně, plné zeleně
a staletých stop po lidské činnosti, se nachází
malebné městečko se zachovalým historickým
centrem a kulturními památkami.

Město Mělník je proslavené pěstováním vinné
révy a více než 100letou tradicí Mělnického
vinobraní. Dominanty města tvoří chrám
sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou gotickou věží
a těsně sousedící zámek. Milovníky technických
památek zaujme podzemní chodba vedoucí
ke středověké studni. Regionální muzeum
zve k návštěvě nové expozice hraček
a dětských kočárků.

ATRAKTIVITY MĚSTA:
• Hrad a zámek, relikviář sv. Maura • Radnice
• Bečovská botanická zahrada • Kostel sv. Jiří
• Základní umělecká škola Josefa Labitzkého

Přijměte srdečné pozvání do města nad
soutokem Vltavy s Labem, které nabízí
i pestrou paletu akcí Mělnického
kulturního léta a je výchozím
bodem k výletu
do romantického
Kokořínska.

Turistické informační centrum
Legionářů 51, Mělník
INZERCE

A181001065

tel./fax: + 420 315 627 503
e-mail: infocentrum@mekuc.cz

A181001073

Poznejte Dačice pěšky i na kole

J

ihočeské Dačice jsou vstupní branou do vyhlášených turistických
oblastí Podyjí a České Kanady, které jsou protkané sítí značených
tras pro pěší i cyklisty. Zdejší chloubou je vynález výroby
kostkového cukru z roku 1843. Zájemce o historii dále potěší návštěva
jedinečného empírového zámku a Leteckého muzea Viléma Götha.
Mezi nejatraktivnější kulturní akce patří 14denní hudebně-divadelní
festival Za dačickou kostku cukru a řezbářské sympozium Dačická
řežba. Koupání skýtá v létě moderní městské koupaliště a čisté
přírodní rybníky v okolí. Navštívíte-li infocentrum, získáte kompletní
informace včetně bohaté nabídky tipů na výlety.

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
tel. +420 384 401 265 | e-mail: info@dacice.cz

www.dacice.cz
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www.becov.cz

www.melnik.cz
INZERCE

A181001082

A181001102

OBEC
BRANNÁ
Obec Branná leží na okraji Hrubého Jeseníku v nadmořské
výšce 633 metrů 30 km od okresního města Šumperk
v tzv. Hanušovické vrchovině. V současné době má obec
necelých 300 obyvatel a návštěvníkům může nabídnout
ideální podmínky pro rekreaci a pobyt v přírodě. Jsou zde
dochované zbytky gotického hradu, renesanční zámek,
fojtství a kostel sv. Michala a železniční trať, která vede
jedním z nejhezčích údolí v Jeseníkách.

e-mail: podatelna@branna.eu | tel. 583 230 111

www.branna.eu
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› volno už za 248 eur, průměrný Evropan pak
utratí během dovolené 556 eur. Více než my
pak šetří už jen Bulhaři a Rumuni.

Češi mají největší strach
Zhoršená bezpečnostní situace ve světě
ovlivnila rozhodování zhruba tří čtvrtin Če-

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

A181001063

FOTO: XXXXX

INZERCE

chů při plánování cest za hranice všedních
dnů. Téměř každý druhý Čech v letech 2016
i 2017 strávil volno v tuzemsku nebo na
Slovensku.
Teroristická hrozba byla vůbec nejvýznamnějším kritériem Čechů při zajišťování
zahraniční dovolené. Nejméně se naopak

obávali přírodních katastrof. Výběr dovolené u nich ovlivnila také cena zájezdů a klima
či zdravotní rizika. Vyplývá to z loňského
průzkumu společnosti Europ Assistance.
Teroristického útoku se nejvíce obávají
starší ročníky. A Češi mají největší strach
ze všech Evropanů. Hrozba teroru straší
67 procent Čechů (jen 48 procent Evropanů). Nejvíce se předloni lidé báli cestovat
do Turecka, Egypta či Izraele, konkrétně
na tureckou Riviéru a do Istanbulu, do Tel
Avivu a egyptské Hurghady. V roce 2017 se
alespoň částečně obnovil zájem tuzemských
cestovatelů o Egypt či Tunisko.
Nejoblíbenějšími zeměmi Čechů jsou
dlouhodobě Chorvatsko, Slovensko, Španělsko, Řecko, Itálie a Rakousko. Při plánování
cest do zahraničí – a to zejména letních
dovolených – vítězí u nich jednoznačně
břehy Jadranu. Kvůli obavám z bezpečnosti
se potenciál Chorvatska nadále zvyšuje. Češi
zde objevují nová místa a požadují kvalitnější služby.

FOTO: Shutterstock.com
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Výdělky v obchodě jsou
v Praze až o 43 procent vyšší
Mzdové ohodnocení pracovníků
v oblasti velkoobchodu
i maloobchodu je v České
republice značně nesourodé

V

Praze jsou celkové mzdy až o 43 procent vyšší než v ostatních regionech,
což představuje částku zhruba
9833 korun ve prospěch zaměstnanců v Praze. Vyplývá to ze sektorové analýzy Salary
Report In Trade (Wholesale and Retail),
kterou sestavil portál Platy.cz.
V Praze jsou celkově mzdy o 30 procent
vyšší než na území mimo hlavní město,
avšak v odměňování zaměstnanců v oblasti
obchodu jsou rozdíly mnohem výraznější – až 43procentní. Pražští zaměstnanci
mají také více výhod v oblasti nefinančních
benefitů.

FOTO: Shutterstock.com

V Praze jsou
celkově mzdy
o 30 procent
vyšší než na území
mimo hlavní město.
Zatímco v metropoli je mediánová hodnota celkového hrubého platu v obchodě na
úrovni 32 833 korun, mimo hlavní město
je standardem, že celkový hrubý plat se
pohybuje kolem 23 000 korun. Do něj jsou
započítané i finanční odměny a bonusy, které zaměstnanec dostane k základní mzdě.
Z hlediska finančních benefitů (variabilní
složka mzdy, 13. plat, odměny) vypadá situace následovně: mimopražští zaměstnanci

Platový rozptyl v obchodě
v České republice (v Kč)
Celkový hrubý měsíční plat v obchodě
v Praze (2017)
1. decil 1. kvartil median 3. kvartil 9. decil
20 000 25 000 32 833 44 833 60 333
Celkový hrubý měsíční plat v obchodě
mimo Prahu (2017)
1. decil 1. kvartil median 3. kvartil 9. decil
14 208 17 500 23 000 30 500 42 833
Vysvětlení: 1. decil – platové minimum (desetina
nejnižších výdělků), 1. kvartil (čtvrtina nejnižších
výdělků), median – hodnota uprostřed vzestupně
uspořádané řady hodnot, 9. decil – platové stropy
(desetina nejvyšších výdělků)

Přehled celkových hrubých
platů v obchodě podle
regionů (2017, v Kč)
Region
Plat
Česká republika ........................................24 085
Praha........................................................32 707
Středočeský kraj ......................................26 528
Jihomoravský kraj ................................... 25 333
Jihočeský kraj.......................................... 25 000
Plzeňský kraj ............................................24 000
Ústecký kraj ............................................ 23 333
Královéhradecký kraj .............................. 22 290
Moravskoslezský kraj ............................. 22 033
Olomoucký kraj ....................................... 22 000
Pardubický kraj ....................................... 22 000
Zlínský kraj.............................................. 22 000
Kraj Vysočina............................................21 500
Liberecký kraj...........................................21 250
Karlovarský kraj ...................................... 20 000
Zdroj: Paylab Salary Report

je dostávají mnohem častěji, ale průměrná
hodnota těchto finančních benefitů je nižší.
To přímo souvisí s výraznými rozdíly v základním platu, od něhož se odvíjí i výpočet
jednotlivých finančních benefitů.
Zaměříme-li se na nejnižší příjmové
skupiny, tak desetina nejméně placených zaměstnanců v obchodě (první decil) dostává
v Praze 20 tisíc korun, zatímco v ostatních
regionech vydělává desetina s nejnižším
ohodnocením zhruba 14 208 korun, což je
částka, která se blíží minimální mzdě. V této
platové skupině je nejčastěji zastoupena
pozice prodavač.
Pokud se naopak podíváme na desetinu
nejlépe vydělávajících zaměstnanců (devátý
decil), pak v Praze je standardem dostávat
60 333 korun, zatímco na území mimo hlavní město představuje mzda nejlépe vydělávajících hodnotu 42 833 korun.
Práce v obchodě všeobecně patří v České
republice k méně atraktivním z pohledu
odměňování zaměstnanců, především
v retailu, kde celkové mzdové ohodnocení
představuje jen 79 procent hodnoty mezd ve
velkoobchodu.
Výraznější rozdíly jsou v regionech.
Zatímco na území mimo Prahu vydělávají
zaměstnanci v obchodě celkově o 17 procent
méně v porovnání s průměrnou mzdou v regionech, v Praze je to o 6,5 procenta méně
v porovnání s lokální průměrnou mzdou.
Mzdy v Praze jsou tedy v obchodě oproti
platům v regionech mnohem konkurenceschopnější. RED
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a novele zákona o elektronické
evidenci tržeb, která by ulevila
některým skupinám podnikatelů, pracujeme od podzimu loňského roku,
a to bez ohledu na rozhodnutí Ústavního
soudu. Už dřív jsme našli věci, které je třeba
změnit, a soudci samozřejmě navodili další
témata. Proto jsem se také v lednu setkala
se zástupci všech významných podnikatelských svazů a komor s tím, že jim novelu
představím a prodiskutuji s nimi varianty
výjimek.
Dovolím si jedno přirovnání. Ústavní
soud nám potvrdil, že EET je vlak, který
jede správným směrem, ale zároveň nás vyzval: Vy si rozhodněte – myšleno exekutiva
–, jaké vagony k němu připojíte nebo jaké
odpojíte, protože do budoucna už to nebude
možné jinak než zákonem.
Stále je nám předkládáno, že EET kritizují živnostníci, ale elektronickou evidenci
v současné podobě podporují téměř všechny
podnikatelské svazy (AČTO, Hospodářská
komora, SOCR, Asociace malých a středních
podniků a živnostníků). To jsou organizace,
které zastupují desetitisíce podnikatelů.
Všichni mi říkají: Pracujte na EET dál,
hlavně nedopusťte, aby to celé skončilo
na půli cesty. To znamená, že máme mezi

podnikateli obrovskou podporu. Novelu
máme de facto napsanou, diskutujeme ji
a ještě v únoru ji budu chtít poslat na vládu.
Určitě budeme spěchat, jsou tam sice jisté
lhůty pro připomínkové řízení, ale uděláme
všechno pro to, aby novela byla ve finálním
stavu do konce února (plus minus pár dní
nebo týdnů).
Se zástupci podnikatelů jsme se bavili –
a to je naprosto zásadní – o výjimkách pro
nejmenší. Ti právem volají po změnách,
protože je EET zatěžuje. Proto zvažujeme
zavedení takzvané offline EET pro podnikatele s nízkými příjmy. Ti by nemuseli
mít přístup k internetu a čísla o tržbách
by Finanční správě posílali jen jednou za
měsíc. Povinnosti vůči státu by se ale úplně
nevyhnuli. Navrhované řešení totiž nepředstavuje osvobození od zákona, ale alternativní formu evidence. Jeho výhodou je,
že si dotčení podnikatelé sami rozhodnou,
zda evidovat online, nebo prostřednictvím
rozšířeného offline modelu.
Jednou ze zvažovaných možností je také
osvobození těch, kteří mají roční obrat do
250 či 500 tisíc korun a zároveň využijí
paušální daň. Tuto variantu jsme s panem
premiérem preferovali, ale ještě uvidíme, kudy se budeme ubírat. S Andrejem

Babišem se prozatím neshodujeme na výši
horní hranice. On říká 500 tisíc, já se stále
– s ohledem na možnosti Finanční správy –
kloním k limitu 250 tisíc korun.
Kritikům zákona o EET bych vzkázala:
Nemyslím si, že všichni podnikatelé kradou
– tak ostatně není zákon koncipován –, ale
budu oponovat těm, kteří tvrdí, že se dají
hostinští kontrolovat standardními nástroji.
Finanční správa ty nástroje bez EET jednoduše neměla a nemá.
Kontrolor může jít ke konkrétnímu hostinskému, podívat se na skladové hospodářství, zkontrolovat účetnictví. Když ale zjistí,
že tam něco nesedí, stráví tam měsíce.
Proto se ptám, kolik takových nepoctivých hostinských můžeme odhalit, když
máme 3500 kontrolorů a ti se primárně
zaměřují na velké daňové úniky. Bez systémového řešení to fungovat nemůže. Dnes
si kontrolor díky EET jednoduše sedne do
restaurace, na notebooku vidí, kolik platilo
zákazníků a současně kolik bylo evidováno
tržeb. Podobné nástroje dnes úspěšně využívá sedmnáct zemí EU a nemůžeme si dovolit
hazardovat s tak důležitým projektem.
ALENA SCHILLEROVÁ.
ministryně financí ČR

FOTO: Shutterstock.com

Výjimky ze zákona EET prospějí
Ministryně financí Alena
Schillerová vítá rozhodnutí
Ústavního soudu, které odložilo
třetí a čtvrtou vlnu EET

56 l Profit

48_59_PT_02.indd 56

14.02.2018 11:11:10

DUEL / NE

Nespravedlivá EET:
Proč nechávat po škole celou třídu?
Podle daňového experta Davida Hubala
zákon o EET bez ohledu na chystanou
novelu vráží do společnosti klín

ZDROJ: BusinessInfo a ČT

N

ebavme se o výjimkách a ústupcích vlády. Můžeme se shodnout,
že v rámci toho špatného to nyní
dělá ministerstvo méně špatně, a za to mu
lze pogratulovat. Nechtějte ale po mně,
abych vládu chválil, když považuji celý
zákon za špatný.
Já nerozmlouvám s podnikatelskými
svazy, takže nechci rozporovat slova paní
ministryně, ale bavím se s občany a na jejich tvářích vidím hořké slzy. Oni to opatření považují za plošné a represivní, s čímž
musím souhlasit. EET navíc nenarovnává
podnikatelské prostředí, protože zejména
ti malí, kteří nesou velké náklady s implementací takových opatření, jsou v obrovské
nevýhodě proti velkým firmám. Srovnejte
si například náklady řetězce obchodů
s tím, co musí do EET investovat babička,
která má hospůdku na venkově.
Tolikrát zmiňované podnikatelské
svazy ostatně připouštějí, že jsme od
zavedení EET přišli o tři tisíce provozoven. Ministerstvo financí nám sice tvrdí,
že čísla nejsou pravdivá, ale já bych těm
statistikám věřil. Navíc může platit to, že
si naštvaný drobný podnikatel živnostenský list strčil do šuplíku a zatím
se neodhlásil, takže vláda o takových

lidech neví, což ovšem neznamená, že
neexistují.
Nejde jen o to, že to populaci stigmatizuje, protože musíme všichni narušit naši
informační autonomii a Finanční správě
posílat online informace o naší osobě. Už
to je krok špatným směrem (vezměme si
například i kontrolní hlášení), protože tato
data vytvářejí velmi výbušnou směs, dají
se samozřejmě zneužít a to je velké společenské nebezpečí.
Proto opakuji, že by bylo pro občany této
země nejvýhodnější, kdyby byl celý zákon
zrušen. Ačkoli paní ministryně tvrdí opak,
je podle mého soudu napsán způsobem,
který vychází z předpokladu, že všichni
kradou a krátí tržby.
V této souvislosti bych připomněl
disentní stanovisko pěti odvážných soudců
Ústavního soudu. Jsou v něm i slova, že
pro řadu malých podnikatelů „je elektronická evidence tržeb příslovečnou poslední
kapkou, která je vyžene z podnikání,
případně je nažene do šedé ekonomiky, což
uvolní cestu jejich velkým konkurentům
směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu“. Soudci zároveň uvedli jeden krásný příměr, který budu
s dovolením parafrázovat: Pokud mezi

námi jsou lidé, kteří kradou a krátí tržby,
což nikdo nerozporuje, je hloupé a nespravedlivé nechat po škole celou třídu. Za to,
že pár žáků vyrušovalo, nemůžeme trestat
všechny.
Zákon o elektronické evidenci tržeb –
a je to i celá řada dalších zákonů z pera
ministerstva financí – podle mého názoru
naši společnost zásadním způsobem
rozděluje a vráží do ní klín, protože některé skupiny obyvatelstva staví proti těm
druhým.
To, abychom zkontrolovali, že nějaký
hostinský nekrade, samozřejmě můžeme
udělat standardními nástroji. Mám na
mysli kontroly, které paní ministryně
zmiňovala. Věřte, že ministerstvo financí
má velmi dobré nástroje, jak zkontrolovat
a „umravnit zlobivé žáky“. Já jsem byl ve
své praxi svědkem mnoha kontrol nezbedných hospodských a mohu vás ubezpečit,
že poté, co je opustili kontroloři, je nezbednost rychle přešla.
DAVID HUBAL .
daňový poradce, zakladatel Unie daňových poplatníků
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možnost volby. V roce 2017 dokonce mnoho
lidí na dovolenou ani neodletělo, neboť už
v žádaných zemích nebyla v hotelech volná
místa.
U first minute nabídek bývají i další
výhody, například nízká záloha, prioritní
místa či parkování zdarma nebo se slevami
a v posledních letech třeba i možnost
změny zájezdu zdarma do deseti dnů před
odletem.

INZERCE

PO PR ÁCI

Je dovolená first minute
výhodnější?
Kdy je nejlepší čas na nákup
dovolené? A jak vlastně vybrat
zájezd, abyste si jej co nejvíce užili?

P

okud plánujete dovolenou, je důležité
zohlednit věk a zájmy všech zúčastněných. Rodinná dovolená se rozhodně
musí přizpůsobit menším dětem a volba
hotelu se zpravidla řídí podle toho, zda má
hotel dětský klub nebo tobogany. Některá
letoviska nabízejí skvělý animační program,
mají vyhrazené prostory pro děti a nabízejí
i stravu přizpůsobenou pro rodiny s dětmi.
A některé hotely mají dokonce i rodinné
kluby.
Jedním z takových je například Mango
Club, jehož programy jsou připraveny tak,
aby se zabavily nejen ratolesti, ale i celá
rodina. Tyto kluby naleznete v Bulharsku,
Egyptě, Maroku, Řecku, Itálii, Tunisku,
v Turecku či na Salu v Kapverdech. A porozhlédněte se i po nabídkách, kde je „dítě
zdarma“ nebo „dítě za letenku“.
Jestliže naopak cestujete v páru a chcete
mít dovolenou bez dětského křiku, vyberte
si hotel pouze pro dospělé. Dalšími speciálními nabídkami bývají například česky

mluvící delegát, hotel na pláži nebo výběr
aktivit – vodní sporty, potápění, golf, wellness a podobné.

First, nebo last?
Při first minute nakupujete při první možné
příležitosti a na last minute naopak – na
poslední chvíli. Výhodou last minute může
být cena, ale není to pravidlem. Odlet však
bývá už druhý nebo třetí den po nákupu, navíc do omezené nabídky destinací a hotelů.
Neplánované volno v práci také nemusí být
vždy schváleno.
U first minute zájezdů můžete vybírat
z mnoha nabídek – například podle úrovně
hotelu, vzdálenosti hotelu od pláže, spektra
služeb aj. Vybíráte z první a nepřebrané
nabídky, takže sami ovlivníte, jak kvalitní
vaše dovolená bude. Pokud si vše necháte až
na poslední chvíli, zbude jen několik málo
míst v hotelech, které nemusejí odpovídat
vašim představám. Sami sebe byste tedy
čekáním na poslední chvíli ošidili o pestrou

Každý má svou oblíbenou zemi, kam se rád
vrací. Jednou z nejoblíbenějších destinací
je pro našince Řecko. Jeho velkou výhodou
je značná rozmanitost, jelikož se rozkládá na mnoha ostrovech, které jsou každý
svým vlastním světem. Celosvětově, ale
i celoročně velmi populární je Egypt – země
faraonů, pyramid a chrámů, živého Rudého
moře a nádherných pláží.
Z evropských dovolenkových cílů spolu
soupeří Španělsko a Itálie. Na výsluní
zájmu se opět vrací Turecko. Je to pochopitelné: historie a památky, přírodní zajímavosti, jako Pamukkale nebo Kappadokia,
překrásné pláže a čisté moře, rozmanitá
a skvělá kuchyně, turecké lázně hamam,
bohaté a pestré bazary a skvělý poměr
kvality s cenou.
Novým zájezdovým hitem je evropská
exotika – Albánie. Zajímavým cílem zájezdů je i ostrov věčného jara, tedy Madeira.
Koupání v přírodních bazénech uprostřed
divokých skal, podmořský život s velrybami i delfíny, okouzlující hornatá krajina
stvořená k výletům nebo víno podobné
portskému.
A kam v létě do exotiky? Určitě do země
terangy (pohostinnosti), do Senegalu.
Dovolenou u moře vychutnáte v hotelových
resortech nebo na výletě v některé z pobřežních rybářských vesnic, jejichž pláže
jsou posety stovkami barevných pirog –
domorodých kánoí, vydlabaných z jediného
kmene stromu. Nezapomenutelné je určitě
safari s volně žijícími antilopami, zebrami,
žirafami, buvoly či nosorožci.
Celoroční exotikou jsou ostrovy Zeleného mysu – tedy Kapverdy – s nekonečnými
bělostnými plážemi, omývanými vodami
Atlantiku, kde plují pestrobarevné ryby
i mořské želvy. Čeká vás rybaření, surfování, windsurfing, parasailing, kitesurfing
i jízdy terénními vozítky po písečných
dunách. RED

FOTO: Shutterstock.com

Kam zamířit?
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Senegal
Do léta je sice ještě daleko, ale naplánovat si vysněnou dovolenou u moře s předstihem má mnoho
výhod. First minute dovolená přináší široký výběr pobytů, zvýhodněné ceny a zařizování bez stresu.
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Poctivé železo
Mitsubishi L200 je obluda
s klasickým rámem. V terénu cení zuby
a ničeho se nebojí

V

před se více než pětimetrový
pick-up hrnul s buldočí zavilostí.
Ze svahu, do svahu, s extrémním
bočním náklonem, na sněhu, v kluzkém
blátě, všechno jedno… užíval si to. No ale
na silnici, to už byla jiná. Prázdný chvílemi
skákal na příčných hrbolech jako vylekaná
přerostlá koza.

Ostrá konkurence
Model L200 se zrodil v Japonsku před 40 lety. Za dobu své existence si vydobyl reputaci,
bodoval vždy hlavně svou houževnatostí
a spolehlivostí. A pátá generace, kterou
jsem testoval na náročných terénech v okolí
Děčína, to jen potvrdila. Naštěstí, mám chuť

říct. Protože jinak by v soutěživém segmentu
středně velkých pick-upů neobstál. A to ani
náhodou. Mezi jeho hlavní konkurenty patří
silná jména Ford Ranger, Nissan Navara,
Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Mercedes třídy X, nově Renault Alaskan.
Oproti nim boduje cenou, hlavně tou za
méně vybavenou verzi. U lépe vybavených
verzí se rozdíl oproti konkurentům rychle
stírá. Hlavní předností modelu L200 je ale
to, že je to pracovní nástroj. On ostatně ani
nepředstírá, že by byl něco jiného.

Tažný kůň
Vůz s volitelným pohonem čtyř kol ve
vrcholné výbavě Instyle jsem testoval na

opravdu hnusných polních a lesních cestách,
v lomu i mokřadu. Bořil jsem se s ním do
vyjetých kolejí, „skákal“ přes kaluže. A když
jsem občas vystoupil, zapadl jsem v holínkách do bahna pomalu po kolena. Ovšem
s návratem do auta jsem neměl problém.
Prostě jsem byl „trochu“ špinavý a to auto
také. Patřilo to k němu. A jelo se dál „močálem černým kolem bílých skal“.
Emoce nevzbuzoval ani interiér. Tvrdé
plasty, tlačítka na středovém panelu pomalu
jako z 90. let, bytelné knoflíky, které můžete
ovládat i v pracovních rukavicích. Tohle
na designérskou cenu nebylo. Zato o odolnosti nebylo pochyb. Do ruky mi padl nový
multifunkční volant. A velkou pochvalu si
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TRIK K NEZAPLACENÍ.
Po uzavření diferenciálu zadní nápravy
se sjednotí rozdílná rychlost otáčení zadních kol.
Vůz si pak může troufnout i na písčitý povrch či
vyrazit vzhůru kamenitou strání.

procent tužší) a extrémně robustní a zároveň lehká karoserie z vysokopevnostní
oceli byly velmi dobře připravené na cokoli.
Třeba převézt více než tunový náklad i do té
nejzapadlejší horské chalupy. Nebo utáhnout
brzděný přívěs o hmotnosti 3100 kilogramů.
V terénu jsem si v tomhle v podstatě
farmářském autě také užíval až pocit jakési
nadřazenosti. Umocňovala ho světlá výška
225 mm. Na ostrých zlomech jsem ocenil
velké nájezdové úhly (přední 30 procent
zadní 25 procent a přechodový 24 procent).
S tím neladil jen nízko umístěný diferenciál
na zadní nápravě. Testovaný vůz byl také
překvapivě obratný. Pyšnil se nejmenším
poloměrem otáčení ve třídě (!), jen 5,9 m.
Na dobré silnici jsem o něm nevěděl, choval se neutrálně, na rozbitou však doporučuji vjíždět jen s nákladem. Anebo opatrně.
Zadní pevná náprava s vícelistými listovými
pružinami nic neodpustila. A k dobrému
pocitu nepřispělo ani přeposilované řízení.
Tohle prostě nebylo žádné kultivované
„esúvéčko“. I když se tak tvářilo. Na druhé
straně, kdo si kupuje pick-up, ví, co od takového vozu může očekávat. Zná jeho limity.

Silné srdce
Lehký úsporný 2,4litrový turbodieselový
motor s hliníkovým blokem a systémem
přímého vstřikování paliva (Common Rail)
bodoval. Pochvaloval jsem si téměř okamžitý mohutný zátah od nejnižších otáček.

Mitsubishi L200 2.4 DI-D
MIVeC (4 WD, Double Cab, výbava Instyle)

FOTO: archiv

zasloužila přední vyhřívaná sedadla. Byla
pohodlná, čalouněná perforovanou kůží,
s výrazným bočním vedením. Seděl jsem
vysoko, měl jsem skvělý výhled dopředu.
Dostatek prostoru nabízela třem osobám
i sedadla vzadu. Ve srovnání s konkurencí
L200 Double Cab výrazně boduje, ve své
třídě nabízí nejdelší vnitřní prostor. A pokud
nepotřebujete převážet pět cestujících,
v nabídce Mitsubishi je ještě model Club
Cab s kratší kabinou a delší ložnou plochou
(1850 mm).

Nádeník k neutahání
Po ježdění cestami necestami mohu říci jen
jedno: bytelný klasický rám (nově o sedm

Motor: vznětový, 2442 cm³
Nejvyšší výkon: 133 kW (181 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3500 ot/min
Nejvyšší rychlost: 177 km/h
Převodovka: automatická, pětistupňová
Provozní hmotnost: 1950 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2910 kg
Povolená hmotnost brzděného přívěsu:
3100 kg
Rozměry (d x š x v):
5285 x 1815 x 1775 mm
Brodivost: 600 mm
Rozměry nákladového prostoru
(d x š x v): 1520 x 1470 x 475 mm
Výška ložné plochy nad zemí: 850 mm
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná):
9,1/6,6/7,5 l
Akční první cena (113 kW, manuální
6 st.): 714 250 Kč
Akční cena testovaného vozu: 929 650 Kč

SYSTÉM POHONU EASY SELECT 4WD..
V modelu L200 můžete až do rychlosti 100 km/h
přepnout z pohonu 2WD (2H) pro rychlou a plynulou
jízdu po dálnici do režimu 4WD (4H). K aktivaci
přenosu točivého momentu na všechna čtyři kola
stačí pouze pootočit kruhovým voličem jízdních
režimů do pozice 4H nebo do pozice 4L, která
poskytuje nižší převodový poměr a větší tažnou sílu
při pomalé jízdě v náročném terénu.

Turbodmychadlo s variabilní geometrií se
opravdu činilo.
Dlouhodobá spotřeba se v čase testu pohybovala kolem 8,5 l/100 km. Když jsem ale vůz
na okreskách rozjel, řekl si o dvanáct litrů, na
dálnici při stotřicítce o 9,9 l/100 km.
K hospodárnosti významně přispíval
i povedený tvar karoserie. Pick-up s prvotřídním součinitelem aerodynamického
odporu Cd 0.40 obrazně řečeno proplouval
vzduchem. Tedy až na jednu výjimku. Při
rychlejší jízdě po dálnici o sobě dávaly vědět
velké uši zpětných zrcátek. Jako kdyby
kolem nich hučela meluzína.
A na závěr jsem si nechal jednu zásadní
úpravu nového vozu. Ocení ji každý, kdo
s ním bude polykat na silnicích na jeden
zátah stovky kilometrů. Mitsubishi L200 je
velmi dobře odhlučněný. Přispělo k tomu
bezesporu hlavně nové odhlučnění ve
spodní části podvozku i protihluková izolace
v oblasti blatníků a přístrojové desky. Navíc
podlaha byla vyrobena z materiálu tlumícího vibrace.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Daně z příjmů: vyšší slevy na děti
a daňový bonus jinak
To jsou klíčové novinky, které přinesl
daňový balík ministerstva financí spolu
s novelizovaným zákonem o státní sociální podpoře

Plus pro ty, co využívají paušály
Možnost uplatnit slevu na děti či vyživovanou manželku (24 840 korun ročně) se
vrátila těm, kteří uplatňují při výpočtu daně
výdajové paušály. Odečíst paušály ale můžete
maximálně do ročního příjmu milion korun.
Výhoda, kterou nabídla poplatníkům
vládní novela, se týká jen těch, kteří se
starají o vyživované nezletilé dítě ve společně
hospodařící domácnosti. Případně o zletilého potomka do 26 let, pokud se „soustavně
připravuje na budoucí povolání“, tj. studuje
vysokou školu. U dětí se zdravotním postižením, které mají průkaz ZTP/P, je zvýhodnění

dvojnásobné. Slevy se tedy v roce 2017 nezvýšily o 200, respektive 300 korun měsíčně jako
u zdravých dětí, ale o 400 a 600 korun.

Úpravy daňového bonusu
Pokud si OSVČ – v případě, že nemá děti –
vypočítá po uplatnění ostatních slev zápornou
daň, nezaplatí sice finančnímu úřadu na dani
z příjmů ani korunu, stát jí ale nic nevrátí.
V případě, že je vypočítaná daň záporná po
započtení slev na děti, mají poplatníci nárok

Zvýhodnění u dětí se
zdravotním postižením
První dítě ZTP/P = 26 808 Kč ročně
(nezměnilo se)
Druhé dítě ZTP/P = 38 808 Kč ročně
(zvýšení o 400 Kč měsíčně)
Třetí a další dítě ZTP/P = 48 408 Kč
(zvýšení o 600 Kč měsíčně)

Potvrzení pro uplatnění
slevy na děti
Nárok na slevu na dítě či děti má pouze
jeden rodič. Pokud v jedné domácnosti
vyživují potomky oba vydělávající rodiče,
musí poplatník nárok na daňové zvýhodnění
prokázat potvrzením, že daňové zvýhodnění
neuplatňuje druhý z plátců. Potvrzení vám
vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů
se doporučuje doložit čestným prohlášením.

na takzvaný daňový bonus. V podstatě jde
o přeplatek pro ty, již si vypočítají ve svém
přiznání daň z příjmu nižší, než je zvýhodnění na děti. Stát jim následně tyto peníze vyplatí, a to maximálně do výše 60 300 korun.
Tento limit se od roku 2016 nezměnil.
Na bonus přitom dosáhnou jen ti, kteří
mají roční příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy. Tu vláda
pro rok 2017 stanovila na 11 tisíc korun, což
znamená, že musíte vydělat více než 66 tisíc
korun. Pro příští rok se díky navýšení minimální mzdy zvedá limit až na 73 200 korun.
Peníze od státu mohou dostat OSVČ i zaměstnanci. U nich je rozhodující, zda
dosáhnou na příjem nejméně ve výši poloviny minimální mzdy (v roce 2018 byla
6100 korun měsíčně).

Stát vám vrátí 100 korun a víc
Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud
činí alespoň 100 korun. Peníze, na které se bonus vztahuje, musíte získat ze závislé činnosti
(zaměstnání), podnikání, pronájmu nebo
z kapitálového majetku. Máte-li pouze výdělky, které definuje paragraf 10 zákona o dani
z příjmů jako ostatní příjmy, máte smůlu
a přeplatek od státu neobdržíte ani v případě,
že jsou vyšší než zmíněných 66 tisíc ročně. Od
roku 2018 se podmínky dosažení bonusu dále
zpřísňují. V praxi to bude znamenat, že nárok
budou mít pouze ti, kteří si vydělají v zaměstnání či podnikání, nikoli už z pronájmu či
kapitálového majetku.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Martin Siebert

Z

namená to, že rodiče ušetří na daních
z příjmů výrazněji než v roce 2017.
Vyšší slevy na dvě a více dětí byly
schváleny loni na jaře a platí od loňského
července. U OSVČ se změna projeví při
vyplňování přiznání a placení daně z příjmů
za zdaňovací období 2017 – letos na jaře.
Daňové zvýhodnění na první dítě vyřešil
samostatně zákon o státní sociální podpoře.
Zákonodárci bonus zvýšili z 13 404 na
15 404 korun ročně, ale až s platností od ledna 2018. Reálně se tedy projeví o rok později.
Podnikatelé a živnostníci s více dětmi,
kteří odevzdají daňové přiznání do 3. dubna
(nebo do 2. července) 2018, ušetří na dani
o 2400, respektive 3600 korun více než loni.
Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýšilo
z 17 004 na 19 404 korun ročně (tj. z 1417 na
1617 korun měsíčně), sleva na třetího a každého dalšího potomka narostla z 20 604 na
24 204 korun za rok (2017 korun za měsíc).
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Solidární boháči?
Kdo zaplatí vyšší daně z příjmů
Všichni zaměstnanci a podnikatelé,
kteří loni vydělali přes 1 355 000 korun,
zaplatí do státní kasy vyšší daň než ostatní

J

ako každoročně se zvýšil limit pro
platbu takzvané solidární daně – letos
přesně na 1 355 136 korun (z loňských
1 296 288 korun). Protože se ale zdaňují jen
příjmy nad limit, ti nejbohatší na daních
z příjmu zaplatí méně než v roce 2017.
Na druhé straně některým poplatníkům
narostou platby na sociální pojištění.
Přirážku (ve výši sedmi procent z příjmu
bez výdajů) musíte přiznat v daňovém přiznání, které se letos odevzdává do úterý
3. dubna, respektive do pondělí 2. července. V růžovém formuláři vyplníte řádek
59 „Solidární zvýšení daně podle paragrafu
16a zákona“.
V roce 2017 dosáhla průměrná mzda
v Česku 28 232 korun. A progresivní daň se
podle zákona platí z částky vyšší než 48násobek průměrné mzdy.

Vyšší mzdy = nižší solidární daň

FOTO: Profimedia.cz

Protože se dávka platí nikoli z celého příjmu,
ale právě jen z výdělků nad limit, platí, že
čím rychleji roste průměrná mzda, tím
více ušetří na dani z příjmu nejmovitější
podnikatelé. Příjmová hranice, za níž musíte
solidární přirážku berňáku odvést, se samozřejmě posune i v příštím roce, a to až na
1 438 992 korun (kvůli rekordnímu zvýšení
průměrné mzdy). Snížení solidární daně tak
bude vůbec nejmarkantnější v historii.

Z pronájmu přirážku neplatíte
Dávku platí zaměstnanci, kteří měli vyšší
hrubou mzdu, případně OSVČ, jež mají
vyšší základ daně z podnikání (příjmy

minus výdaje). Z dalších vedlejších příjmů,
tedy například z kapitálu, pronájmu, výher
a podobně, se solidární daň neodvádí. „Lidé,
kteří v roce 2017 prodali nemovitost, případně měli příjmy z kapitálového majetku,
solidární daň neplatí. Pokud ale nesplnili
podmínky pro osvobození tohoto příjmu od
daně z příjmu fyzických osob, budou z něj
muset odvést právě daň z příjmu,“ upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze
společnosti Mazars.
Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi
výrazně neprodělají také proto, že s rostoucím výdělkem nad 1 355 156 korun se dále

Příklad
Živnostník Novák měl za roky 2016 i 2017 hrubý
zisk (příjem minus výdaje) ve výši 2,3 milionu
korun. Po odečtení slev je jeho daňový základ
2 276 000 korun. Daň z příjmu u něj
představuje v obou letech 341 400 korun
(15 procent ze základu). Ale letos na solidární
dani ušetří. Zatímco loni zaplatil 68 580 korun
(tj. sedm procent z 2 276 000 minus 1 296 288),
letos po zvýšení limitu odvede státu jen
64 460 (tj. sedm procent z 2 276 000 minus
1 355 136).

nezvyšuje sociální pojištění. Ti, co vydělali
tři miliony korun, zaplatí sociálce úplně
stejně jako ti, kdo dosáhli na příjmy
1,5 milionu.
Nejvyšší částka, již mohou OSVČ za rok
2017 uhradit na sociální pojištění, činí
395 700 korun (tedy 29,2 procenta z 48násobku průměrné mzdy). Každý majitel
živnostenského listu totiž platí pojistné na
důchodové pojištění ve výši 29,2 procenta
z tzv. vyměřovacího základu.
Zdravotní pojištění se naopak vždy odvádí
z celého příjmu a není pro něj stanoven
žádný strop.

Odpočty daň nesníží
Na výši solidární daně nemají vliv ani uplatněné daňové odpočty, například odpočet
úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočty
penzijního připojištění nebo doplňkového
penzijního spoření či odpočet životního pojištění. Odpočty snižují pouze základ daně
podléhající patnáctiprocentní dani z příjmu
fyzických osob.
Klasické slevy, především slevu na poplatníka ve výši 24 480 korun ročně, samozřejmě uplatnit můžete.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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POR ADNA

Jaká jsou rizika při investování do kryptoměn?
LENKA B., Olomouc

K

aždý, kdo uvažuje o investici do
kryptoměn, by si měl uvědomit, že
kromě rizik vyplývajících z extrémně
volatilního kurzu existují při jejich
nákupu a směně také rizika podvodu nebo
kybernetického útoku. Poté, co se koncem
roku 2017 staly investice do kryptoměn tak
populární a začala do nich investovat široká
veřejnost s jen minimálním povědomím
o tom, co vlastně kryptoměny jsou, vyrojilo se
množství podvodných projektů. Kombinace
pro běžného člověka relativně složité
technologie a zcela neregulovaného prostředí
je v tomto ohledu velmi nebezpečná. Proto
by si každý měl rozmyslet, do jakého coinu
či tokenu své peníze investuje, a zjistit
si co nejvíce informací o tom, zda daná
technologie skutečně přináší nějakou
přidanou hodnotu. A také je třeba si všímat
detailů. Stojí za projektem důvěryhodní lidé?
Působí důvěryhodně prezentace projektu?
Existuje adresa a telefonní číslo, kam je
možné zavolat? Jinak se může velmi snadno
stát, že investujete do čistého podvodu.
Při návštěvě webové prezentace se váš
špatně zabezpečený počítač může nakazit
takzvaným těžařským skriptem. Právě tento
typ rizika je v prostředí virtuálních měn

dosti častý. Počítač pak začne těžit některou
z kryptoměn a odesílat ji někomu cizímu.
Jeho běh se zpomalí, přitom jede nepřetržitě
na plný výkon a je slyšet, že se ventilátor
chlazení nezastaví. Některé škodlivé skripty
jsou ale sofistikovanější a pracují tak, aby se
tímto způsobem počítač neprozradil. Tento
typ nákazy je nepříjemný, ale často také nebezpečný, protože v systému otevírá natrvalo
zadní vrátka. Ve většině případů před ním
ochrání spolehlivý bezpečnostní software
a pravidelně aktualizovaný operační systém.
Můžete také použít specializované rozšíření
prohlížeče, například minerBlock nebo No
Coin.
Některé viry se zaměřují na vykrádání virtuálních peněženek. Tyto škodlivé programy
buď aktivně vyhledávají na disku počítače
vaše peníze a ty pak odesílají do cizí peněženky, nebo monitorují schránku, kterou používáte pro operaci copy-paste. Při kopírování
adresy vám pak podvrhnou vlastní peněženku, takže vy pak peníze pošlete někomu
cizímu. I zde je ochranou pečlivé dodržování
zásad kybernetické bezpečnosti, především
aktualizovaný a kvalitní antivirus.
Již několikrát se stalo, že útočníci napadli
některou burzu a ukradli z ní většinu zde

uložených peněz. Toto riziko se jen těžko
omezuje, protože kdo chce obchodovat, musí
se svými prostředky na trh. Riziko lze omezit
tím, že si pro obchodování vybereme některé
z renomovaných burz a neobchodujeme jen
na jednom místě. Za zvážení také stojí, zda
prostředky, se kterými právě nechceme manipulovat, nestáhnout do svého (zabezpečeného) počítače nebo hardwarové peněženky. Samozřejmě je pak ale nutné zohlednit
transakční poplatky, které nás to bude stát.
Při práci s kryptoměnami by mělo být
samozřejmostí, že budeme dodržovat základní pravidla osobní digitální bezpečnosti.
Samozřejmostí by měla být dvoufaktorová
autentizace, pokud možno pomocí aplikace,
nikoli SMS, která je zranitelnější. Používání velmi silných hesel a jejich uchovávání
v bezpečí – buď v password manageru,
nebo ještě lépe mimo počítač v trezoru na
hesla (například PasswordsFAST). Aktuální
antivirový program, aktualizovaný operační
systém. Neustálá ostražitost před phishingem. A diskrétnost a mlčenlivost.
KAROL SUCHÁNEK.
odborník na digitální bezpečnost a digitální
bezpečnostní audit

Je open space překonaný?
JOSEf C.,.Ústí nad Labem

D

nes už víme, že práce v klasickém
open space vystavuje člověka
nepřirozené míře smyslových
podnětů, na něž organismus reaguje
vysokou hladinou stresu. Takzvaný syndrom
open space zahrnuje kupříkladu zvýšený
krevní tlak, bolesti hlavy, zažívací potíže či
nespavost a to ani nemluvíme o nemocnosti,
která je ve velkoprostorových kancelářích
o 20 až 40 procent vyšší. Není třeba
zdůrazňovat, že ani pracovní výkonnost
není v takto stresujících podmínkách právě
oslnivá.

Bylo by přehnané volat po starých pořádcích a oddělených kancelářích pro všechny
zaměstnance. Pro velké firmy by takové
uspořádání nedávalo smysl ekonomicky ani
funkčně. Je třeba nalézt kompromis, který
pracovníkům nabídne na jedné straně možnost soukromí a klidného soustředění, na
druhé straně společné prostory pro setkávání, sdílení myšlenek a budování firemní
sounáležitosti.
I velkoprostorovou kancelář lze citlivě
rozčlenit tak, aby působila příjemně jak po
akustické, tak po vizuální stránce. Kromě

vlastního soukromého koutku by měli mít
zaměstnanci k dispozici i útočiště v podobě tiché oddělené místnosti, kde nebudou
rušeni telefonováním, popocházením a rozhovory svých kolegů. Jako protiváha osobní
sféry pak nesmějí chybět společné prostory
poskytující podmínky pro komunikaci
a společné hledání nových nápadů.
ZDENĚK BRISUDA.
výkonný ředitel české pobočky Wiesner-Hager
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K ALENDÁř

21. ÚNORA
JAK NA V Ý VOZ DO INDIE

V mnoha světových regionech podporují
tuzemské exportéry, ale v Česku jsou
pouze párkrát za rok. Řeč je o vedoucích
zahraničních kanceláří CzechTrade. Možnosti individuální hodinové konzultace
se šéfem kanceláře v Indii mohou vývozci
využít 21. února v Pardubicích. Pomůže
jim otevřít dveře na druhý největší světový
trh rychleji, než by jim přineslo individuální snažení v neznámém prostředí,
najít obchodní partnery či ověřit zájem
o jejich výrobek. Podrobnosti a možnost přihlášení na https://www.czechtrade.cz/getdoc/9273eee7-2861-4e27-8683-4df5967d37d1.

22. ÚNORA
ORIENTUJETE SE V ZÁPLAVĚ NOREM
A STANDARDŮ?

Ve čtvrtek 22. února se v Brně uskuteční seminář (nejen) pro podnikatelskou
veřejnost. Účastníci získají přehled
o bezplatných bázích a seznamech, které
obsahují informace o normách (například
ISO) a dalších standardech. Vyhledávání
v seznamech si zájemci sami prakticky
vyzkouší na počítači. Akce se koná od
10.00 do 15.00. Více zde: http://www.
businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/brno-seminar-databaze-norem-220218-275114.html

6. BŘEZNA
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZVLÁDNETE I SAMI

Zástupci firem potřebují na jaře vyplnit
přiznání k dani z příjmů právnických
osob a daň zaplatit. Jak se v přiznání
k dani zorientovat, jak využít slev a ušetřit,
případně jak postupovat, platíte-li daň
nejen doma, ale i v zahraničí, vám poradí
na semináři Zpracování přiznání k dani
z příjmů právnických osob za rok 2017,
který se koná v úterý 6. března v Brně.
Další informace najdete na http://www.
businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/brno-seminar-priznani-dan-z-prijmu-060318-274769.html

13. BŘEZNA
SKVĚLÝ PRODUKT NESTAČÍ. JAK HO PREZENTOVAT?

Připravte se na prezentaci před potenciálními partnery, zákazníky či investo-

DAňOVÉ TERMÍNY

ry! Zajímavý produkt, skvělá myšlenka
či ideální řešení pro zákazníka samy
o sobě nestačí. Musíte je umět prezentovat. Právě s tím vám poradí experti
na semináři Jak zaujmout obchodního
partnera v pěti minutách, aby řekl ano
vám a vaší značce. Seminář se koná
v pražském sídle agentury CzechTrade v Dittrichově ulici. Přihlásit se
můžete na https://www.czechtrade.
cz/getdoc/274ed57a-e167-4f50-a6d8-67f3a823065a.

22. ÚNORA

14. BŘEZNA

ENERGETICKÉ DANĚ

KYBERNETICK Á REVOLUCE CZ

Dne 14. března 2018 se v Českých Budějovicích koná konference Kybernetická revoluce CZ 2018. Jejím cílem je dát firmám
tipy, jak se připravit na boj s konkurenty,
kteří využívají ve svém podnikání prvky
kybernetiky, robotiky, internetu věcí
a mnohé z dalších digitálních novinek.
Dozvíte se také, jak úspěšně digitálně
transformovat svoji firmu. Na
info@czechinno.cz vám sdělí podrobnosti.

19. BŘEZNA
ZAK ÁZANÉ TAKTIKY VE V YJEDNÁVÁNÍ

Třetí březnové pondělí se v Praze koná
seminář, na kterém účastníci získají
nejen teoretické znalosti, ale především
praktické dovednosti v oblasti efektivního vyjednávání. Dozvědí se, kdy je
možné mlžit a nesdělovat celou pravdu,
jak se bránit klamání a také dalším
zakázaným technikám ve vyjednávání.
Seminář je určen pro podnikové právníky, zaměstnance společností obchodujících se zahraničím, vývozce či dovozce.
Více na http://www.businessinfo.cz/cs/
online-nastroje/kalendar-akci/praha-seminar-lhani-obchod-190318-275544.
html

21. BŘEZNA
CELNÍ NOVINKY 2018

Cílem semináře v pražském sídle CzechTrade je upozornit podnikatele na nejdůležitější novinky v oblasti cel a připravit
je na změny v oblasti celního dluhu a jeho
zajištění, certifikátu AEO, zjednodušení
celních formalit, zákona o DPH, celních
režimů či nakládání se zbožím.
Podrobnosti vám sdělí na e-mailu
dana.sourkova@czechtrade.cz

DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

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

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)

28. ÚNORA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

odvod daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za leden
2018

1. BŘEZNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

podání vyúčtování daně z příjmů
ze závislé činnosti za zdaňovací
období 2017
ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH
PODOBNÝCH HER

podání přiznání k odvodu z loterií
a jiných podobných her a zaplacení
odvodu za odvodové období 2017

12. BŘEZNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

splatnost daně za leden 2018
(mimo spotřební daň z lihu)

15. BŘEZNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

čtvrtletní záloha na daň
02/2018 l 65
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O Č I M A P O D N I K AT E L E

Žádná panika
Jak vypadají příklady použití sítě? Často
to jsou odečty vody, elektřiny, plynu,
parkovací senzory, podpora Průmyslu 4.0 a chytrých měst, zabezpečovací
zařízení, logistika, například sledování
teplot při transportu a uskladnění. Dále
je to péče o seniory v podobě tlačítek pro
případ nouze a mnoho dalšího. Neexistují
lokální technologické překážky omezující
spuštění již ozkoušeného domácího řešení
v cizině.
Víme, že firmy mají se vstupem na cizí
trhy už tak hodně starostí, a tak jsme rádi,
že jim ho můžeme alespoň částečně ulehčit univerzálností našich řešení. Spuštění
projektu v zahraničí či exportu hardwaru
pro IoT projekty zjednodušuje globální
charakter sítě, my poté pomůžeme prostřednictvím našich zahraničních kolegů
s distribucí a hledáním partnerů. Export
tedy vlastně podpoříme i obchodně, distribuce je, jak známo, dost
často kamenem úrazu při snahách
o proražení v zahraničí.

Vinice pod dohledem
Projekt, který si o modifikaci
přímo říká, je Chytrá vinice. Jde
o řešení hlídající teplotu,
vlhkost a další parametry na vinici.
Data se přenášejí

pěstiteli, který na jejich základě může
predikovat, zda jeho úrodě hrozí napadení
nebezpečnými patogeny. Technologie zde
pomáhá ke zdravé révě, a tedy i k podnikatelskému úspěchu vinaře. Vyzkoušené
a úspěšné řešení se dostalo do fáze krabicového produktu, který může být nasazen,
kdekoli je potřeba.
Nedávno jsme se zabývali velkým
komerčním projektem pro energetickou
skupinu innogy. Jde o sledování spotřeby
plynu pro domácnosti na pravidelné bázi.
Chytrý senzor přenáší automaticky data
o spotřebě dvakrát denně, baterie vydrží
deset let a po tu dobu funguje vše bez
potřeby jakékoli údržby.
Obě zmíněná využití naší sítě je možné
velmi snadno implementovat i v cizině
stejným způsobem, jako byl projekt
odstartován doma. Tedy bez nutnosti
zabývat se SIM kartami nebo roamingem
či místní nabídkou GSM operátorů.

Celosvětový zásah
I zde tedy nic nebrání zahraniční
expanzi, čidla a zařízení fungují stejně
doma i u sousedů. Obor internetu věcí je
globálnější než kterýkoli jiný, jsme si toho
vědomi a stejně jako naši zákazníci to
považujeme za výhodu a velkou obchodní
příležitost.
Pomocí sítě Sigfox mohou připojené
„věci“ (senzory a zařízení) nezávisle na
elektřině komunikovat, odesílat data s velmi vysokou spolehlivostí a bezpečností.
Na bateriích vydrží podle typu provozu až 15 let bez nutnosti údržby.
Je to internet věcí v celé své
nahotě a jednoduchosti. Zároveň
cena modemů i komunikace
v řádu desítek korun usnadňuje
masové nasazení milionů zařízení
nejenom v České republice, ale
i v zahraničí.
PAVEL SODOMKA,.
managing partner SimpleCell Networks

VYDÁVÁ



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
GENERÁLNÍ řEDITEL
Jan Mašek
ŠÉfREDAKTOR
Jaroslav Matějka, T: 225 276 485, matejka@mf.cz
ADRESA REDAKCE
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
REDAKTOřI
Dalibor Dostál, dostal@mf.cz
Jakub Procházka, prochazka@mf.cz
INZERCE A EVENTY
David Korn, ředitel divize Euro, T: 225 276 474,
korn@mf.cz
MARKETING, VÝROBA A DISTRIBUCE
David Švanda, ředitel marketingu, výroby
a distribuce, T: 225 276 495
Petra Trojanová, brand manažerka, T: 225 276 405
Adéla Matějková, manažerka výroby
a distribuce, T: 225 276 159
SEKRETARIÁT
Lucie Kosinová, office manažerka, T: 225 276 461
TISK
Triangl, a.s.
PřEDPLATNÉ PRO ČR
SEND Předplatné, spol. s r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
T: 225 985 225
E: mf@send.cz
ROZŠIřUJE V ČR
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s. r. o.
REG. ZN: MK ČR E 6590
ISSN 1805-2592
© Mladá fronta a. s.
Veškerá práva vyhrazena
Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk
včetně šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného
svolení vydavatele, je zapovězeno.

FOTO: archiv

I

nternet věcí (propojení jednotlivých
zařízení prostřednictvím internetu
bez aktivní účasti člověka, IoT) je
celosvětovým fenoménem. A my jsme si
jako operátor sítě pro internet věcí a jako
systémový integrátor – i tuto roli občas
plníme – vědomi toho, že hardwarová
zařízení i projekty, které na základech naší
sítě partneři a zákazníci stavějí, musejí
být univerzálně použitelné. Znamená to,
že tam, kde síť funguje, musí být daný
hardware bez problémů využitelný a celý
projekt bez problémů provozovatelný.

INZERCE

Člověka netřeba
Internet věcí je pro české firmy
příležitostí exportovat
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NOVINKY 2018
Gruzie a Arménie
Mauretánie
Izrael a Jordánsk

Indie

o
Mongolsko

Laos a Kambodža
Taiwan na kole

Kanada

Hory a pobřeží Francie

Vyberte si svoji aktivní dovolenou
k vyčištění mysli a relaxaci těla

kudrna.cz
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