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U nás je jako
v pohádce,

říká majitelka renesančního
zámku ve Valeči
Anežka Valová
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Mechanické a elektronické
bezpečnostní systémy od společnosti EVVA

4KS

Přehled výhod 4KS
pro komplexně strukturované
uzamykací systémy
s bezpružinovou technologií
v modulovém provedení (SYMO)

Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

AirKey

Xesar

tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar.
Plus flexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

Jednoduše inteligentní
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Nejsou lidi
Ještě nedávno všichni řešili, jak vybrat toho správného
zaměstnance, jak se při výběru nesplést. Lidí bylo dost.
Šéfové firem si maximálně stýskali, že nejsou technici,
IT specialisté, někteří řemeslníci. To už ale neplatí.
Ekonomika šlape a nezaměstnanost kolem tří procent
podnikatele děsí.
Firmy sice inovují, zavádějí nejnovější technologie, ale
pořád to nestačí. Lidé prostě nejsou. A tak se rozehrává
velký poker s kartou zahraničních pracovníků. Nově tu
je možnost žádat o 20 tisíc pracovníků z Ukrajiny ročně,
jak píšeme v tomto čísle.
Podnikatelé říkají, že chtějí právě je, imigranty, kteří
nám jsou sociálně i kulturně blízcí. Kteří budou schopni
se naučit český jazyk.
Ale je to ten správný všelék? Nestálo by za to začít
konečně řešit otázku trhu práce seriózněji? Omezit
administrativu? Zatraktivnit učňovské obory?
Možná je však poslední otázka zbytečná. Podle
nedávných údajů totiž zájem o některé učňovské obory
stoupá. Gymnázia už nejsou tak sexy. A není se čemu
divit. Když si dnes například šikovný elektrikář vydělá
tolik jako dobře placený manažer.
JAROSLAV MATěJKA.(matejka@mf.cz)

„

Až 66 procent rozhodnutí
o přijetí nových
zaměstnanců se do
dvanácti měsíců ukáže
jako chybné.“
Peter Drucker,

rakouský ekonom a spisovatel
(1909–2005)
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Večerky často nevedou účtenky.
Kontroly EET selhávají
Narovnává EET tržní prostředí? Pětina asijských prodejen
v Česku zákon nedodržuje, ukazuje průzkum

A

Zákon se obchází. Jsme v Česku
Z hlediska dodržování a vymáhání zákona je
situace špatná, konstatuje asociace. „Výsled-

Dobýváte rozvojové
trhy? ČEB a ČRA vám
otevřou dveře
Česká rozvojová agentura (ČRA)
a Česká exportní banka (ČEB) budou
společně usilovat o podporu českých
firem, zejména malých a středních
podniků, v jejich snahách o vstup
na rozvojové trhy. Obě instituce si
budou vyměňovat informace, koordinovat svoje aktivity a společně
nabízet své služby exportérům.
„Podpis dohody nám umožní pří-

Podmíněná podpora

ky jsou v některých regionech tragické a potvrzují naše obavy,“ shrnuje člen představenstva AČTO Jiří Štorch. „Bylo zkontrolováno
celkem 614 potravinářských prodejen v rámci
celé České republiky. Polovina prodejen byla
provozována českými podnikateli, druhá
asijskými obchodníky. V celkových číslech
účtenku nevydalo 13 procent českých
a 19 procent asijských podnikatelů,“ upozorňuje Lubomír Mechura ze společnosti
Nielsen. Katastrofální situace panuje v Praze,
středních Čechách a na jižní Moravě. V metropoli nebyla při kontrole vydána účtenka ve
27 procentech českých, a dokonce ve více než
třetině ostatních prodejen. Ještě hůře dopadly nákupy ve Středočeském a Jihomoravském
kraji, kde byl porušen zákon ve 42, respektive
47 procentech případů.

„V kontextu těchto výsledků je nepochopitelné, že u obchodníka, jehož tržby
i počty nákupů jsou po zavedení EET
zcela kontinuální s výsledky před jejím
zavedením, proběhly nedávno tři kontroly dodržování zákona, aniž by zjistily
jakékoli jeho porušení. Je příznačné, že
se jednalo o prodejnu v Praze, která jinak
dle výsledků průzkumu vykazuje jedna
z nejhorších zjištění v rámci celé ČR,“
mračí se Štorch.
Podpora EET ze strany AČTO byla podmíněna třemi základními předpoklady, které
ale nebyly naplněny:
EET bude zavedena plošně bez výjimek,
protože vyjmutí určité části podnikatelů
z povinnosti evidovat elektronicky tržby
by tržní prostředí pokřivilo.
Náklady na zavedení EET budou všem
podnikajícím subjektům refundovány.
Dodržování zákona bude důsledně kontrolováno a zjevné pokusy o obcházení
registrace tržeb budou řádně postihovány.
Asociace je nyní ochotna diskutovat
o úpravách a zjednodušení evidence pro
nejmenší podnikatelské subjekty, trvá ale na
dodržení zbývajících dvou podmínek.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

stup k novým projektům, a českým
exportérům se tak otevřou dveře
do rozvojových zemí. Zároveň díky
posílení spolupráce dojde ke zvýšení
efektivity při sdílení teritoriálních
a sektorových zkušeností,“ řekl
generální ředitel ČEB Karel Bureš.
Živnostníků přibylo,
polovina je neaktivních
V Česku loni – na rozdíl od roku 2016
– narostl počet nových živnostníků.
V roce 2017 registrovaly úřady přes

63 800 čerstvých držitelů živnostenského listu. Na druhé straně
přibývá neaktivních OSVČ, které
mají oprávnění, ale ve skutečnosti
nepodnikají. V současnosti je jich už
více než polovina. „Podle interních
odhadů poradenské společnosti
Bisnode vyvíjí samostatnou činnost
méně než milion podnikatelů, což
představuje zhruba 47 procent
všech živnostníků. Asi 53 procent je
neaktivních,“ říká analytička Bisnode
Petra Štěpánová.

FOTO: Anna Vacková, Martin Pinkas

sociace českého tradičního obchodu
(AČTO) představila zarážející
výsledky průzkumu, který mapoval
dodržování zákona o elektronické evidenci
tržeb v maloobchodě. Asi sedmina českých
a pětina asijských prodejen vůbec nevydává
účtenky. To opět vede ke znevýhodňování
poctivých obchodníků, čemuž měla
elektronická evidence zabránit.
Na venkově je situace lepší – čeští
i vietnamští prodejci se pohybují v mezích
zákona. V anonymitě větších měst však
přibývá nepoctivců. Na venkově navíc
obchodníci své zákazníky znají a potenciální
kontrolu jsou schopni identifikovat. „Poměr
nevydaných účtenek jasně ukazuje na větší
anonymitu města, a tedy i větší možnost
zákon obcházet. Proto by zejména ve
městech měly být kontroly u problémových
skupin obchodníků důslednější. Jedině tak
lze dosáhnout požadovaného cíle narovnání
tržního prostředí,“ říká předseda AČTO
Zdeněk Juračka. Asociace českého tradičního obchodu přitom nepatřila – stejně jako
většina podnikatelských svazů a organizací
– k odpůrcům EET.
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Vzhůru k udržitelnému byznysu.
Podniky čeká revoluce
České firmy stojí na prahu zásadních změn.
Klíčem k jejich rozvoji je udržitelné podnikání

K

tomu, aby stavěly na principech
udržitelného byznysu, je nutí
očekávání zaměstnanců, zákazníků
i regulátorů a rychle se proměňující
podmínky pro podnikání. Velké nadnárodní
korporace řeší toto téma už několik let.
Tuzemské firmy musejí být doma i ve
světě aktivnějšími hráči a spolu s ostatními
se podílet na hledání řešení pro trh práce,
diverzitu, vzdělávání nebo ideální využívání přírodních zdrojů, zaznělo na pražské
konferenci UP! BPS Fórum udržitelného
podnikání s podtitulem Fórum o trendech,
které by měly firmy reflektovat DNES pro
své udržitelné ZÍTRA. Konferenci organizovala letos v únoru platforma Byznys pro
společnost a účastnili se jí experti z řad
podnikatelů, akademické, korporátní, neziskové, veřejnoprávní i politické sféry.

FOTO: Shutterstock.com

Od filantropie k řízení rizik
„Vidíme, že se stále silněji prosazuje trend
posunu od firemní charity či filantropie,
která byla stěžejní před deseti lety, přes
společenskou odpovědnost firem (CSR)
k udržitelnému podnikání. Hodnoty, které
jsou spojeny s udržitelným podnikáním, se
dostávají do základů strategií dalšího rozvoje podniků,“ říká předsedkyně Byznysu pro
společnost Pavlína Kalousová.
Firmy si uvědomují, že svět, ve kterém
podnikají, se radikálně proměňuje. A tak
mění své programy společenské odpovědnosti. Udržitelnost spojují s tím, jak reagovat
na demografické změny, na situaci na trhu
práce, snižující se dostupnost zdrojů, změny
klimatu či měnící se očekávání zákazníků.
„Mezinárodní společnosti, které u nás působí, reagují díky svým mateřským firmám
mnohem silněji na globální trendy v oblasti
odpovědného a udržitelného podnikání –
bohužel však ne vždy na ně reaguje česká
společnost a stát,“ dodává Pavlína Kalousová
Udržitelné podnikání způsobí stejnou
revoluci, kterou podniky ve světě prošly
v 80. a 90. letech minulého století, kdy

se masivně zaváděly standardy kvality
a zřizovaly nové pozice manažerů kvality.
Udržitelné podnikání dnes pomáhá firmám

Principy udržitelného
podnikání v ČR podle
Byznysu pro společnost
Trh práce: připravenost na
demografické změny, rovné příležitosti,
diverzita, flexibilita práce, vzdělávání
Cirkulární ekonomika: udržitelná výroba
a spotřeba, oběhové hospodářství,
inovace, spolupráce napříč sektory
Udržitelné komunity: firemní
dobrovolnictví, firemní dárcovství,
sdílená ekonomika, spolupráce s městy

předpovídat a řídit rizika, snižovat náklady,
prostřednictvím produktových inovací získávat nové trhy a učit zákazníky žít odpovědněji. Podnikům to přináší konkurenční
výhodu a následné ekonomické úspory.

Jiný pohled mileniálů
Podle studie Horizon Media’s Finger 81 procent mladých lidí z generace mileniálů od
firem očekává, že budou podporovat veřejně
prospěšné iniciativy.
A nové trendy potvrzují i data z ČR: Podle
průzkumu Ipsos 61 procent lidí posuzuje při
rozhodování o nákupu odpovědnost firmy,
od níž nakupuje. Podle dotázaných by se
měly firmy nejvíce soustředit na férové chování k zaměstnancům a ochranu životního
prostředí.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Vzpoura kaskadérky MacNairové
Roky kaskadéři dublovali v riskantních
akčních scénách herečky. Brzy to ale možná skončí

Rozčílená zápasnice
MacNairová se v branži pohybuje už deset
let a má za sebou více než sedmdesát kaskadérských vystoupení. Bezprostředním impulzem pro její akci bylo natáčení thrilleru
The Domestics v New Orleansu. Tehdy tam
byla jediná kaskadérka. Přesto akční scénu,
při níž bylo třeba zastoupit hlavní hrdinku
Kate Bosworthovou, nakonec sehrál Brit
drobné postavy Nick Gillard.
Veterán, který hrál i ve filmech s Jamesem
Bondem, řekl listu Guardian, že do toho šel,

Roboti místo pečovatelek?
Japonská vláda se obává kolapsu
sociálních služeb. Společnost stárne a v roce 2025 by mělo v zemi
vycházejícího slunce chybět
370 tisíc pečovatelek a opatrovatelů. Proto začala výrazně podporovat vývoj robotů, kteří by je mohli
alespoň částečně nahradit. Dnes
jsou v osmi procentech pečovatelských domů. Dalšímu rozšíření zatím brání jejich cena a také to, že
staří lidé na ně nejsou připraveni.

protože prostřílené auto nemělo brzdy a muselo skončit v závěru jízdy v divokém smyku.
Na to podle něho MacNairová neměla. Její
specialitou byl wrestling, na tuto roli byla
najatá, nikoli na karamboly na silnici.
Navíc podle Gillarda, který byl při natáčení ve funkci koordinátora kaskadérů,

nebyla MacNairová pro tuto roli předurčená
ani svojí svalnatou postavou. Herečka Kate
Bosworthová, kterou měla nahradit, měřila
165 centimetrů. Kaskadérka ji ale podle
Gillarda výrazně převyšovala. „Byla dvakrát
tak větší,“ řekl. Vše by se podle něho prozradilo, protože auto mělo rozbité přední sklo.
Scénu Gillard natočil bez dodatečného
honoráře. A nakonec se ještě ostře ohradil
proti tomu, že v kaskadérském odvětví –
přinejmenším ve Velké Británii – panuje jen
kultura „velkých kluků“. Že je to uzavřený
klub. Na ostrovech podle něho běžně ženy
dublují muže v náročných scénách. „To není
o pohlaví. Je to o bezpečnosti a zkušenosti.
O tom, zvládnout dobře roli,“ prohlásil.
Kaskadéři se nyní obávají, že po akci
Deveny MacNairové ovládne jejich branži
zmatek. Pokud kaskadérka soud vyhraje,
kde to skončí, ptají se.
MacNairová naopak oponuje, že ji její
kolegyně v jejím tažení podporují. Přirovnávají její akci k té s názvem #MeToo. Bojí se
ale zatím promluvit nahlas. „Proč? No každá
má strach o svoji práci,“ myslí si a sama
přiznává, že už obdržela několik výhrůžných
telefonátů.
JAROSLAV MATěJKA.(matejka@mf.cz)

sa Hirukawa z Japonského institutu
věd a technologií na prezentaci
v Tokiu.

Očekávají péči od člověka. „Slabým
rezidentům roboti dnes pomáhají
například při přesunu z postele na
invalidní vozík nebo jim usnadňují
vstup do vany,“ řekl doktor Hirohi-

Ruští miliardáři financují
školy
Nejbohatší Rusové podporují soukromé školy. Více než 30 miliardářů a ředitelů největších společností
podle Moscow News založilo nebo
podporuje projekty, které by měly
udržet ty nejtalentovanější studenty doma. Loni například začalo

podle údajů Independent Schools
Council jen ve Velké Británii studovat 608 Rusů a Rusek. Od roku
2014 se v Rusku objevilo
135 nových soukromých škol. Nade
všemi vyniká ta miliardáře Vadima
Moškoviče, zakladatele společnosti
Ros Agro, na okraji Moskvy. Její
vybudování stálo v přepočtu
4,1 miliardy korun. „Vzdělání je
klíčové pro úspěch a já chci, aby
bylo Rusko konkurenční,“ řekl při
jejím otevření.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

K

askadér si natáhl na hlavu paruku,
oblékl se do ženských šatů a šel
na plac. Iluzi dotvořilo umění
kameramana, speciální efekty, střih. Nebylo
to nic těžkého a roky to tak fungovalo,
nikomu to nevadilo. Všem navíc přišlo
samozřejmé, že muži riskovali při natáčení
obtížných akčních scén za ženy.
Letité praxi se ale nyní vzepřela Devena
MacNairová. Blonďatá kaskadérka žijící v
Los Angeles se podle webu Deadline chystá
žalovat produkční společnost Hollywood
Gang a Hollywoodskou hereckou unii kvůli
diskriminaci. Vadí jí, že muži berou práci
svým ženským kolegyním. Nazývá to „historickým sexismem“.
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aňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za zdaňovací období
2017 musejí podat na finanční
úřad všichni, kteří měli za loňský rok hrubé
příjmy ve výši aspoň 15 tisíc korun.
A nejde přitom jen o výdělky z podnikání.
Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového
majetku, výher, prodeje nemovitosti či ze
zaměstnání, pokud ho máte k vašemu podnikání jako činnost vedlejší.

Elektronizace na postupu
Nedávno výrazně přibylo firem i živnostníků, kteří musejí s úřady komunikovat elektronicky. Všichni majitelé datových schránek
(DS) – tedy firmy i fyzické osoby – musejí
povinně posílat na finanční úřad daňové
formuláře s e-podpisem či přímo z DS.
Pokud svou povinnost nesplní, hrozí jim
dvoutisícová, případně i vyšší pokuta. Pokuta dva tisíce je automatická, až na padesát
tisíc může vyšplhat, pokud sama Finanční
správa rozhodne, že jí firma nebo živnostník
záměrně komplikují práci. A to je čistě na
jejím rozhodnutí.
Sankce se v současnosti mohou dotknout
téměř půl milionu podnikatelských subjektů. Na druhé straně nemůže stát nutit OSVČ,
aby si datové schránky zřizovaly. Povinné
jsou jen pro firmy a státní správu a tak to
zůstane i v budoucnu. Pokud máte schránku aktivní, ale chcete zůstat u klasických
růžových tiskopisů nebo interaktivních
e-formulářů, můžete požádat na každé
pobočce CzechPOINT o deaktivaci DS, jež
trvá tři dny.
Vyplněné daňové přiznání a zaplacenou
daň musejí mít berní úředníci do úterý

3. dubna (2. dubna je Velikonoční pondělí).
Posíláte-li jej poštou, doporučujeme učinit
tak několik dní předem a současně s tím
uhradit vyměřenou daň.
Má-li plátce daně povinný audit nebo mu
pomáhá daňový poradce, prodlužuje se mu
lhůta z 3. dubna do 2. července 2018. Do
dubna ovšem musí dodat na finanční úřad
plnou moc opravňující poradce k vyplnění
jeho přiznání. Pokud jde o daň z příjmu
právnických osob, podává se daňové přiznání ve stejných termínech.

Týdenní zpoždění berňák toleruje
Pokud se s přiznáním poplatník opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce mu
nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrhnout data 10. dubna, respektive 9. července.

Vybrané slevy na dani
z příjmů
Sleva na poplatníka
(využívá každý)
Školkovné

24 840 Kč ročně
až 11 000 Kč ročně

Sleva na vyživovanou
manželku

24 840 Kč ročně

Sleva na první dítě

13 404 Kč ročně

Sleva na druhé dítě

19 404 Kč ročně

Sleva na třetí
a každé další dítě

24 204 Kč ročně

U držitelů průkazu ZTP-P jsou slevy
dvojnásobné.

V případě delšího zdržení už se ale pokutě
nevyhne.
Zásadní změnou je letos to, že mohou
slevy na manželku či dítě opět využívat
i podnikatelé, kteří uplatňují daňové paušály. Mění se také hranice ročních příjmů
pro ty, kteří využívají paušál v plné výši (a to
ze dvou milionů na jeden milion korun),
a zvyšuje se limit pro plátce solidární daně.
V samotných tiskopisech letos změny
nejsou, ideálním vodítkem pro ty, kteří si
vyplňují daňové přiznání sami, bude loňské
přiznání.
Pokud odevzdáte přiznání pozdě, sankce
za každý den prodlení činí 0,05 procenta
ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta
daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové
přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně
na výzvu berňáku, pokuta je minimálně
500 korun.
Zhruba stejný postih vás čeká, pokud
nezaplatíte včas daň. Od 10. dubna bude
opozdilcům naskakovat úrok z prodlení,
a to o několik promile každých dalších
24 hodin. Jeho aktuální výše je 14,75 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno
platnou repo sazbou ČNB, která letos opakovaně narostla, tradičně navýšenou
o 14 procentních bodů.
Na portálu BusinessInfo.cz najdete
další podrobnosti a také čísla bankovních
účtů jednotlivých úřadů pro platbu daně
z příjmů. Připomínáme, že variabilním
symbolem je vaše daňové identifikační číslo,
případně rodné číslo.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Michael Tomeš

Podnikatelé a berňák.
Přiznání se nemění, daně ano
Většina podnikatelů musí přiznání
k dani z příjmů doručit finančnímu úřadu
do 3. dubna 2018 a zároveň zaplatit daň
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Jsme draví a rychlí

PRODÁME NEBO
PRONAJMEME
•
•
•
•
•
•

váš dům
vaši továrnu
váš byt
vaše kanceláře
váš obchod
váš pozemek
zn. ihned

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 226 254 974
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DAně

Složité daně:
Poradci mají zelenou
Přes sliby ministerstva financí
je zjednodušení daní z příjmů
v nedohlednu. Podnikatelé jsou
nuceni obracet se na experty

Daňový balík nic nezjednodušil
„Potřeby klientů se s neustálými změnami
rozšiřují. Oproti loňskému roku je živnostníků, kteří potřebují rozsáhlejší daňové
poradenství, až dvojnásobek. Nárůst souvisí
zejména s novým daňovým balíčkem, který
obsahuje 370 bodů změn,“ připouští daňová
poradkyně společnosti Tax Vision Blanka
Štarmanová.
Několikastránkové daňové přiznání
musejí poplatníci odevzdat na finanční úřad
do úterý 3. dubna. Pokud jim s vyplňováním
pomáhají poradci, mají na splnění povinnosti vůči berňáku čas do 2. července. Možnost
odkladu aktuálně využívá zhruba čtyřicet
procent firem a sedmina fyzických osob.
S rostoucí poptávkou po jejich službách
přibývá v Česku i samotných daňových
poradců. V červenci 2017 bylo v Komoře

daňových poradců České republiky zapsáno
4703 jednotlivců a 960 společností. Vybrat si
není snadné. „Vztah klienta a daňového poradce je vždy postaven na vzájemné důvěře.

Ceny za služby
daňových poradců
vyplnění přiznání k dani z příjmů
fyzických osob – 1000 korun (v ceně
není zahrnuta věcná kontrola podkladů,
ale pouze formální kontrola)
vyplnění přehledů pro zdravotní
pojišťovnu a správu sociálního
zabezpečení – 400 korun (postup:
podle podkladů k DPFO – viz výše
+ poskytnutých potvrzení – cena je za
oba přehledy)
kontrola poskytnutých podkladů
(studium smluv, kontrola soupisu
příjmů a výdajů apod.) – 500 korun za
hodinu práce
jednání s klientem, vypracování
specifických požadavků na podklady
apod. – 750 korun za první půlhodinu,
300 korun za každou další započatou
čtvrthodinu
odložení termínu pro podání daňového
přiznání + podpis přiznání daňovým
poradcem – 2000 korun (platí se po
provedení odkladu)

Každý registrovaný daňový poradce je vázán
mlčenlivostí,“ vysvětluje Štarmanová.

Škodu můžete vymáhat
Experti by měli především minimalizovat
riziko omylů, kterých se mohou podnikatelé
ve své daňové agendě dopustit. Pozor! Pokud
daňař udělá chybu, je za ni odpovědný
poplatník, nicméně může na svém poradci
vymáhat náhradu škody.
„Daňoví poradci musejí být ze zákona
na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud
dojde k pochybení, je poradce povinen
spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud
sankce vznikla jeho zaviněním, nakonec ji
uhradit,“ připomíná expertka.
K profesionálnímu přístupu poradce patří
plnění stanovených smluvních závazků,
pojištění odpovědnosti a včasná upozornění
klientů na blížící se termíny pro přiznání či
zaplacení daně. Jediné, co by si měl podnikatel sám ohlídat, je včasné dodání potřebných informací včetně účetních podkladů.
Za daňové poradenství ovšem zástupci
firem či živnostníci logicky nechtějí utrácet
horentní sumy. „Mnohdy stačí jednorázová
konzultace, díky níž klienti ušetří spoustu
času a vyhnou se sankcím. Poté často zjistí,
s čím vším jim daňová kancelář může pomoci,
a začnou poptávat i další služby,“ dodává ještě
poradkyně Tax Vision. Ceny za služby poradců
bývají velmi rozdílné. Níže uvádíme ceny za
služby jedné z levnějších kanceláří (viz box).

FOTO: Shutterstock.com

S

ložitá administrativa se pro
podnikatele i firmy stává noční
můrou. Poptávka po daňových
poradcích roste, a to především v době, kdy
na finanční úřad podávají přiznání k dani
z příjmů.
„Daňovému poplatníkovi se žije krušně,
stíhá ho spousta povinností a současný
právní řád se velmi rychle mění. Sám mám
problém vyznat se v zákoně o dani z příjmu.
Ačkoli jsem daňový profesionál, výjimek je
v daňové legislativě tolik, že je ani neumím
spočítat,“ říká daňový expert David Hubal.
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Změny v paušálech – další
komplikace
Velkým zásahem do stávajících pravidel
je především novela využívání výdajových paušálů při výpočtu daně
z příjmů.
Poslanci loni na návrh ministerstva financí rozhodli, že paušály v plné výši využijí
jen drobní živnostníci, jejichž roční příjmy
nepřesáhnou milion korun. Dosud byl strop
na dvou milionech příjmů. Paušál půjde
využít, i pokud vyděláte přes milion, odečíst
jej ale budete moci pouze z částky rovnající
se limitu pro jeho uplatnění (tj. právě jeden
milion korun).
Podnikatelé, kteří za rok 2017 měli příjmy
vyšší, tedy podle nového modelu zaplatí
vyšší daně. Pokud ale současně využijí slevy
na děti či manželku (což mohou od letošního roku), novinka se jim může vyplatit.
Jenže vyplnění přiznání bude opět o něco
složitější.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

INZERCE

Jak vybrat daňového poradce?
Kritérií, která musejí podnikatelé při výběru
kvalitního daňového poradce zohlednit,
je celá řada. Prvním z nich je rozhodně
prověřená kvalifikace a zkušenost daňového
poradce. Nikdy si nevybírejte nikoho, kdo
vám nechce nebo nemůže ukázat certifikát.
Podnikáte-li sami nebo máte malou
firmu, vyberte si raději jednotlivce, nikoli
kancelář či firmu. Firmám zaplatíte více
a většinou se nepotkáte s tak vstřícným
a individuálním přístupem jako u single
poradců. Reference – jedno z klíčových hledisek. Pokud máte mezi přáteli či známými
někoho, kdo služeb poradce využívá, poraďte se s ním. Kladné reference jsou v záplavě
lidí, kteří nabízejí tyto služby, a ne vždy
v odpovídající kvalitě, velmi důležité.
Cena služeb – hodinová sazba za konzultace, jednání a další služby daňového
poradce se podle odbornosti pohybuje
zhruba od 500 do 3000 korun. Za vyplnění

daňového přiznání obvykle zaplatíte 1000 až
1500 korun. Expertům, kteří nabízejí dražší
služby, se vyhýbejte.
Dlouhodobá spolupráce – pro podnikatele
je určitě vhodné mít svého „dvorního“ poradce, se kterým spolupracuje dlouhodobě.
Můžete se s ním dohodnout na vedení vašeho účetnictví a dalších službách. Vzhledem
k častým změnám zákonů je navíc potřeba
mít k ruce někoho, kdo se v legislativě orientuje a kdo novinky sleduje.

A181001655

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.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

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

www.kdpcr.cz
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Nejsou lidi.
Spasí nás cizinci? Roboti?

V Česku chybí až 300 tisíc
řemeslníků. Jejich nedostatek
způsobuje prodlužování dodacích
lhůt, zhoršenou kvalitu i růst cen
Hodně gymnazistů,
málo čalouníků
Obnovit zájem o řemeslné obory bylo
jedním z cílů kampaně Rok řemesel, kterou
AMSP vedla přede dvěma roky. Výsledky
jsou podle ní viditelné. „Profesní vzdělávání
zažívá největší boom v polistopadové historii. To je pro trh práce klíčové sdělení, které
ale nekoresponduje s připraveností základních a středních škol a učilišť,“ konstatuje
Karel Havlíček, předseda Asociace malých
a středních podniků a živnostníků.
Podle něj sedm rodičů z deseti zvažuje,
že pošle své děti na střední odbornou školu.
Pětina rodičů vážně uvažuje o učňovské
škole, kde vedou profese kuchařské, elektrikářské, instalatérské, ale i kadeřnické nebo
truhlářské. Ještě větším překvapením je, že
každý desátý student má zájem o práci v zemědělství nebo chovatelství, což je navlas
stejný zájem jako o profese ve strojírenském

FOTO: ČTK

S

ehnat kvalitního zedníka nebo
obkladače je v Česku stále větší
problém. Podle odhadů Hospodářské
komory v tuzemsku chybí až 300 tisíc
řemeslníků. Nejvíce chybějí čalouníci,
podlaháři nebo kameníci.
Také data z analýzy Asociace malých
a středních podniků a živnostníků (AMSP)
ukazují, jak zájem o řemeslo v posledních
letech klesá. Na první pohled sice
907 tisíc vydaných živnostenských oprávnění v řemeslných oborech, což představuje
27,8 procenta všech živností, neukazuje
na žádnou krizi, varující je ale trend, kdy
rapidně klesá dynamika vzniku nových
řemeslných oprávnění.
Zatímco za posledních 15 let byl průměr více než 24 tisíc nových řemeslných
živností za rok, v posledních letech to bylo
již necelých 10 tisíc nových živnostenských
řemeslných oprávnění.

›
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šlení rodičů, ale i přímo v učňovských školách. Například po dlouhodobém propadu
vzrostl počet absolventů pekařských oborů
o 41 procent. Velmi dobře si vedou i tradiční elektrikářské profese, které meziročně
rostou od pěti do 11 procent. Z dlouhodobého pohledu potom vykazuje nejvyšší nárůst
obor obráběčů kovů, kde jen za poslední
rok vzrostl počet absolventů o 21 procent.
Stabilitu v posledním období vykazují i profese malířské, natěračské a dle nejnovějších
trendů i důležité nástrojářské obory.
Meziročně naopak nedopadly dobře
stavební obory, kde je dlouhodobý pokles
zejména u zednických profesí. Zatímco ještě
v roce 2005 končilo 705 vyučených zedníků,
v roce 2005 to bylo 482 učňů, v roce 2016
byl pokles již na 430 absolventů. Propad
se rovněž nedaří zastavit u nábytkářských
profesí, meziroční pokles truhlářů je
13 procent, čalouníků potom 22 procent.
„Situace se začíná lepšit, ale důvod k jásotu to zdaleka není. Je třeba mít stále na
paměti, že před deseti lety končilo v našich
učilištích téměř dvacet tisíc absolventů ročně, nyní je to již jen jedenáct tisíc. Argument
demografické křivky a obecného úbytku
žáků ve všech školách má sice logiku, ale to
spotřebitele ani podniky neuspokojí. Zatímco ekonomika roste, klíčové profese ztrácíme,“ komentoval výsledky Karel Havlíček.

Režim Ukrajina
Letos v lednu vláda rozhodla, že na dvojnásobek zvýší kapacitu pro přijímání pracov-

ních sil z Ukrajiny. Čeští zaměstnavatelé tak
budou mít nově možnost žádat až o 20 tisíc
pracovníků z Ukrajiny ročně. Dosud byla
kvóta poloviční. Rozhodnutí vlády výrazně
zkrátí dlouhé čekaní podnikatelů na nové
pracovní síly z Ukrajiny, vyřízení žádosti
v současnosti trvá v průměru sedm měsíců.
„Hospodářská komora na ministerstvech
vnitra a zahraničních věcí rychlejší nábor
zahraničních pracovníků aktivně iniciovala
a jsem velice ráda, že se to podařilo. Věřím,
že zvýšení kapacity pomůže českým firmám
i celé české ekonomice, která právě kvůli
nedostatku pracovních sil začíná narážet na
své limity,“ říká viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková.
I nadále bude žádosti vyřizovat Generální
konzulát ve Lvově, nově ale bude tuto agendu zpracovávat skrze svoji agenturu také
ministerstvo zahraničních věcí. K rychlejšímu transferu pracovníků přispěje i personální posílení na ministerstvu vnitra. Takto
nastavený systém by měl začít fungovat již
během jara.
Takzvaný Režim Ukrajina funguje pod
vedením Hospodářské komory ČR od srpna
2016. Komora od té doby vyřídila již

„Najít lidi
na práci je téměř
nemožné,“ tvrdí
Robert Vojáček.

1900 žádostí o více než 11 tisíc zaměstnanců
z Ukrajiny. „Díky rozhodnutí české vlády
budou tato čísla v příštích týdnech rychle
narůstat. Nejdůležitější je fakt, že se výrazně
zkrátí čekací doba na nové zaměstnance, pro
české zaměstnavatele jsou současné lhůty
velkým problémem,“ dodává Irena Bartoňová Pálková.

Naděje pro stavebnictví
Pro řemeslo však tato zpráva nemusí mít
zásadní vliv. Cizinci podnikající v České
republice si totiž zřizují řemeslnou živnost
jen ve 13 procentech případů, což je méně
než polovina v porovnání s tuzemskými
podnikateli. Naopak v některých konkrétních oborech by změnu přinést mohla. Týká
se to například stavebnictví. Podle Svazu
podnikatelů ve stavebnictví odešlo od roku
2010 do konce roku 2016 z oboru přibližně
65 tisíc lidí.
Již v současnosti zaměstnávají tuzemské
stavební společnosti v průměru 79 procent
zaměstnanců z České republiky, deset procent z Ukrajiny, osm procent ze Slovenské
republiky a jen minimum z Polska nebo
Rumunska, obě země po jednom procentu.
Firmy by proto zjednodušený nábor
zahraničních dělníků ocenily. „V současné
době, kdy je na trhu výrazný nedostatek
zaměstnanců, se personální politika pro nás
stala jednou z hlavních priorit. Se zaměstnáváním zahraničních pracovníků již máme
zkušenosti a mohu potvrdit, že je to v současné době administrativně velmi náročné,“
říká Tomáš Rosák, předseda představenstva

FOTO: Jan Rasch

› odvětví. Výsledky se objevují nejen v my-
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společnosti Saint-Gobain Construction
Products CZ.
Podobně se na věc dívají i další firmy.
„Vysoké tempo rozvoje naráží na limity
zdrojů. Peníze jsou, vůle utrácet také,
máme technologie, o kterých se nám
nezdálo, ale stavebnictví je o lidech,
dělnících, technicích na stavbách a tam
jsme dostupné možnosti vysáli. Zda to
vyřeší příliv pracovníků ze zemí mimo
Evropu, nikdo dnes neví, ale možnost to
je a vyzkoušet by se měla,“ konstatuje Ivo
Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ.
Pracovníky ze zahraničí v současné době
zaměstnávají dvě třetiny, 66 procent stavebních společností, přičemž ve větší míře
využívají této možnosti především velké
stavební firmy, celkem 77 procent.

Čekání na roboty
Další možností, jak nahradit chybějící
pracovníky, je robotizace. Ta nastupuje
nejen do továren, ale i do oborů, jako je
právě stavebnictví. Například ve Stránčicích u Prahy dokončuje vynálezce Štěpán
Kočí vývoj robota, který dokáže vyzdít
sedm metrů dlouhou a dva a půl metru
vysokou stěnu za 40 minut a ušetřit tak
práci šesti robotů. Stroj bude řízen pomocí tabletu. Návratnost investice má být
pouhý rok.
„Roboti určitě nevyřeší současný nedostatek pracovníků ve stavebnictví. Zavádění nových technologií do jednotlivých
průmyslových oborů je ale trend, kterému
se nevyhne ani stavebnictví. Je důležité si
připomenout, že každá stavba je originál,
a nelze ji tedy realizovat podle jednotné
metodiky a podle vždy stejného postupu,“
vysvětluje Václav Matyáš, prezident Svazu
podnikatelů ve stavebnictví.
Také další odborníci uznávají, že technický pokrok se v oboru promítá velmi
výrazně. „Některá sofistikovaná stavební
mechanizace již dnes zastane spoustu práce
místo lidí. Vidíme to zejména v inženýrském
stavitelství, které je podstatně méně náročné na lidskou sílu než pozemní stavitelství,“
konstatuje Jiří Vacek, ředitel společnosti
CEEC Research, která se zabývá analýzami
ve stavebnictví.

Sdílené služby narazily
Další cestou, jak řešit nedostatek řemeslníků, měly být takzvané sdílené služby. Jenže

Porovnání absolventů dle hlavních učňovských oborů
Počty absolventů učňovských oborů

2005

2015

2016

Strojírenství a strojírenská výroba

6892

5041

4689

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

3786

2235

2238

307

69

72

1808

1214

1299

999

32

28

28

2

8

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

2777

983

861

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

523

160

168

2527

2002

1745

52

62

105

102

11 895

11 303

Hornictví, hutnictví a slévárenství

Technická chemie a chemie silikátů
Potravinářství a potravinářská chemie
Textilní výroba a oděvnictví
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Stavebnictví, geodézie a kartografie

31

Doprava a spoje
Speciální a interdisciplinární technické obory
Součet

19 647

Zdroj: AMSP

i tato myšlenka narazila v posledních měsících na limity svých možností. Nezaměstnanost v Česku klesá na takové hodnoty,
že i internetové vyhledávače řemeslníků
musely konstatovat: „Nejsou lidi.“
I na sdílenou ekonomiku tak tvrdě dopadá
kritický nedostatek lidí na trhu práce, pro
který měla být původně jedním z receptů
na řešení. Se snižujícími se počty uchazečů
o zaměstnání mizí i počet těch, kteří jsou
ochotni dělat sami na sebe.
Potvrzuje to například startup
LidskáSíla.cz. Tomu už od začátku loňského
roku chybí až 500 lidí, kterým by dokázal najít zakázky na úklid. Kvůli tomu strmě rostou
hodinové sazby za úklid, přičemž dáma na
úklid si vydělá až dvojnásobek toho, co bylo
doposud u běžných uklízeček zvykem.
„Nezaměstnanost klesá. Důsledkem je,
že najít lidi na práci je téměř nemožné. Dramaticky to dopadá na sdílenou ekonomiku.
Ta je totiž závislá na tom, kolik nových lidí

„Profesní vzdělávání
zažívá největší boom
v polistopadové
historii,“ říká Karel
Havlíček.

se do procesu zapojí. Paradoxně tak rozvoj
našeho byznysu brzdí právě vysoká zaměstnanost. Abychom mohli růst dle poptávky,
odhadujeme, že bychom potřebovali udat
zakázky až pro 500 nových lidí,“ zdůrazňuje Robert Vojáček, zakladatel startupu
LidskáSíla.cz, který se zaměřuje na úklid
v domácnostech.
LidskáSíla.cz funguje jako platforma
spojující klienty a poskytovatele úklidových služeb. Jelikož není možné pokrýt tak
velkou poptávku právě z důvodu nedostatku lidí, kteří by se do úklidů zapojili,
skokově roste průměrná cena služby.
S vyššími cenami za služby úměrně rostou
i hodinové sazby. „Což sice ocení dámy
na úklid, ale může se také stát, že ten růst
bude i na úkor rozvoje firmy,“ připomíná
Robert Vojáček s tím, že dáma na úklid si
aktuálně přijde hodinově na dvojnásobek
toho, co bylo dříve na trhu úklidových
služeb běžné.
Konkrétně to znamená, že od začátku
roku stoupla průměrná hodinová sazba
o padesát procent na 242 korun, přičemž
stálí zákazníci platí za pravidelné úklidy
kolem 200 korun na hodinu. Uklízečky
si po odečtení provize mohou přijít až na
170 korun za hodinu, přičemž ještě na
začátku roku to bylo maximálně
140 korun.
dALIBOr dOStÁL.(dostal@mf.cz)
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Školy v nedbalkách.
Mohou za nedostatek řemeslníků?
V Česku studuje gymnázia, střední odborné školy
a další zařízení v rámci sekundárního vzdělávání
celých 72,1 procenta dětí

Drzý, až vyzývavý
Problém však není jen nedostatek absolventů učňovských škol, ale i jejich kvalita. Asi
v žádné době by vám podnikatelé neřekli, že
jsou spokojeni. Ale dnes mají ještě o jeden
důvod více si stěžovat.
„Větším problémem než samotná odbornost jsou špatné návyky, které učni mají.
Chybí jim disciplína. Snad je to současným
systémem a přespříliš ‚korektním‘ prostředím. Ale je to problém v celé Evropě, ne-li
v celém světě,“ podotýká Tomáš Lukeš,
tajemník Asociace českých nábytkářů.
To potvrzují další podnikatelé. „Velká
většina absolventů není v praxi použitelná.
Chybí jim základní morální principy jako
úcta ke staršímu či nadřízenému, mají
i velké problémy docházet pravidelně do
práce a vykonávat samostatně a zodpovědně
i ty nejjednodušší úkoly,“ konstatuje kovář
Tomáš Blažíček.

Dílny se vracejí?
S přípravou dětí na učňovské obory a také
s podporou zájmu o ně by mělo podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků napomoci zavedení „dílen a pozemků“,
tedy praktických předmětů podporujících
zručnost v základních školách.
Právě po zavedení povinných dílen volá
stále více firem. „Tento návrh podporujeme. Je to logické nejenom z důvodu
našeho profesního zaměření. Já osobně
mám na tyto hodiny velmi dobré vzpomínky. Člověk se naučí si poradit,“ říká
Tomáš Lukeš.
„Dílny v základních školách neměly být
nikdy zrušeny. I u nás v základní škole byly
nádherně vybavené, chlapci se učili základům manuální zručnosti, tedy dílenské-chlapské, a děvčata měla svoji učebnu, kde
se učila vařit, šít a podobně,“ připojuje kovář
Petr Fischer.
Podle AMSP by však obnovené dílny,
které by se do škol mohly vrátit do dvou
let, neměly být kopií předmětu, který

„Velká většina
absolventů není v praxi
použitelná,“ říká
Tomáš Blažíček.

znají dnešní rodiče ze sedmdesátých nebo
osmdesátých let. Měly by obsahovat prvky
takzvaného Řemesla 4.0. Tedy pracovat
s dronem, 3D tiskárnami a podobně.
V Německu například musejí absolventi elektrooborů umět zapojit kompletní
„chytrou“ domácnost. Podobným směrem
by měl děti orientovat i obnovený předmět
v základních školách.
Zavedení „dílen“ však nemá jen příznivce.
Například vzdělávací společnost Scio uvedla, že zvyšování počtu dětí v učňovských
oborech by šlo proti evropskému trendu, kdy
roste počet absolventů v jiných než manuálních oborech. Obdobně se v minulých dnech
vyjádřila i Česká středoškolská unie.

Prestiž mistrů
Součástí renesance řemesel by mělo být také
zavedení takzvané mistrovské zkoušky. Ta
by měla umožnit kvalitnímu řemeslníku, absolventovi oboru vzdělání s výučním listem,
potvrdit jeho vysokou úroveň dovedností,
a zvýšit tak jeho prestiž. Zavedením mistrovské zkoušky se zabývá projekt na ministerstvu školství, který má za cíl navrhnout
a rozpracovat všechny prvky nutné k jejímu
plošnému zavedení včetně nastavení všech
potřebných procesů.
Předmětem zavedení modelu mistrovské
zkoušky je i řešení vazby na živnostenský zákon, kdy by mistrovská zkouška
byla vstupenkou k získání živnostenského oprávnění. Podle Karla Havlíčka by
garanty mistrovské zkoušky byly řemeslné
cechy. Změna vzdělávacího systému může
přinést zlepšení až v řádu několika let.
Firmy proto hledají i rychlejší postupy.
Jedním z nich je větší přístup zahraničních pracovníků z kulturně blízkých zemí
na tuzemský trh.
dALIBOr dOStÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: ČTK

A

sociace malých a středních
podniků a živnostníků (AMSP)
má jasno. Jedna z hlavních příčin
nedostatku řemeslníků tkví podle ní ve
špatně nastaveném školském systému.
Zatímco v tuzemsku studují na gymnáziích,
středních odborných školách a dalších
zařízeních v rámci sekundárního vzdělávání
zhruba tři čtvrtiny dětí, průměr v EU je
45,2 procenta dětí. Problém také tkví
v posunu školství v posledních letech –
například používání takzvaných rámcových
vzdělávacích programů. Ty dávají každé
škole určitou autonomii, co bude učit. To
znamená, že v každé škole se učí jinak a něco
jiného, než je v určitém předmětu dané.
„A k tomu myšlenka, že žák se nesmí ‚biflovat‘, ale musí si umět vše najít a být ‚asertivní‘.
Výsledkem je, že pouhá násobilka je u poloviny žáků v základních školách nepřekonatelný
problém,“ říká kovář Zdeněk Vítek.
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KOMERČNÍ
KOMERČNÍ PREZENTACE
PREZENTACE

ZÁLEŽÍ
VÁM
NANASVÉ
BUDOUCNOSTI,
PŘEDNOSTÍ
STUDIA
MBA
FP VUT
V BRNĚ JE BEZESPORU
SPOLUPRÁCE S AMERICKOU
UNIVERSITY
OF ST. FRANCIS
INVESTUJTE
DO VZDĚLÁNÍ
A PODPOŘTE
HO
STUDIEM US MBA PROGRAMU NA FP VUT V BRNĚ

Pokud cítíte potřebu rozvinout své manažerské schopnosti ještě o pořádný kus dál, zkušenosti nejen
amerických lektorů vám k tomu určitě pomohou

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

J
Č

W.
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na situace,
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Jako nejpřínosnější řešení s ohlese potřeby
kterými jsem
se setkávají
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Pro studium v Brně mě přesvědčila spolupráce FP VUT s americkou
Být úspěšný v manažerské funkci
University of St. Francis Joliet, Illinois – téměř polovina předmětů je
nepředpokládá jen mít odborné, v mém případě
přednášena právě lektory z této univerzity. Pro mne osobně byla nejtechnické vzdělání, ale nutné je získat také
přínosnější zejména možnost získat rady a zkušenosti od těch ameznalosti a dovednosti z oblasti manažerského
rických lektorů, kteří mají dlouholeté zkušenosti z působení na vysořízení doplněné o základní vědomosti
manažerských
pozicích
velkých společností.
zkých
manažerské
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strategického

a finančního managementu atp.

Při samotném studiu mě nejvíc zaujal způsob vedení výuky. Ten byl
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Emerson
intenzivní

kurz angličtiny zaměřený na obchodní angličtinu. Oživili
jsme si slovíčka, navykli si na celodenní komunikaci v cizím jazyce
kurz, který
mě kontakty
intenzivníve
formou
připravil
nanám
a současně jsme již navázali
první
skupině.
To vše
současně
mi pomohl
budoucí
usnadnilo nástup do výuku
výuky sa lektory
z University
ofpoznat
St. Francis.

kolegy ve skupině.

Škola však není jen studium. Během roku a půl získáte řadu kontaktů
Distanční
forma studia
zahrnující
tři
nejen na kolegy ze své
skupiny.víkendová
Díky vzájemnému
propojení
předměprověřila
odhodlání,
pevnou
tů ve druhém a třetímsemestry
semestrudůkladně
budete mít
možnost
konzultací
také
vůli společností.
a schopnost vypořádat se s náročnými
s dalšími kolegy z jiných

úkoly. Intenzivní studium kombinované
s povinnostmi v zaměstnání, přípravou

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

bylo skutečně velkou výzvou pro každého
z nás. Měli jsme možnost při řešení úloh
Ing. David Molin, MBA
aplikovat získané vědomosti na vlastní
předseda představenstva
problémy a učit se tak využívat nabyté
Kovona System, a. s.,
Český Těšín
poznatky
přímo v praxi. MBA program není
jen o vlastní výuce, ale také o práci v týmech,
o vzájemné podpoře a spolupráci, o nových
kontaktech a přátelstvích, která se zrodila
v průběhu studia. Zdůraznil bych význam
týmového ducha, který stejně jako v praxi
i zde sehrává významnou roli. Měl jsem štěstí
na partu skvělých spolužáků, kteří vytvořili
perfektně fungující tým, takže náročnost
a požadavky studia se daly lépe zvládnout.

Ze zkušenosti mohu tento US MBA program doporučit, má vysokou
úroveň a získané vědomosti jsou dobře uplatnitelné v praxi.
Ing. Marek Smolka, MBA
generální ředitel a místopředseda představenstva
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., Prostějov
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Proč Ukrajince?
Nechceme tu ghetta

Firmy lákají zahraniční pracovníky.
„Nedostatek lidí jsme měli začít řešit
dříve,“ říká Irena Bartoňová Pálková,
viceprezidentka Hospodářské komory ČR
Od srpna roku 2016 mohou tuzemské
firmy přímo oslovit Ukrajince, kteří
mají zájem pracovat v Česku. Kolik jich
na to zareagovalo?
Hospodářská komora vyřídila do dnešního
dne 2200 žádostí firem o celkem 12 500 pracovníků z Ukrajiny z celkového počtu
16 tisíc. Odhadujeme, že v České republice
v rámci projektu Režim Ukrajina, jehož
garantem a lídrem komora je, pracuje už asi
6900 ukrajinských pracovníků.
Vláda nedávno schválila navýšení kvót
pro Režim Ukrajina. Nově tu je možnost
žádat o 20 tisíc pracovníků z Ukrajiny
ročně. Myslíte, že to české firmy využijí?
Určitě ano. Dosud byla kvóta poloviční. Tohle rozhodnutí vlády by určitě mělo výrazně
zkrátit dlouhé čekání podnikatelů na nové
pracovní síly z Ukrajiny. Vyřízení žádosti
v současnosti trvá v průměru sedm měsíců.
Jak výběr na Ukrajině probíhá?
Žádosti vyřizuje Generální konzulát ČR ve
Lvově, nově ale bude tuto agendu zpraco-

vávat skrze svoji agenturu také ministerstvo zahraničních věcí. O zaměstnance
žádá přímo firma, která má alespoň deset
zaměstnanců. Je tam přímý smluvní vztah
zaměstnavatel–zaměstnanec. Uchazeč
z Ukrajiny musí mít v pořádku všechny
doklady, v Česku ubytování. To zajišťuje
právě česká firma. Stejně tak se stará o vše
na úřadu práce, o veškerou agendu.
To znamená, že menší firmy se do
projektu zapojit nemohou?
Bohužel. Přiznávám, že na ten požadavek,
aby to byly firmy alespoň s deseti zaměstnanci, tlačily hodně odbory.
Šéf odborů Josef Středula hovoří
v souvislosti s příchodem zahraničních
pracovníků do Čech o hrozbě „levné práce“.
Sdílíte tento názor?
Rozhodně ne. Tvrzení pana Středuly je
nepravdivé. Tuzemské firmy jsou dneska
v pozici, že musejí toho člověka platit minimálně mediánem mezd a stejně jako své
české zaměstnance. Dneska jim vyplácejí

na základě našeho šetření v průměru
20 tisíc až 25 tisíc. Navíc tu jsou další
benefity, například dovoz do zaměstnání.
Zahraniční pracovník tak mnohdy stojí
více než Čech. Třeba řidičům platí i 55 tisíc
korun. Ale jinak to nejde. Naši lidé nejsou.
Dříve nebyli jen lidé technicky vzdělaní.
Dnes už chybějí ve všech oborech. Když
se na problematiku nezaměstnanosti
podíváme optikou OECD, tak jsme dnes na
2,4 procenta.

Irena Bartoňová
Pálková (50)
Viceprezidentka Hospodářské komory
ČR od roku 2014. Je zakládajícím členem
České asociace úklidu a čištění a od
jejího založení v roce 1998 je s krátkou
přestávkou až dosud předsedkyní
představenstva této asociace. Od roku
2002 je viceprezidentkou Evropské
asociace úklidového průmyslu a expertem
evropského sociálního dialogu.
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Proč vlastně vznikl projekt Režim
Ukrajina?
Dříve se mnohé agentury neštítily ničeho.
Vozily k nám lidi a často to připomínalo
obchod s bílým masem. Byly případy, kdy
se ti lidé v jednom bytě střídali na postelích
po osmi hodinách. Agentury jim mnohdy
neplatily slibovanou mzdu, takže u nás nemohli normálně žít. Proto hledali často jiné
cesty, jak přijít k penězům. Dnes je to tak, že
každý dostane mzdu na ruku podle zákoníku práce. A třetím důvodem bylo kšeftování
různých mafií se systémem Visapoint, koho
sem pustí a koho ne, kdo dostane zaměstnaneckou kartu.
Bude podobný „režim“ uplatněn i u jiných
zemí?
Zatím ještě platí pro Mongolsko a Filipíny.
Tam je ale mnohem menší kvóta, jen tisíc
lidí. Mongolové by mohli být platní v masokombinátech, v zemědělství, Filipínci v pečovatelských a sociálních službách. A opět se
jedná o stejný režim zaměstnavatel–zaměstnanec. Takže není možné ty lidi platit méně

než české pracovníky. Musejí být ve stejném
platovém tarifu.
Co Rumuni, Bulhaři?
To je něco jiného. Jsou to příslušníci Evropské unie. Otevřeně ale říkám, že o ně naše
firmy na základě vlastních zkušeností moc
nestojí. Jejich produktivita práce je velmi
nízká. Vůbec nejvíce zahraničních pracovníků je u nás ze Slovenska a dále z Polska.
Nebojíte se, že u nás vzniknou
ghetta podobná těm v některých
západoevropských zemích?
Určitě ne. Proto se obracíme na lidi ze zemí,
jako je například Ukrajina, Bělorusko.
Chceme imigranty, kteří nám jsou sociálně
i kulturně blízcí, u nichž je předpoklad, že
se naučí náš jazyk. Režim Ukrajina má totiž
za cíl i sjednocování rodin. Chceme tu celé
rodiny, které by u nás zůstaly, protože máme
velký demografický problém. A pokud by
takové sjednocování rodin nastalo, tak by
z toho profitovaly nakonec i ty úplně nejmenší tuzemské firmy.

Jak to?
I manželka či manžel by si totiž hledali
práci v místě, kde už začal pracovat
jejich partner či partnerka. A v tom by
právě tkvěla šance i pro ty nejmenší
firmy. Rodinní příslušníci by u nich
začali pracovat třeba jako prodavačky,
švadleny, zedníci.
Nedostatek lidí u nás nelze řešit jinak
než příchodem dalších a dalších
zahraničních pracovníků?
A jakým způsobem myslíte, že by to šlo?
Třeba inovacemi ve firmách, novými
technologiemi…
To už se samozřejmě děje, to firmy dělají.
I kvůli velkému nedostatku pracovníků.
Inovují, digitalizují, sázejí na elektronizaci,
robotizaci, zjednodušení práce. Ovšem změny, které provádějí, zaberou ještě nějaký čas.
Ony ale potřebují lidi v čase konjunktury
právě dnes. Teď.

›

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Taková normální
florbalová revoluce
Březnická firma Sport 2020
využila národního florbalového šílenství
a se svými holemi dobyla Česko

D

evítiletý klučina dá soupeři gól,
zavýská radostí a zálibně si prohlíží
čepel florbalové hole se značkou
Arex Sirius Proxima. Ví, že se vyrábí
v Česku? „No jasně. Doma mám ještě další
a jednu i mladší brácha,“ hlásí.
„S arexkami dneska hraje většina dětí.
Florbal je ve školách fenoménem a české
hokejky jasně vedou. Jsou levnější než
zahraniční a rozdíl v kvalitě nepoznáte,“ říká
v tělocvičně zelenečské základní školy jeho
otec Pavel Michálek. I on před lety propadl
kouzlu v tuzemsku nejpopulárnějšího a nejmasovějšího amatérského sportu.
Hole zmíněné značky se sestavují v dílně
na Příbramsku. Firma Sport 2020 je
dnes největším výrobcem florbalek v ČR.
V posledních letech s nimi vyrazila do světa
a zájem roste.

Sázka na černého koně
Majitel firmy Jaroslav Větrovec objevil
raison d’être v tom, že bude dělat radost
florbalovým nadšencům, před více než dva-

ceti lety. Původně se přitom v Drahenicích
u Březnice vyráběly jen klasické dřevěné
hole na lední hokej. Přechod k florbalu byl
sázkou na černého koně, v roce 1996 značně
riskantní. Tento sport v Česku téměř nikdo
neznal.
„O klasické dřevěné hole na lední hokej
přestal být zájem, tak jsme se rozhodli
přejít na florbalky. Jako vyučený nástrojař jsem si sám udělal příslušné formy
na lisování plastu. Věděli jsme, že se sem
dovážejí hole ze Skandinávie, které ale byly
neúměrně drahé – už tehdy stály kolem
1500 korun. Říkal jsem, jak je to možné,
vždyť ten výlisek z plastu musí být laciná
věc. My jsme dali na trh hokejky, které byly
stejně kvalitní, ale zhruba o dvě třetiny
levnější,“ shrnuje.
Značka Arex si v kvalitě nezadá se slavnými skandinávskými značkami jako Unihoc
nebo Salming. I české hole splňují náročné
požadavky na tvrdost či pružnost materiálu,
na které se průběžně testují, a řada z nich
má certifikaci Mezinárodní florbalové fe-

derace IFF. Góly by s nimi tedy mohli dávat
i profesionálové na mistrovství světa.
V sortimentu firmy Sport 2020 dnes najdete florbalky různých kategorií – od těch
nejlevnějších pro děti a začátečníky až po
certifikované hole pro profesionály. V dílně
vám dokážou vyrobit i speciální hokejku
na přání. Hole se sestavují z jednotlivých
komponentů, které dodávají externí firmy.
Do sortimentu patří také florbalové míčky
a řada doplňků.

Hokej? Za deset tisíc dítě
ani neoblečete
„Na začátku jsme museli firmu dotovat,
zájem nebyl bůhvíjaký,“ potvrzuje Jaroslav
Větrovec. Zlom nastal po roce 2000, kdy i do
Česka dorazilo florbalové šílenství. „Postupně jsme se dostali do řetězců, rostl zájem
o sport i naše výrobky. V současnosti vyrobíme asi 50 tisíc florbalek ročně a rosteme
pravidelným tempem,“ prozrazuje majitel
firmy. „A teď vám ještě řeknu, proč je u nás
tenhle sport tak populární. Je totiž nejenom
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ŽÁDNÉ TAJEMSTVí.
„Proč je u nás florbal tak populární? Je nejenom
krásný, ale také extrémně laciný,“ říká Jaroslav
Větrovec, majitel firmy Sport 2020.

cích od Sportisima přes GigaSport a Decathlon až po Interspar či Globus. Přímému
zákazníkovi dodávat nechtějí, dokonce
nemají ani vlastní e-shop.
„E-shopy mají naši obchodní partneři.
Naší strategií není prodávat přímo cílovému
zákazníkovi ani dodávat do maloobchodních prodejen. Nám se vyplatí řetězce a velkoobchody. Nemusíme tak dávat prakticky
žádné peníze do reklamy. Levná kvalita se
v řetězcích prodá sama,“ glosuje.

FOTO: Hynek Glos

Pojďme do světa

krásný, ale hlavně extrémně laciný,“ dodává.
Dokonce i certifikovanou hůl Arex pořídíte za 500 korun. Pak už si jen obujete obyčejné tenisky nebo sálovky a můžete vyrazit
do haly nebo tělocvičny. „Florbal můžete
provozovat kdekoli a kdykoli, každá škola
má přece tělocvičnu. Pokud chcete, aby se
vaše děcko věnovalo například lednímu hokeji, za deset tisíc ho ani neoblečete,“ usmívá
se Jaroslav Větrovec.
Ptáte se, proč jsou české hokejky tak
levné? Výrobní náklady jsou v podstatě
stejné, renomovaní světoví výrobci ale
vydělávají na vysokých maržích. „Postupují
tak, že ceny nadsadí. Pak přijdou za zástupci
florbalových klubů a dojednají si s nimi
exkluzivní smlouvu, to jest, že budou brát
hokejky jen od nich. Následně jim dají slevu
třeba 40 procent a oni jsou spokojení, že
místo pěti tisíc zaplatí za hůl jen tři tisíce.
My jdeme jinou cestou,“ prozrazuje majitel
společnosti Sport 2020.
Jak s oblibou říká, jeho firma se zaměřuje
na „masovku“. Hole najdete ve velkých řetěz-

Mekkou florbalu je Skandinávie. Masovou
zábavou se stal florbal především ve Švédsku, Finsku a Švýcarsku. Ve zbytku Evropy
i ve světě sport, který je známý také jako
innebandy, teprve objevují. A právě v tom
vidí Jaroslav Větrovec šanci do budoucna.
Firma sice v posledních letech stabilně
roste, export do zahraniční je ale otázkou
posledních tří let. „Dlouho jsme nebyli natolik ekonomicky silní, abychom zvládli větší
exporty. Ty děláme až poslední dva roky.
Předtím jsme dodávali zejména do Polska
a na Slovensko,“ prohlašuje.
Dnes už vyvážejí zhruba do patnácti zemí.
Destinací, kde znají české hole Arex, stále přibývá. „My často ani nevíme, kam například
Decathlon dodá naše hokejky. Sám jsem byl
překvapen, když nám psala paní z Austrálie,
že její syn s naší holí hraje, a zkoušela reklamovat poškozenou čepel,“ říká.
Velkou příležitost vidí Jaroslav Větrovec
na německém trhu. U našich západních sousedů je florbal stále populárnější. A Němců
je přes osmdesát milionů, připomíná.
Hic sunt leones. Pokud jde o dodávky florbalového vybavení, dají se slova klasika bez
nadsázky použít o druhém největším trhu
na světě. Indie je sice velmocí v pozemním
hokeji a její reprezentanti sbírají vavříny i na
světových šampionátech v hokejbale, florbal
zde ale ještě pořádně neobjevili.
„Nevím, jak na nás Indové přišli, ale
dostali jsme odtamtud velmi zajímavou nabídku. Je to miliardový trh a mohla by to být
pro nás obrovská příležitost,“ dodává ještě
Jaroslav Větrovec.

Vějička na Finy
Na holích určených pro vývoz do Finska
najdete samolepky s označením Järvec.
„Když uhodnete, co to znamená, dám
vám hůl zdarma a ještě jednu jako
bonus,“ říká mi majitel firmy. Nemám
tušení, nicméně Järvi je jezero. Protože
jde o export do země tisíců jezer, půjde
asi o příbuzné slovo. Finský zákazník každopádně označení v jazyce Suomi ocení.
„Järvec neznamená nic, respektive je to
zkratka mého jména Jaroslav Větrovec.
Jen jsme nad A přidali přehlásku, aby to
znělo finsky, a ono to tak Finům opravdu
zní,“ dodává s potutelným úsměvem.

Inspirace pro
handicapované
Šedesátiletý Jaroslav Větrovec je na
úspěch svůj a svého podniku pyšný ještě
z jednoho důvodu. A z téhož důvodu
by byl rád vzorem pro handicapované
podnikatele. Firmu dokázal s minimálním
vstupním kapitálem (v oboru podnikal už
dříve) vybudovat na zelené louce a zajistit
jí prosperitu, přestože je nevidomý.
Vrozená oční vada způsobila, že zhruba
ve čtyřiceti letech oslepl. Dvě dekády řídí
firmu i s tímto postižením a dovedl ji ke
statisícovým obratům.
„Pyšný jsem především na svůj současný
šestičlenný tým. Všichni jsou nesmírně
obětaví, pomáhají mi. A hlavně jim patří
dík za to, kam jsme se v uplynulých letech
posunuli,“ doplňuje Větrovec. A vůbec
nevadí, že dodnes fungují v malé hale na
okraji vesnice, kde je kancelář zároveň
kuchyní a zasedací místností.

JAKuB PROchÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Podnikání prochází žaludkem
Největším snem Jana Kroba
je mít vlastní soukromou střední
školu pro kuchaře

T

řicetiletý Jan Krob je samorost.
V životě nepřečetl ani jednu
knihu o podnikání, vždy sázel na
selský rozum. A jen těžko se podřizoval
autoritám. Měl svoji hlavu, s níž dost
často narážel do zdi. Dnes je vlastníkem
a provozovatelem jedné z největších
mimopražských škol vaření Fine Food
Academy. Vznikla v létě roku 2016 v obci
Včelná u Českých Budějovic. V jeho
případě bezesporu platí, že nejen láska,
ale také podnikání prochází žaludkem.

Jeden velký mejdan
Jan Krob nosí titul inženýr a má vystudovaný management leteckých podniků
na Soukromé vysoké škole obchodní
v Praze. Jen málokdo by do něj řekl, že
na střední škole navštěvoval i obor kuchař/číšník. „Studium mi ubralo asi tak
24 l Profit
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deset let života, byl to jeden velký mejdan,“
přiznává s úsměvem, když se ohlíží za svým
pobytem v Praze.
Ve stověžaté metropoli nejen studoval,
ale i navštěvoval kurzy vaření, získával
kontakty. Posléze začal pracovat jako manažer obchodních zástupců pro společnost
vyrábějící okna. Následovala spolupráce
s Petrem Benešem, majitelem kurzů vaření
Gourmet Factory v Českých Budějovicích.
Učil zájemce vařit. A i když ho to bavilo,
kvůli rozdílnosti názorů odešel. V tom čase
si poprvé uvědomil, že zřejmě vždy bude mít
problém respektovat jiné silné osobnosti.
Chtěl dělat věci po svém. „V zaměstnaneckém poměru nicméně vidím velkou výhodu
v tom, že člověk chodí domů s relativně
čistou hlavou,“ říká.

má v kuchyni jednu varnou desku, jednu
sadu nožů, jednu sadu nádobí, ale já jsem
všechno musel mít dvanáctkrát,“ vysvětluje.
„Vybavuji si chvilku, jak jsem se tehdy tamhle opíral u té studny a ,zvracel‘,“ doplňuje
svůj výklad posunkem ruky směrem ke
studni. Tak velké nervy měl před otevřením
kurzů vaření. Nejvíc ho trápila obava, zda
bude moci splácet půjčku na dům.
„Když se ohlédnu zpět, myslím, že výborným tahem bylo to, že jsem vybudoval

Týmový hráč

Čistokrevná škola
Do Českých Budějovic se vrátil natrvalo po
studiích proto, že se tu mělo otvírat letiště.
Tam chtěl začít s vlastním podnikáním. Projekt nevyšel, nicméně už byl definitivně zpět
„ze zkušené ve světě“. Ve Včelné u Českých
Budějovic koupil starší dům a celé léto jej
rekonstruoval, z velké části vlastníma rukama. Hodně mu pomáhal i jeho děda.
V té době v něm uzrálo rozhodnutí, že si
otevře vlastní školu vaření – ovšem jinou,
„čistokrevnou“. Co to obnášelo? Mnohde se
účastníkům kurzů snažili něco prodat. Ti
si tak často vedle vědomostí odnášeli domů
plnou tašku věcí, například koření, nože či
elektrospotřebiče, které mnohdy nepotřebovali.
Jan Krob si hned na počátku řekl, že
tak on to dělat nebude. Nechtěl druhým
něco vnucovat, chovat se jako podomní
obchodník. I když na druhé straně upřímně
doznává, že „někdy je těžké odolat pokušení
a zásadu dodržet, zvlášť když si vezmete, že
pokud bych prodával nějaké to koření nebo
nože, tak si vydělám třeba o dvacet tisíc
korun měsíčně víc“. Své zásadě se ale nikdy
nezpronevěřil.

FOTO: archiv

Velké nervy
Na „oblíbenou“ otázku, kde vzal peníze na
podnikání a jak vše rozjel, odpovídá, že
když opouštěl svůj poslední zaměstnanecký poměr, vzal si úvěr na rekonstrukci již
zmíněného domu ve Včelné. Část mu půjčila
matka.
Samotné zařízení místnosti na kurzy
vaření stálo mraky peněz. „Normální člověk

skvělou corporate identity. Hodně lidí mě už
znalo a mělo rádo. Účastníci kurzů vaření
v začátcích byli z velké části moji známí.
Na druhé straně se moje jméno dá z loga
Fine Food Academy odstranit a může zůstat
samotné,“ popisuje.
Pro vysvětlení, pod logem Fine Food
Academy je připsaný dovětek „by Honza
Krob“. Podnikatel vsadil na to, že lidé mají
rádi, pokud se za nějakou aktivitou neschovává anonymní společnost, ale naopak je
vidět konkrétní člověk. Hodně mu pomohlo
i to, že jej oslovil Michal Opekar z regionální
televize Jéčko. Pro tuto stanici začal natáčet
nejen kurzy vaření, ale i jiné pořady zabývající se gastronomií. S propagací mu významně pomohl i oblíbený kanál YouTube.com.

Váš osobní
šéfkuchař
Jan Krob má stále nové nápady. Ten poslední se jmenuje Kuchař do domu. Jeden
z jeho kuchařů přijde k lidem, kteří mají
chuť na luxusní večeři a nechce se jim
chodit do restaurace, a uvaří přímo u nich
doma. Celá akce trvá tři hodiny. Kuchař vše
zajistí a jako bonus po sobě ještě uklidí.

Dnes už jihočeského podnikatele kurzy vaření uživí a svého rozhodnutí nelituje. Nikdy
však nezapomene na chvíli, kdy stál uprostřed svého studia, najednou se mu zatočila
hlava a probudil se až v nemocnici. Jen se
divil, proč se mu něco takového stalo, když
se cítil naprosto fit. „Vy si možná myslíte, že
jste v pořádku, ale vaše tělo si to nemyslí,“
konstatoval tehdy lékař. Přehnal to s nasazením. Dnes se proto snaží spát alespoň sedm
hodin denně.
Uvědomuje si, že bez dobrého týmu by
to nikam nedotáhl. „Dokážu spoustu věcí
vymyslet, ale už nejsem ten pravý ,dotahovač‘,“ přiznává. Hodně mu pomáhá třicetiletá manželka Jana, se kterou je již třináct let.
Kdysi vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Kromě ní má v týmu ještě
jednoho zaměstnance.
Spolupracuje s několika kuchaři, sám
kurzy vede minimálně. Rozhodně nečekal,
že po roce a půl bude jejich kapacita naplněná na sto procent. Dnes nabízí až osm akcí
týdně a dosud jimi prošlo okolo 3500 lidí.
Už se nebojí, že by nezvládl splácet hypotéku
na dům. Veškeré peníze, které vydělá, se
snaží znovu investovat. Koupil také chalupu
nedaleko Českých Budějovic a předělává ji.
Chová tam ve velkém výběhu ovce a lamy.
Chtěl by zde také pořádat víkendové akce
pro skupiny s kurzy vaření.
A jaký je jeho úplně největší sen? Vizí má
několik. Vedle té, že by založil soukromou
střední školu pro kuchaře, touží vydat svoji
kuchařku a mít vlastní franšízu.
MARKÉTA MAZANcOVÁ
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příběh
úspěchu

Vsetínský Baťa
zastiňuje svět
Před pětadvaceti lety začínal
Miroslav Jakubec s výrobou na
evangelické faře. Dnes zná žaluzie,
markýzy či pergoly ze Vsetína celý svět

C

estou do srdce Valašska míjíme
ve Zlíně stovky úhledných
domků zářících cihlovou červení.
Před osmdesáti lety je nechal pro své
zaměstnance postavit Tomáš Baťa.
Majitel firmy Climax Miroslav Jakubec
sice nebuduje ve Vsetíně zahradní kolonie,
ale ve šlépějích slavného zlínského rodáka
se vydal. O zaměstnance a zákazníky pečuje
takřka po baťovsku, jeho podnik pomáhá
potřebným ve městě a okolí, podporuje zde
sportovní aktivity. Sponzoruje extraligový
nohejbal nebo hokej, který právě oprašuje
zašlou slávu.
A zároveň říká: „Nedávno jsem slyšel, jaký
je rozdíl mezi výkonným ředitelem a majitelem firmy. Výkonný ředitel by měl být sekáč,
stanovovat ve firmě plány a cíle a tvrdě
vyžadovat jejich plnění. Majitel by měl spíš
chodit po firmě a chválit. A já se stále víc
cítím především jako majitel.“

Začátky na faře a v „kulturáku“
Proč se rodák z Hradce Králové, který se na
Valašsko přiženil, rozhodl v 90. letech pro
vlastní byznys? Důvod byl prostý. „Po studiích jsem pracoval jako zaměstnanec v jedné
stavební firmě. Už v té době jsem měl syna
a manželku a z platu se nedalo vyžít, tak
jsem to musel změnit,“ vzpomíná.
Všechno začalo inzerátem v novinách. „Hledali montéry těsnění oken a dveří, a protože
jsem do té doby dělal rukama a prošel řadou
staveb, bylo mi to blízké. S kolegou jsme se
rozhodli, že do toho půjdeme,“ vypráví.
První živnostenský list získal Miroslav
Jakubec v roce 1992. Nadšenci ze Vsetína si
půjčili asi dvacet tisíc na frézu a základní vybavení a začali s montáží těsnění. Vydělávat
začali až překvapivě rychle.
„Nikdy nezapomenu na ten pocit, kdy
jsem měl před sebou myšlenku na to, že si
budu řídit život po svém. Byl to pocit svobo-

dy a obrovské nadšení, které mne neopustilo
dodnes. Bavilo nás to o to víc, že jsme okamžitě viděli výsledky své práce,“ prozrazuje.
Těsnění do oken a dveří je ovšem sezonní
záležitostí. Po prvním boomu zájmu zákazníků, které přinesly podzim a zima, přišel
útlum a především naléhavá otázka, co dál:
„Museli jsme něco rychle vymyslet. Naštěstí
nás napadly žaluzie jako doplněk k oknům.
V Česku se tehdy stínicí technika vyráběla
pouze v Opavě. Začali jsme ji tam nakupovat, ale nebyli jsme spokojeni s kvalitou,
termíny dodávek a celkovým přístupem
výrobce. Tehdy jsem si řekl: my to rozhodně
budeme dělat jinak.“
Podnikatelé z Valašska se postavili z jedné
na obě vlastní nohy. Na leasing si tehdy
pořídili poměrně drahý stroj na stříhání
lamel. V roce 1994 začínali s výrobou žaluzií
v malé místnosti na faře. Po půlroce se
přesunuli do místního kulturního domu.
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přEDÁNí VEsLA.
„Až letos opustím post výkonného ředitele,
budu mít víc času na nápady, jak rozvíjet firmu,“
říká majitel Miroslav Jakubec.

FOTO: Hynek Glos

Hic sunt leones

Ten byl přes týden fabrikou a o víkendu
uměleckou scénou. „Přes týden jsme vyráběli, ale na víkend jsme to celé museli uklidit,
aby se tady dalo hrát a vystupovat,“ směje se
Miroslav Jakubec.
Na startu měli i štěstí. Výhodou bylo,
že si nemuseli pracně shánět odběratele.
„Náš dodavatel těsnění nám jednoho dne
oznámil: Kluci, já na to tady kašlu, jedu do
Ameriky. Ale prodám vám seznam firem,
které ode mne odebírají, a můžete jim těsnění prodávat sami. To byl začátek opravdového podnikání. Získali jsme distribuční
sít a mimo těsnění jsme montérům začali
dodávat i ty žaluzie,“ dodává. Od poloviny
90. let roste Climax takřka pravidelným
tempem. Poslední dobou je to pět až deset
procent ročně, což Miroslav Jakubec považuje
za ideální stav. V letošním roce by měla firma
dosáhnout obratu 1,1 miliardy, čistý zisk byl
loni 68 milionů.

Trh se stínicí technikou v ČR byl v 90. letech
polem neoraným. Na západ od našich hranic
si lidé domů pořizovali markýzy, pergoly,
vnější i vnitřní žaluzie a rolety různých
typů a barev. Češi tehdy znali jeden druh
hliníkových žaluzií a látkové rolety, které
jim neustále padaly na hlavu.
„Lidé začali jezdit ven, viděli, co se na
západě prodává, a tak poptávka přirozeně
rostla. Velký boom ale přinesla především
výměna dřevěných oken za plastová zhruba
před patnácti lety. Najednou se takřka
do každého okna dávaly žaluzie – někteří
výrobci je dokonce přidávali k oknům jako
doplněk zdarma. Tehdy se v Česku vyrábělo
snad nejvíc žaluzií na hlavu na světě,“ přibližuje majitel.
Vsetínská firma už v té době ovládala
značnou část českého trhu. Dnes je zdaleka
největším výrobcem stínicí techniky v Česku,
dceřiné společnosti má například ve Švýcarsku či Francii a její výrobky zná celá západní
Evropa.
Nejen montáž těsnění, ale i stínicí techniky je sezonní záležitostí. Teplo a sluníčko
zvyšují výrobcům zisky, chladné počasí jim
přidělává vrásky na čele. „V období ledna
a února vyrobíme zboží za 40 až 50 milionů
korun měsíčně, ve špičce (květen, červen) až
za 120 milionů, takže až trojnásobné množství,“ připouští Jakubec.

Náš zákazník, náš pán
V různých částech světa a různých klimatických pásmech je zájem o jiné stínění. Klíčem
k úspěchu je umění přizpůsobit se zákazníkovi a jeho potřebám. Vědět, že něco jiného
vyžadují klienti ve Francii a něco jiného
v Německu nebo na Slovensku.
„Například ve Francii jsou populární
hliníkové rolety bez boxů, se kterými se
v Česku nebo v Německu nepotkáte, takže
aktuálně pracujeme na vývoji rolet bez
boxů. V jižních státech jsou populární například fasádní látkové systémy, kdežto v Česku
vítězí venkovní žaluzie,“ shrnuje Jakubec.
Rozdíl není ale jen v typech stínicí techniky,
kterou zákazníci preferují. Například v Rakousku jsou podle Jakubce ve velké oblibě
rolety tmavě zelené barvy.

Morové rány
je nezabrzdily
Přes těžké začátky Miroslav Jakubec nikdy
neuvažoval o tom, že by si přestal plnit svůj
životní sen. Nejméně třikrát se ale o osud
podniku obával. A Climax musel jako bájný
pták Fénix doslova vstávat z popela.
„V roce 2012 došlo k požáru střechy haly.
Když stojíte na střeše a vidíte desetimetrové plameny, zaplaví vás pocit obrovské
bezmoci. V silách hasičů nebylo střechu
hasit, takže ji nechali shořet.“
Další nepříjemnost přišla o dva roky
později. Silný vítr strhnul střechu správní
budovy a déšť zničil novou vzorkovnu.
A třetí morová rána dorazila vzápětí: „Byl
jsem doma na zahradě, když jsem ucítil
štiplavý kouř. Myslel jsem, že někdo v okolí
pálí plasty, ale můj soused starosta Jiří
Čunek mi suše sdělil: To ti, hochu, hoří
fabrika. V suterénu hlavní budovy shořely
stroje firmy, která nám dodává komponenty.“ Katastrofy ale Climax ani nepřibrzdily.
„Jsem asi naprogramovaný tak, že když se
něco takového stane, okamžitě vím, jak vše
vyřešit s chladnou hlavou,“ dodává majitel.

Zmapovat si jednotlivé trhy prý dokážou sami, pomoc státu nepotřebují. „Od
něj chceme jen to, aby nám neházel klacky
pod nohy a nechal nás pracovat,“ říká
majitel.
Šedesát procent produkce firmy Climax
míří do zahraničí, a to především na západní
trhy – do Německa, Švýcarska, Rakouska či
Francie.
JAKub pROchÁZKA.(prochazka.mf.cz)
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Anežka a Bronislav Valovi:
Z ruiny vykouzlili rodinný zámek
To místo vás okamžitě nadchne svým
půvabem, autentičností a jakousi
vlídnou vstřícností

Z

ámeckých hotelů máme v této zemi
spoustu, pokud by se ale měla
některému z nich nasadit koruna
Nej-, budu hlasovat pro Valeč. Zajeďte se
sem podívat a určitě pochopíte.
Na počátku všeho přitom byl architektonicky nepříliš mimořádný zámeček,
který „jézédáci“ pořádně zřídili – po desetiletí tu měli sklady, kravíny a bůhvíco
ještě. Takových „vybydlených“ zámeckých
ruin jsou v Česku desítky, možná stovky.
Ta ve Valči ale měla opravdové štěstí:

manželé Anežka a Bronislav Valovi už se
na tu spoušť nemohli dívat, zámek koupili
a pustili se do impozantní rekonstrukce.
Něco z jejích výsledků můžete vidět na
fotografiích – věřte však, že „na vlastní
kůži“ je půvab Valče ještě mnohem pronikavější.
A nejsem sám, kdo je přerodem zámku
přímo oslněn – ředitelka zámeckého hotelu
paní Anežka přiznává, že se jí ještě i dnes,
když ráno přijíždí do práce, nad vší tou
krásou tají dech…

Radost z dokonalé práce
„K tomuhle místu jsme vždycky měli
vztah,“ říká paní Valová, „manžel tu chodil
do školy, já jsem sem jezdila na prázdniny.
Zámek patřil k našemu dětství i dospívání
a bylo nám líto, jak se rozpadá.“ Neměli
jste k zámku blízko i proto, že jako by nesl
vaše jméno – „Valovi-Valeč“? „Lidé se
občas ptají, zda máme se jménem zámku
něco společného. Ale nemáme. Je to však
příjemná shoda a název utkví v paměti –
pan Vala z Valče, Valovi na Valči... že by-
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MALÝ ZÁZRAK. „Mám obrovskou radost,
že se nám podařilo zachránit něco, co by jinak
během pár let nenávratně zmizelo,“ říká
Bronislav Vala.

chom přepsali dějiny?“ směje se půvabná
zámecká paní.
Když už to vypadalo, že Valeč – podobně
jako řada dalších podobných objektů u nás –
skončí v demolici, vstoupila do „hry“ šťastná
náhoda; prostě tenhle zámek má kliku, jakou
nemá ani jeden z tisíce. Po listopadu 1989 byl
pan Vala – vystudovaný stavař – vedoucím
osmnáctičlenné stavební skupiny místního
JZD. „Stavěli jsme kravíny, seníky a tak
podobně,“ vzpomíná, „jenže v roce 1991 nám
předseda naznačil, že s námi jaksi už nepočí-

tá. Tak jsme se od podzimu 1991 privatizovali
a začali podnikat na vlastní pěst.“
Firmě V-Stav se sice velmi dařilo, ale na
pomoc zchátralému valečskému zámku –
která ve finále zhltla stamiliony korun – to
pořád ještě nebylo. „Tehdy jsem si zámek od
restituentů na pár let pronajal – čas ale ještě
nedozrál, pronájem jsem zase zrušil,“ vysvětluje pan Vala, „teprve v roce 2007 jsme
valečský zámek ,natvrdo‘ koupili a v roce
2011 začala rekonstrukce.“
Jak velmi se rekonstrukce podařila,
to nám předvádí průvodkyně nadmíru
povolaná – ředitelka hotelového komplexu
Anežka Valová. Na své si v zámeckém hotelu přijde laik i odborník. Ten první ocení
důraz na pohodlí a na příjemnou atmosféru – tady vás nechtějí oslnit luxusem,
ale připravit vám „druhý domov“; často
příjemnější než ten „první“.
Odborník pak zaplesá nad dokonalostí, s níž
se podařilo polorozpadlou „haluznu“ uvést
do stavu luxusního renesančního zámku –
včetně perfektních psaníček na fasádě (na ty
se specializovala skupina starších slovenských
zedníků), dobově pestré výmalby pokojů
a pečlivě opraveného novorenesančního
nábytku svezeného z celé Evropy. A pro ty, kdo
dávají přednost modernímu pokoji, je tu ubytování v předzámčí – v Panském dvoře. Mimo
jiné vás tam na pokojích čekají uklidňující tóny
vínové barvy; prostě radost a pohoda.
Už na první pohled je jasné, že tady byla
odvedena perfektní práce. A mimochodem –
přestože nejstarší zmínka o zámku pochází
z roku 1294 a Valeč je v kategorii „národní
kulturní památka“ – na rekonstrukci nebyly
čerpány žádné dotace ani od státu, ani od
Bruselu. Což jistě mohou potvrdit i čápi,
kteří ze svého hnízda na komínu bývalého
zámeckého lihovaru pečlivě dohlížejí na
hemžení pod sebou (zámeckého čápa má ve
znaku také místní škola).

V bazénu jako na Jadranu
„Práce na rekonstrukci přitom vůbec nebyla
jednoduchá,“ dozvídáme se od manželů
Valových, „jenom to trámoví prožrané
dřevomorkou, jak nám dalo zabrat! Nakonec
jsme ale opravili všechno, zbourat se musel
jen jeden nedůležitý seník.“

Během prací na svém zámku se Valovi
jezdívali inspirovat do podobných objektů
v zahraničí; hlavně v Rakousku. Jak moc se
jim práce zdařila, o tom svědčí fakt, že nyní
už si naopak jiní jezdí pro inspiraci na Valeč.
Tento objekt má totiž opravdu přinejmenším
evropskou úroveň.
„A přitom stále roste. Chystáme velkou
budovu na současném parkovišti a podařilo se nám vyjmout z památkové ochrany

Manželé Valovi
PaedDr. Anežka Valová (55) je ředitelkou
hotelu Valeč. Vystudovala Pedagogickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Ing. Bronislav Vala (59) je ředitelem
a majitelem rodinné firmy V-Stav. Vystudoval Stavební fakultu Vysokého učení
technického v Brně.

jednu sýpku, takže v ní budeme moci udělat
pokoje s terasami a balkony – ty mají hosté
nejraději,“ upozorňují Valovi. Podotkněme
jen pro jistotu, že sýpka stojí v předzámčí
a ze zámku vůbec není vidět, památkáři
tedy nemohou nic namítat.
Ze zámku vyrážíme do wellness centra,
které je chloubou Valče a osobní pýchou její
ředitelky. „Jsem takový vodní živel,“ usmívá
se paní Anežka, která kdysi na střední
škole vyučovala tělocvik, „už od roku 2001
působím jako lektorka akvaaerobiku.

›
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› Tady ve valečském wellnessu si samozřejmě

připadám jako v ráji.“
Není divu – druhé centrum takové kvality
byste u nás nenašli a ani ve světě jich zas tak
moc není. „Sáhněte si do vody,“ pobízí mě
paní Anežka, když jdeme kolem venkovního
bazénu. Ejhle – příjemně teplá! Vzduch má
nějakých pět stupňů, venkovní bazén ale trvale 28 stupňů a velká venkovní vířivka dost
přes třicet. Že na tom musí hotel zkrachovat,
zvlášť když má ještě další dva vytápěné
vnitřní bazény? Vůbec ne – pan Vala využil
blízkosti kravínů, zbudoval bioplynovou
stanici a energie z ní teď levně vytápí zámek
i wellness.

Na víkend do pohádky
Ve valečském wellnessovém paláci – který
je samozřejmě přístupný i neubytovaným
hostům – nám paní Anežka s oprávněnou
pýchou předvádí nedávno otevřený benátský
dóm. Proč benátský? Protože jeho zdi pokrývá
luxusní benátský štuk. Všimněte si i toskánské
keramiky, vyráběné přímo pro zámek: najdete
na ní písmenka VV = Valovi Valeč.

Jak báječně se tu odpočívá za zvuků fontány a tiché hudby! A pokud se vám budou
líbit lampy v této části wellnessu, pak vězte,
že některé z nich vytvořili mentálně postižení klienti během charitativních tvořivých dílen v hotelu. Před odpočinkem se samozřejmě můžete pořádně vyřádit. „Máme tu nyní
šest bazénů a deset různých druhů saun,“
vypočítává paní Anežka. „Finské sauny jsou
hned tři různých velikostí. Pak je zde třeba
parní, solná, infra bio, panorama – a na
završení všeho ledová jeskyně, kde vás čeká
hromada ledové tříště,“ doplňuje.
Benátský dóm je už druhým „saunovým
městečkem“ Valče. Tomu prvnímu se říká
„vesnička“. Působí neobyčejně příjemně

Na rekonstrukci nebyly
čerpány žádné dotace
ani od státu, ani od
Bruselu.

a uklidňujícně. Vše je zde ze dřeva, strop
pokrývá tmavá fólie s blikajícími světélky/
hvězdami, voní tu čistota a přírodní materiály. Jako v celém hotelu se i tady můžete
spolehnout, že všechno je „pravé“ – žádné
napodobeniny dřeva, podivné plasty a podobné „moderní“ materiály sem nesmějí.
Možná i proto se ve Valči tolik líbí řadě
vzácných hostů, kteří oceňují kvalitu hotelu.
„Rádi vzpomínáme třeba na Gabrielu Soukalovou a Petra Koukala, kteří se vyjádřili,
že tu zažili víkend jako v pohádce,“ spokojeně se usmívá paní ředitelka.
A abychom nezapomněli – jako v každém
opravdu špičkovém hotelu i tady najdete
řadu nejrůznějších masáží (thajské, ajurvédské, havajské, medové atd.), čekají vás
tu služby kadeřnice, kosmetičky, manikérky
apod. Stačí se jen rozhodnout!

Kde se vdávají princezny
Vzhledem k rozsahu služeb je tedy jasné, že
slečny, které se rozhodnou říci na Valči své
sladké ano, mají dokonalou péči zaručenou.
Stejně tak jako jejich milovaní a všichni
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svatební hosté: vždyť je tu sál pro 350 hostů,
hotel má na 300 lůžek a jeho kuchyně je
vyhlášená.
„Svateb nám stále přibývá,“ dozvídáme se.
„Vloni jich bylo asi padesát – neodehrávaly
se však jen v rytířském sále či v obrazárně,
ale často také v zámecké zahradě. Zatím
jsme měli štěstí a žádnou svatbu nezaskočil déšť; nejvýš jen pár kapek pro štěstí,“
pochvaluje si paní Anežka. „Mimochodem
v rámci našeho svatebního balíčku mají
snoubenci ubytování v historickém pokoji
zdarma,“ připomíná. Ejhle, milý svatební
dárek od vedení hotelu.
Kvalita hotelu se pozná podle toho, že se
do něj spokojení klienti vracejí. Což je právě
to, co se nyní na Valči děje. „Kromě svateb
se tu koná i řada velkých firemních akcí,“
vypočítává paní ředitelka, „mimořádně
nás ale těší, že se k nám vracejí celé rodiny.
Líbilo se jim tu, porozuměly si s naším
personálem, a tak si rezervují další a další
pobyty třeba i na rok dopředu.“ Tomu se
snadno věří – vždyť zámecký hotel Valeč
má kromě svého proslulého wellness centra

republice. S obnoveným elánem se pak
můžete pustit třeba do tenisu, fotbalu,
bowlingu, ping-pongu, biliáru, šipek –
anebo prostě jen blaženě odpočívat v horkém objetí wellnessového centra. Láká
také řada tradičních akcí v hotelu: od
Prvorepublikového plesu přes Valentýna,
MDŽ, svatomartinskou husu, ochutnávku
vín s cimbálovkou a Svatební veletrh až po
koncerty v rámci Mezinárodního festivalu
Petra Dvorského. Vyhlášené a dlouho dopředu vyprodané jsou i silvestry ve Valči.

Zámek je naše velká radost
„Jako každý jiný zámek samozřejmě i my
umožňujeme prohlídky – jak pro ubytované
hosty, tak pro ostatní zájemce, kteří nám předem zavolají,“ vysvětluje paní Anežka. Díky své
úrovni a z ní plynoucího zájmu hostů se hotel
nyní pohybuje na okraji černých čísel – což je
unikátní vzhledem k tomu, že je v provozu jen
krátce a nestojí u žádné velké atrakce.
Nejsou tu sjezdovky ani vinné sklepy,
nedaleko však najdete Třebíč, Telč a Zelenou
horu, zájem je i o „jaderku“ v blízkých Dukovanech nebo vodní elektrárnu na Dalešické
přehradě. Na přehradě se můžete projet
lodí. Hosté však někdy ani o žádné velké
výlety nestojí – hotel je dokáže znamenitě
„zabavit“ na celý den. Jaké problémy tedy ve
Valči mohou mít?
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i řadu dalších atrakcí. Chcete si vyrazit na
piknik? Není problém – v kuchyni připraví
piknikový košík na míru vašim přáním.
Hotel vám k tomu navíc půjčí i horská kola
nebo vozítka Segway, která se vzhledem ke
svému dojezdu 29 kilometrů také dají na
menší výlet použít.
Na zámeckém rybníku vás čeká romantická plavba na lodičce, v hotelu dokonale
vybavené fitness centrum. Host je tu vždy
na prvním místě: kdo má chuť dát si k snídani šťávu z čerstvého ovoce či zeleniny,
může si ji – pokud chce – také sám udělat
podle vlastních představ. Anebo se svěřit
pečlivému hotelovému personálu, který
hostům dělá, co jim na očích vidí. V každém případě ale nezapomeňte ochutnat
zámecké dezerty: jsou vyhlášené po celé

A181001467
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RÁJ sVATEbČANŮ.
„Svateb nám stále přibývá, vloni jich bylo asi
padesát. A měli jsme štěstí, žádnou nezaskočil
déšť,“ říká Anežka Valová.

„Dát dohromady opravdu kvalitní personál – to je dnes skutečně velmi těžké,“ krčí
rameny manželé Valovi a paní klepe na dřevo,
že na zámku se to momentálně dobře daří.
„Vidím to i na svých spolupracovnících stavařích,“ dodává pan Vala, „hodně z nich už vzhledem ke svému věku pomýšlí na důchod a já za
ně jen velmi komplikovaně sháním náhradu.“
„Rodinný zámek“ není v případě Valových
žádný levný reklamní trik – Anežka i Bronislav se na zámek letos opravdu odstěhují.
„Je to naše srdeční záležitost, naše veliká
radost,“ říká o zámeckému hotelu jeho ředitelka. „Mám obrovskou radost, že se nám
podařilo zachránit něco, co by jinak během
pár let nenávratně zmizelo,“ dodává ředitel
firmy V-Stav Bronislav Vala. „O zámek se
staráme jako rodina, žijeme v něm jeho radostmi i starostmi a jednou ho v dokonalém
stavu předáme další generaci. Kam se na
tenhle krásný pocit hrabou nějaké haciendy
na Seychelách nebo konta na Bermudách…“
říká na závěr.
IVO bARTíK
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ohled na mapu českých dálnic připomíná i po desítkách let od zahájení
výstavby první z nich spíše řešeto než
fungující síť spojující největší česká města
a hraniční přechody na hlavních tazích do
zahraničí. Nejvýmluvněji o tom svědčí příběh nejstarší české dálnice D1. Ta se začala
stavět 2. května 1939 a po opakovaných
přestávkách způsobených válkou a později změnou režimu se její budování opět
rozběhlo 8. září 1967 na pražském úseku
Spořilov–Čestlice. V současnosti však tato
klíčová dopravní tepna stále není dokončena. Chybí 24 kilometrů.
Přitom poslední úsek měl být otevřen
před rovnými deseti lety. Stačí si vzpomenout na výrok tehdejšího lidoveckého
ministra dopravy Milana Šimonovského.
„V současné době je rozestavěno pětasedm-

desát kilometrů, posledních šest kilometrů
chceme zahájit letos. Dálnice bude zprovozněna v roce 2008,“ uvedl v dubnu roku
2006. Svým tvrzením si byl natolik jistý, že
se vsadil, že pokud nebude celý úsek hotový,
projde osmdesátikilometrovou trasu kolem
autostrády pěšky. Sázku prohrál a nikdo
z jeho nástupců už tak „odvážnou“ záruku
za včasné dokončení některého z klíčových
úseků dálnic nenabídl.

2050? Utopie
I když zrychlení stavby dálnic mají v programu hlavní politické strany odleva doprava,
všichni ministři do jednoho si na tomto
úkolu vylámali zuby. A to i přesto, že ze
svých cílů slevovali více a více. Přitom současný termín dokončení dálniční sítě, rok
2050, předpokládá od státních úředníků tak

„ostré“ tempo výstavby a takové „nasazení“,
jaké znají lidé ze soukromých firem snad jen
z období celozávodních dovolených.
Právě na výstavbě dálnic je vidět, že nekvalitní práce úředníků představuje největší
brzdu rozvoje nejenom tuzemské infrastruktury, ale i celé ekonomiky a společnosti.
Posledním příkladem je nekonečný příběh
odstraňování billboardů kolem dálnic. Přestože zákon nařizoval jejich odstranění do
1. září 2017, drtivá většina billboardů
ohrožuje řidiče dál. I když úředníci původně
tvrdili, že tam, kde poutače neodstraní
vlastník, zjednají nápravu do několika týdnů, nyní už říkají, že demontáž billboardů
potrvá až několik let. Proti tomuto záměru
přitom neprotestuje jediný ekolog, naopak,
ochránci přírody odstraňování billboardů
podporují.

FOTO: Hynek Glos

Dopravní temno
Síť dálnic měla být v Česku hotová
v roce 2010. Nyní ministerstvo
dopravy termín posunulo na rok
2050. Ani ten však nedodrží
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sice často viditelným, ale mnohdy ne tím
hlavním důvodem, proč se stavby zdržují.
Příkladem je stavba dálnice D1 v úseku
Říkovice–Přerov. V jejím případě bylo
souhlasné stanovisko k vlivům na životní
prostředí vydáno již v roce 2000. Ani po
sedmnácti letech však nebylo v souvislosti
s tímto úsekem ukončeno majetkoprávní vypořádání. Namísto výstavby pak Ředitelství
silnic a dálnic v roce 2017 kvůli změně tvaru
mimoúrovňové křižovatky požádalo o změnu územního rozhodnutí. Úřední kolotoč se
tím roztočil nanovo, protože k této změně
byla potřebná výjimka týkající se ochrany
chráněných druhů...
Na sedmnáct let staré rozhodnutí tak dál
padá prach a úředníci budou další měsíce
či roky projednávat novou variantu stavby.
Proti výjimce se totiž jeden z účastníků
řízení odvolal a stavba, na které se mělo
podle nejnovějšího harmonogramu pracovat
v letech 2018 až 2021, tím podle NKÚ
nabere s největší pravděpodobností další
zpoždění. Pečliví čtenáři si jistě domysleli,
že jde o úsek, který měl být dokončený již
v roce 2008.

Jen 16 kilometrů

Výkup pozemků vázne
Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu
(NKÚ) z letošního ledna jsou hlavním důvodem pomalého tempa výstavby dálnic problémy v přípravě staveb, spojené hlavně se získáváním územních rozhodnutí a stavebních
povolení. Příprava staveb dálnic ve fázi od
získání souhlasného stanoviska k vlivům na
životní prostředí (EIA) do vydání stavebního
povolení trvala v průměru 13 let. Na dlouhé
době se podepsalo opakující se napadání
a odvolávání se účastníků jak v územním, tak
i ve stavebním řízení, dále řešení výjimek týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů a také dlouhé majetkoprávní vypořádání.
Oproti předchozí kontrole z roku 2013 se tato
fáze přípravy prodloužila o čtyři roky.
Zpráva NKÚ přitom potvrzuje, že námitky
veřejnosti a ekologických sdružení jsou

Podobné chyby a pomalý postup úředníků
jsou pro stavby dálnic větší brzdou než
žaloby ze strany ekologů. Pokud se státu
nepodaří zefektivnit úřednický aparát, ani
v budoucnu se situace se stavbou dálnic
nezlepší.
Shrnutí NKÚ přitom rozhodně není veselé. V letech 2013 až 2017 bylo ročně zprovozněno průměrně jen 16 kilometrů dálnic.
V době kontroly navíc nebyla zahájena ani
jedna z plánovaných 15 staveb. Podle NKÚ
však nic nenasvědčuje tomu, že by tempo
mělo v dalších letech zrychlit. V letech 2018
až 2020 je podle kontrolorů reálné, že ministerstvo dopravy zprovozní jen sedm staveb
v délce 52 kilometrů, což je v průměru
17 kilometrů ročně.
Ani takový postup přitom nestačí ke
splnění „ambiciózního“ termínu 2050. Stále
totiž zbývá dostavět 833 kilometrů z plánovaných 2073 kilometrů. Aby to ministerstvo
dopravy stihlo, muselo by ročně otevírat
přibližně 25 kilometrů dálnic.

Vláda šlape na plyn
Z tohoto pohledu je sporné, zda bude mít
předpokládaný účinek iniciativa vlády, která
nedávno schválila poslanecký návrh novely

zákona o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury. Novinka
přináší institut předběžného uvedení v držbu, který umožní zahájení prací ještě před
vykoupením či vyvlastněním potřebných
pozemků. „Odpadne tak možnost odvolání
proti vyvlastnění, které o měsíce až roky
zdržuje výstavbu,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.
Díky této úpravě dojde podle ministerstva dopravy k výraznému zrychlení
staveb. Novela zákona obsahuje konkrétní
seznam prioritních staveb, který zahrnuje
i dálnice D1, D11, D35, Pražský okruh
a řadu železničních tratí včetně vysokorychlostních.
Ministr dopravy Dan Ťok také vládě
předložil pravidelnou informaci o přípravě
prioritních dopravních staveb, pro které
platí zrychlený režim EIA. Pro všechny
úseky už byla vydána závazná stanoviska,
jejich platnost ale oddaluje řada občanských sdružení, která proti nim podala odvolání či rozklad. Členové vlády projednali
i potřebu navýšit rozpočet Státního fondu
dopravní infrastruktury v příštích letech,
aby mohl dostatečně výstavbu pokrýt.
„V minulých letech byla zastavena příprava
a zahajování nových staveb dálnic, a proto
jsme v posledních čtyřech letech nemohli
mnoho nových dálnic otevřít. Soustředili jsme se hlavně na rozhýbání přípravy
a zahajování nových staveb. Neúnosná
je dnes zejména délka přípravy staveb,
která dosahuje až neuvěřitelných 13 let, po
kterých je možné vůbec začít stavět,“ uvádí
ministr Dan Ťok.
Pokud poslanci novelu schválí, bude
možné vstupovat na pozemky při přípravě
staveb, zjednoduší se výplata náhrad za
věcná břemena. V každém kraji se určí úřad,
který povede k vyjmenovaným dopravním
stavbám územní řízení. U většiny krajů se
bude jednat o obecní úřad obce s rozšířenou
působností v sídle kraje, což umožní vyšší
odbornou specializaci příslušných úředníků. Právě to, že jednotlivé úseky dálnic
s celostátním významem dosud projednávali úředníci v malých obcích, kteří pro tyto
úkoly neměli dostatečnou kvalifikaci, patří
k velkým brzdám celého procesu.
V případě schválení stát také bude moci
od vlastníka potřebných pozemků vykoupit
i hospodářsky nevyužitelné zbytkové části
pozemku, které by jinak musel stejně zpřístupnit například polní cestou.

›
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› Předražené dálnice zlevnily

Při celkové mizerii kolem stavby českých
dálnic ukázala kontrola NKÚ alespoň jeden
pozitivní posun. České dálnice již nepatří
mezi nejdražší v Evropě. Náklady totiž
výrazně klesly. Vybudovat jeden kilometr
dálnice stálo v letech 2013 až 2017 v prů
měru 152 milionů korun, což je o celých
190 milionů korun méně, než za kolik se
stavělo v letech 2008 až 2012.
To odpovídá kritikům, kteří před deseti
lety upozorňovali, že stavba českých dálnic
je o třetinu až polovinu dražší než ve
vyspělých zemích. Po poklesu cen v posledních letech kontroloři zjistili, že současná
průměrná cena jednoho metru čtverečního
stavby dálnice byla 6900 korun, což je téměř
stejná cena, za kterou se v průměru stavějí
dálnice v Německu, Řecku, Polsku a Španělsku, jak ukázala kontrola Evropského účetního dvora. Náklady na dálniční vozovku se
přitom pohybovaly přibližně od 2400 korun
do 3500 korun za metr čtvereční, náklady
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na dálniční mosty od 18 500 korun do
33 tisíc korun za metr čtvereční.

Smutná rekapitulace
Aktuálně se v Česku staví více než 145 kilo
metrů nových dálnic a silnic první tříd
a připraveno je k zahájení přes 200 kilometrů dalších projektů. Mezi lety 2010 až 2013
došlo k výraznému útlumu výstavby, roční
průměr nově zahajovaných staveb spadl na
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pouhé čtyři kilometry z původních 30 kilo
metrů. V celkových počtech se zahájilo za
tyto „hubené“ čtyři roky pouhých 16,4 kilo
metru nových dálnic a 34,4 kilometru na
modernizované dálnici D1.
Mezi lety 2014 až 2017 bylo zahájeno
75,1 kilometru nových dálnic a 54,3 kilo
metru modernizované D1, což je podle
výpočtů ministerstva dopravy v průměru
skoro 19 kilometrů nových dálničních
staveb a 14 kilometrů modernizované D1.
Statistika se liší od údajů NKÚ kvůli tomu,
že pokrývá o jeden rok kratší období.
DaLIBOR DOSTÁL .(dostal@mf.cz)

Délka přípravy staveb
dosahuje neuvěřitelných 13 let,
říká ministr dopravy Dan Ťok.

Pokaždé když se ukáže, že stát neumí stavět dálnice v rozumném
tempu, sáhne ministerstvo dopravy do rukávu pro PPP projekty.
Partnerství soukromého a veřejného sektoru by tentokrát mělo české
veřejnosti vytřít zrak na trase D4. Cílem je dostavět chybějících
32 kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem.
Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury uzavřely loni v listopadu smlouvu se sdružením společností White & Case,
Česká spořitelna a Obermeyer Helika, které státu pomůže s přípravou
projektu a výběrem koncesionáře.
V minulosti se formou PPP měla stavět ostravská část dálnice D1,
tehdy ještě D47, nebo vybrané úseky dálnice D3. Žádný z projektů se
však nakonec nerealizoval. Zkušenosti s PPP projekty v zahraničí jsou
často rozporuplné. Například před dvěma lety byl kritizován slovenský
PPP projekt obchvatu Bratislavy, který byl podle některých stanovisek
předražený o téměř miliardu eur.

FOTO: Hynek Glos

Ministerstvo opět tahá
z klobouku PPP projekty
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Kde se letos bude stavět

L

etošní stavební sezona začala poklepáním základního kamene obchvatu
Lubence na karlovarské dálnici D6. Obchvat
dlouhý pět kilometrů vznikne přestavbou
silnice první třídy číslo 6 na dálnici. Nový
úsek odvede tranzitní dopravu z obce, sníží
hluk a smog a tím výrazně uleví místním
obyvatelům. Aktuálně se už pracuje na
deseti kilometrech pokračování D6. Celkově
je rozestavěno více než 140 kilometrů dálnic
a silnic první třídy. Vysoutěžená cena stavby
D6 Lubenec obchvat je 1,04 miliardy korun.
Jejím zhotovitelem je společnost Swietelsky–Strabag a dokončena by měla být
v březnu 2021.
Nové úseky D6 patří mezi prioritní
stavby státu, u kterých se podařilo vyjednat
s Evropskou komisí výjimku, a nemusel se
tak znovu opakovat celý proces posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA). V realizaci

INZERCE

jsou aktuálně další dva úseky D6: stavba
obchvatu Řevničova, který navazuje na úsek
Nové Strašecí – Řevničov. Tyto stavby byly
zahájeny na konci loňského roku. K jejich
zprovoznění by mělo dojít na podzim 2020.
Práce by měly pokračovat na jihočeské
dálnici D3, kde se staví osmikilometrový
úsek mezi Bošilcem a Ševětínem a téměř 11
kilometrů dlouhý úsek Ševětín–Borek. „Dále
se bude pracovat například na rozestavěném
úseku D48 Rybí–Rychaltice, na D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí a na obchvatech měst,“
doplnil ministr dopravy Dan Ťok.
K zahájení výstavby je v letošním roce
připraveno celkem 193 kilometrů dálnic
a silnic první třídy. Připravena je například
stavba D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice a Smiřice–Jaroměř, stavba D35 Opatovice– Časy a Časy–Ostrov a D55 Otrokovice
– obchvat.

Podle stanoveného harmonogramu bude
v letošní stavební sezoně pokračovat také
modernizace D1. Na základě vhodných
klimatických podmínek budou v průběhu
druhé poloviny března zahájeny práce na
celkem pěti úsecích: Ostředek–Šternov
(7,2 km), Hořice–Koberovice (6,5 km), Jihlava –Velký Beranov (6,5 km), Velké Meziříčí
východ–Lhotka (6,6 km) a nově také na
úseku Humpolec–Větrný Jeníkov (14 km).
Zahájení modernizace na dalších třech
úsecích Mirošovice–Hvězdonice, Velký
Beranov–Měřín a Devět křížů–Ostrovačice
je blokováno ze strany spolku Děti Země,
který se odvolal proti vydaným stavebním
povolením. DaL
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Hra o mýtný systém vrcholí
Nový provozovatel by měl mýtný
systém převzít od roku 2019.
Přihlásili se čtyři zájemci

Nižší ceny
V současnosti běží výběrové řízení na provozovatele rozšířeného mýtného systému.
Do něj se přihlásili čtyři zájemci – rakouský
Kapsch, slovenský SkyToll, maďarský Na
tional Toll Payment Services a německý
TSystems. Tři ze čtyř nabídek jsou přitom
na třetině až polovině očekávané ceny,
kterou ministerstvo odhadlo na 29 miliard
korun za deset let. „Náklady na provoz by
mohly klesnout zhruba na polovinu,“ řekl

Vybrané mýtné v ČR
(v mld. Kč)

10,404
8,680

5,565

2007
Zdroj: Myto CZ

2012

2017

ministr dopravy Dan Ťok. Ministerstvo bude
nyní nabídky posuzovat. Nový provozovatel
by měl mýtný systém převzít od roku 2019.
Výrazně nižší nabídkové ceny ve výběrovém řízení potvrzují nedávné upozornění
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ten
uvedl, že současný výběr mýtného systému,
který provozuje Kapsch, je drahý. Celkové
náklady na jeho zavedení a provoz v letech
2007 až 2016 přesáhly podle NKÚ 24 mi
liard korun. Na mýtném se přitom za stejnou dobu vybralo 78,5 miliardy korun.

Souboj technologií
Vysoká cena nebyla jediným terčem kritiky systému, který do Česka dodal právě
Kapsch. Mnoho odborníků upozorňovalo,
že v době svého nasazení v Česku byla již
mikrovlnná technologie použitá Kapschem
zastaralá a zaostávala za modernějším,
satelitním systémem. Novější technologie
například nepotřebuje budování mýtných
bran. Právě jejich výstavba spolykala část
peněz potřebných na zavedení staršího,
mikrovlnného systému. Masivní brány navíc
představují rizikový prvek pro bezpečnost
provozu.
Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na
provozovatele mýtného systému po roce
2019 loni v červnu. V souladu se zadáním
vlády jde o technologicky neutrální soutěž
na deset let za maximálně 29 miliard korun.
Mýtný systém vybírá poplatky od vozidel
nad 3,5 tuny na dálnicích a vybraných silnicích první třídy.
DaLIBOR DOSTÁL .(dostal@mf.cz)

Kritika zní ze svazů
i ČSOB
Podle prezidenta Svazu průmyslu a obchodu Jaroslava Hanáka by plánované
rozšíření mýta neúměrně zatížilo dopravce a tím i ostatní podnikatele a koncové
spotřebitele. Hospodářská komora zase
kritizovala zpoždění přípravy tendru a to,
že k novému systému neexistuje koncepční materiál. „Pokládáme za nepřijatelné,
aby státní koncepci mýta určoval vítěz
zadávacího řízení,“ říká Emanuel Šíp
z Hospodářské komory.
Tendr nedávno podrobila kritice také
Československá obchodní banka (ČSOB).
Ministerstvo dopravy prý vydává uchazečům o tendr na správu mýtného systému
citlivá data, která mohou být zneužita
k hackerským útokům na platební infrastrukturu ČSOB, tvrdí banka. Uchazeči sice
podepisují při převzetí materiálů dohodu
o mlčenlivosti, sankce ve výši pěti milionů
korun, která jim hrozí, je ale nesrovnatelně nižší než hodnota uniklých informací
a potenciální škoda, uvádí ČSOB.
Kritici mýtného tendru měli podle
mluvčího ministerstva dopravy Tomáše
Neřolda dostatek času, aby představili
možnosti, jak zajistit výběr mýta od roku
2020, kdy vyprší smlouva se současným
provozovatelem systému, firmou Kapsch.
„Žádné takové návrhy ale nepřinesli.
Pouze požadují zrušení vypsané soutěže
nebo škrtnutí rozšíření zpoplatněných
úseků,“ dodal. JaP

FOTO: archiv ČD

Ř

idiči nákladních aut platí mýto jen
na dálnicích a vybraných silnicích
prvních tříd. Mnozí proto zpoplat
něné úseky objíždějí a ničí silnice, které na
to nejsou projektované ani stavěné. Zlepše
ní by mohlo přinést zpoplatnění dalších
900 kilometrů silnic prvních tříd k současným 230 kilometrům.
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LOGISTICKÝ HOLDING ŠMÍDL:
Akvizice konkurence nás vystřelila
na pozici největšího dopravce v Česku
Bíločervené kamiony s logem Šmídl zná
z českých dálnic většina řidičů. Do největšího
logistického holdingu ale nově patří i modré
kamiony se značkou NIKA. Jak náročná byla akvizice
donedávna konkurenční firmy NIKA Logistics,
jsme se zeptali Martiny Šmídlové, jednatelky
Šmídl Provozní Holding s.r.o.
Šmídl od roku 1990 dlouhodobě
roste. Až do loňského roku byl růst
víceméně plynulý, potom jste koupili
prakticky stejně velkou firmu, nebyl
to příliš velký skok?
Velký skok to byl bezpochyby. Přestože jsme měli zkušenosti s akvizicí menších dopravců, po vstupu
NIKA Logistics do holdingu jsme se
zdvojnásobili v obratu, počtu kamionů i zaměstnanců. Dodnes se s tím
vypořádáváme a snažíme se obě firmy
propojit do vzájemné synergie. Máme
za sebou opravdu náročné měsíce,
ale musím říci, že všichni zaměstnanci
udělali velký kus práce a rozhodně
jsem neslyšela, že by někdo z holdingu
této akvizice litoval, spíše naopak. Již
nyní vidíme její výhody pro obchodní
aktivity, řidiče i ostatní pracovníky.
Proč jste se vlastně rozhodli koupit
NIKA?
Chceme se více orientovat na skladové a spediční služby. Rozvoj vidíme i v rámci vnitrostátní přepravy.
Posilovat v oblasti letecké, námořní
a železniční přepravy. Dlouhodobě
jsme hledali podobnou příležitost. Na
rozdíl od dřívějších akvizic má NIKA
dlouhou a úspěšnou tradici, proto
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34_47_PT_03.indd 39
1

jsme se rozhodli její značku ponechat.
Zákazníci obou firem vlastně žádnou
změnu nepocítili, sjednocení proběhlo
hlavně interně, v procesech, v levnějším nákupu komodit, sloučení obchodních týmů a podobně.
Jaké byly reakce zaměstnanců,
zejména řidičů?
Na začátku jsme cítili napětí a obavy ze změny, ale snad již nyní mohu
říci, že se nám to podařilo zvládnout.
Stejně jako chceme být jednička na
trhu dopravy a logistiky, chceme být
i nejlepším zaměstnavatelem v regionech, kde působíme. Bez toho
by to ostatně ani nešlo. Každý, kdo
se zajímá o nákladní přepravu, ví,
že nedostatek řidičů je dlouhodobě
hlavním problémem. Sjednotili jsme
tedy platové podmínky řidičů obou
firem tak, aby zde nebyla zbytečná
rivalita, odměňování bylo transparentní a motivující. Na druhé straně jsme
zachovali například oddělené provozy,
aby řidiči komunikovali s dispečerem,
na kterého jsou zvyklí. Podobně to
funguje i u ostatních profesí, nikoho
jsme nepropouštěli, chceme růst i nadále a k tomu potřebujeme zkušené
zaměstnance.

Jaké máte nyní plány, neplánujete
další akvizici?
To zatím nechystáme. V tomto roce
plánujeme modernizovat kamiony
NIKA Logistics tak, abychom i nadále patřili k dopravcům s nejmladším
vozovým parkem. Za několik měsíců
otevřeme novou skladovací halu
v logistickém parku v Černé za Bory.
Chceme se zaměřit na stávající zaměstnance, kterým již nyní zlepšujeme
pracovní podmínky. V neposlední řadě
posílíme i náborové aktivity. Naše
filozofie v podnikání zůstává ale stále
stejná: chceme poskytovat prvotřídní
služby, využívat moderní technologie,
být žádaným zaměstnavatelem. Na
tom určitě nebudeme nic měnit.

3/9/2018
14.03.2018
10:07:30
13:34:23
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říští rok končí Českým drahám
většina dlouhodobých smluv, na
jejichž základě státní dopravce zajišťuje železniční spoje na dálkových linkách
i v krajích. Jednání o další spolupráci
s objednateli jsou proto v plném proudu.
České dráhy budou usilovat o udržení
maxima svých stávajících výkonů a podají
nabídky do všech krajských i ministerských
soutěží. Oproti svým konkurentům přitom
mají řadu předností, včetně dostatečných
kapacit pro opravy a údržbu vozidel nebo
zkušeností se síťovým poskytováním
přepravních služeb. Doposud jsou to právě
státní dráhy, kdo dohlíží na vzájemnou
návaznost spojů a kdo zajišťuje služby, jako
je přeprava vozíčkářů, centrální dispečink
a zákaznické centrum. České dráhy také
provozují pokladny ve stanicích a na jeden
jízdní doklad lze s nimi cestovat po celé zemi
i do zahraničí. Je tu však jeden háček. Každá
služba cestujícím něco stojí, a pokud bude
v krajských soutěžích rozhodující cena, bude
muset i státní akciovka na některé z nich
rezignovat.
Zatím ale manažeři Českých drah věří, že
budou objednatelé na zachování síťovosti
železniční dopravy pamatovat a nízká cena
nebude mantrou, která povede k rozpadu
síťovosti železnice u nás a ke zhoršení služeb
cestujícím. Firma při přípravách na libe-

Nové vlaky
Už letos na podzim se nových vlaků
dočkají obyvatelé Plzeňského kraje, pro
které se vyrábí devět souprav RegioPanter
na linku Plzeň–Horažďovice. Další na
řadě jsou Středočeši. Soutěž na desítku
motorových jednotek pro linku Praha–
Kladno je v plném proudu. Před několika
dny pak České dráhy vyhlásily zakázku na
dodávku pěti netrakčních jednotek, které
by už za tři roky mohly vyjet na jednu
z nejvytíženějších tratí Moravskoslezského
kraje Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát
pod Radhoštěm.

ralizaci neponechává nic náhodě. Snižuje
vlastní náklady a aktivně chystá tendry na
desítky nových vozidel. „Podstatnou část
naší flotily jsme obnovili již v uplynulých
letech. Na mnoha tratích dnes jezdí úplně
nová nebo modernizovaná vozidla. Teď se
ale otevírá příležitost dosáhnout na dotační
prostředky z OPD II a nakoupit další vlaky
pro kraje,“ říká Pavel Krtek, předseda
představenstva a generální ředitel Českých
drah, a. s.
V dotačním programu je ale zatím jen
něco kolem 7,7 miliardy korun, což pro
všechny kraje stačit nebude. Na ministerstvo
dopravy, které OPD II vyhlašuje, je proto
stále větší tlak, aby objem peněz navýšilo.
Hraje se však nejen o peníze, ale také o čas.
Vysoutěžení nových vozidel trvá podle Pavla
Krtka minimálně rok až rok a půl. Jejich
výroba pak další dva až tři roky. První nové
vlaky by se tak na krajských tratích mohly
objevit teprve za pět a více let.
„Právě proto se připravujeme dopředu.
Na spadnutí je vyhlášení zakázek na nákup
desítek nových vozidel. Když se nám
podaří uzavřít s vítězi rámcové smlouvy
například začátkem příštího roku, termín
nasazení moderních vlaků do provozu na
základě nových kontraktů s kraji se tím
minimálně o rok až dva zkrátí,“ upřesňuje
Pavel Krtek. RED

FOTO: archiv ČD

České dráhy se
chystají na liberalizaci,
do krajů míří nové vlaky
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Každý den naše vlaky svezou
1 347 psích mazlíčků.
To také znamená 225 000 chlupů, které musíme vyluxovat.

I to je naše práce
Rostoucí zájem o bydlení v okolí větších měst
klade velké nároky na příměstskou železniční
dopravu. ČD jsou zapojeny do 13 integrovaných
dopravních systémů a významným způsobem se
podílejí na dopravě cestujících do zaměstnání
a zpět domů.
Pavel Krtek, generální ředitel, České dráhy, a.s.
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Digitální závozník
a sofistikované krádeže

Konkurenční boj je v tuzemsku
v oblasti logistiky velmi tvrdý. Uspějí
jen ti, kdo vsadí na moderní technologie

Místo her nakládka zboží
Řešení vzniklo ve firmě do jisté míry náho
dou při vývoji 3D her, kterými se firma zača
la před několika lety zabývat. V současnosti
však EasyCargo firmu zcela zaměstnává.
Jejich řešení je globální a produkt funguje
v celém světě, k dispozici je v deseti jazycích,
pomáhají i cizojazyčná výuková videa. Pro
dej v České republice se na celkovém obratu
podílí asi deseti procenty.
„Někdy v budoucnu se možná vrátíme
k vývoji 3D her, ale nyní se zcela věnujeme

projektu EasyCargo. Stále přicházejí speci
fické požadavky našich zákazníků, takže to
vypadá, že máme před sebou hodně práce,“
dodává Jan Sovák.
Do programu stačí zadat rozměry, množ
ství a hmotnost nákladu. Data lze impor
tovat i z excelové tabulky. Dopravce může
zadat také další parametry, například proto,
aby se bedny nenaklápěly nebo neotáčely
kvůli vykládání. Může je také rozdělit do
skupin a tím určit pořadí, v jakém se s nimi
bude manipulovat.
„Jsme malá firma, která si sama vyvíjí
příslušný software. Zaměřili jsme se pri
márně na menší a střední podniky, proto
i software je cenově dostupný,“ dodává Jan
Sovák.

Zlodějům stačí pár vteřin
Plynulá a bezpečná přeprava nákladu se
rovněž neobejde bez jeho důkladného
zajištění před zloději. Ti mají k nákladu
snadnější přístup, než by se mohlo na první
pohled zdát. Společnost Cebia například
před časem upozornila na relativně snadnou
možnost odcizení vozidla vybaveného tak
zvaným Keyless systémem, tedy systémem
bezklíčového odemykání a startování vozi
dla tlačítkem.
Nová technologie QKey podle Cebie
umožňuje otevření a nastartování vozu beze
stopy a bez použití násilí během několika
vteřin. Nebezpečí se týká statisíců vozi
del v České republice, protože technologií

Keyless je vybaveno stále více vozů nejen
prémiových značek.
„Podle našeho odhadu se na českých sil
nicích pohybuje přes 150 tisíc vozidel vyba
vených bezklíčkovým otevíráním a startová
ním vozu. Jejich majitelé netuší, jak snadné
je odcizení jejich vozidla,“ říká Martin Pajer,
ředitel společnosti Cebia.
Postup krádeže vozidla vybaveného Key
less systémem je jednoduchý a vyžaduje
účast dvou lidí. Jeden zloděj, vybavený spe
ciální čtečkou, se dostane do bezprostřední
blízkosti majitele vozu, který má u sebe
Keyless klíč k vozidlu. Druhý, s přijímačem
signálu, je v blízkosti auta.
Technologie QKey umožní prodloužení
signálu vysílaného klíčem až o 400 metrů.
Zloděj pohodlně otevře auto, stiskem star
tovacího tlačítka na palubní desce nastar
tuje a odjede. Vše proběhne naprosto bez
kontaktu s vozidlem i jeho majitelem, a tudíž
beze stopy.
„Jedinou obranou je kvalitní zabezpeče
ní vozidla, nejlépe kombinací více forem,“
dodává Martin Pajer.

Pod zámkem
Řešením tohoto problému mohou být
přídavné zámky pro nákladové prostory
automobilů. Tuto technologii představil
nedávno také žďárský výrobce zámků
a kování Tokoz, jehož řešení je dostupné
pro skříňové i posuvné dveře dodávek,
pickupů nebo návěsů kamionů a má ho

FOTO: Shutterstock.com

T

lak na optimalizaci nákladů je v ob
lasti logistiky velmi silný. Výrazně
atomizovaný trh se v tuzemsku vy
značuje velkým tlakem na cenu. Konkurenč
ní výhodou pro firmy z oboru se proto může
stát nasazení moderních technologií.
Ty v současnosti pomáhají hlavně při
nakládání zboží do kamionů a kontejnerů.
Samy navrhnou, jak nejlépe rozmístit po
ložky, aby se jich do nákladového prostoru
vešlo co nejvíc, a spočítají, kolik kamionů
nebo kontejnerů bude logistická společnost
potřebovat.
„Když jsme začali software testovat,
poskytli nám zákazníci řadu praktických
podnětů. Na základě toho jsme například
přidali funkci ,manuální nakládka‘, kde si
klienti sami mohou ještě upravit rozmístění
nákladu,“ říká Jan Sovák, jednatel společ
nosti Bee Interactive, která vyvinula na
kládkový software EasyCargo.
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„Zámek koncepčně vychází z našeho
osvědčeného a populárního systému Tokoz
X Safety Box, který je však plně uzpůsoben
pro majitele nákladních vozů a dodávek.
Kvůli homologaci jsme museli snížit výšku
pouzdra na 40 milimetrů a zároveň jsme
upravili jeho tvar tak, aby po montáži
nenarušil estetiku vozu,“ uvedl Petr Neuvirt,
obchodní ředitel divize zámků a kování
Tokoz.
Pro dopravce budou podobná řešení stále
důležitější nejen kvůli zákazníkům, ale také
vzhledem k pojišťovnám, které stále více
sledují, zda je náklad dostatečně zajištěný.

Zboží zváží při nakládání

mologaci ministerstva dopravy. Mechanis
mus zámku je uložen do odolného pouzdra
o homologované výšce 40 milimetrů
v lakované úpravě, na dveře nákladového
prostoru se kotví v pěti kotevních bodech.
Pro odolnost vůči vnějším vlivům je lem
zámku chráněn pryžovým těsněním,
cylindrická vložka pak prachovou krytkou.
Zadní strana zámku je vybavena bezpeč
nostním nouzovým otevíráním, které
umožňuje jeho odemknutí zevnitř zamče
ného zavazadlového prostoru.

INZERCE

Technologie stále více vstupují i do oblasti
vážení nákladů. V současnosti se objevují na
trhu softwarová řešení, která vážení zboží
či materiálu integrují již do jeho naklád
ky. Například společnost Intersoft Nexø
integrovala svoje vážicí systémy do hyd
raulického okruhu vysokozdvižných vozíků
nebo paletových nakladačů a jejich ovládání
umožňuje prostřednictvím LCD panelu
z místa řidiče.
„Takové zapojení přináší řadu výhod,
z nichž nejdůležitější je především výrazná
úspora času a přesnost celého vážicího pro
cesu. Nainstalovaný systém navíc nemění
nosnost vozíku, jeho rozměry a neomezuje
nijak řidiče při manipulaci s nákladem.
Systém Intersoft je také možné od začátku
jeho používání nastavit tak, že sám hlídá

„Jedinou obranou je
kvalitní zabezpečení
vozidla, nejlépe
kombinací více forem,“
říká Martin Pajer
z firmy Cebia.
případné přetížení vysokozdvižného vozíku
a jeho přídavného zařízení,“ vysvětluje
Tereza Hlaváčová, marketingová manažerka
společnosti Čemat, která výrobce této tech
nologie zastupuje na českém trhu.
Vážicí systémy jsou založené na třech
technologiích: dynamickém určení hmot
nosti (DMD), vyváženém určení hmotnosti
(BMD) a laserovém určení velikosti (LVD).
Všechny tyto vážicí metody využívají princi
pu hydraulického vážení.
Tlakový senzor, který je díky svému
umístění v hydraulickém okruhu vozíku
dobře chráněný, dělá tuto metodu vážení
vhodnou i pro prostředí průmyslových
montáží. Jeho výhodou je, že nevyžaduje
použití kabeláže a drahých vážicích sníma
čů. Systém si také ukládá naměřená data
a výsledky měření zobrazí během pěti až
deseti sekund.
DaLIBOR DOSTÁL .(dostal@mf.cz)

A181001294

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
• silniční, železniční, námořní,
letecká a kombinovaná doprava
• domácí, evropská i globální řešení
• vlastní vozový park
• celovozové přepravy, dokládky, sběrná služba
• on-line objednávky
• pravidelný reporting a celní služby
• ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, AEO, IFS logistics

VAŠE ZBOŽÍ
SPRÁVNOU CESTOU

www.esa-logistics.cz

Pavel Havelka, tel.: +420 602 302 812
e-mail: havelka.pavel@esa-logistics.eu
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FOkuS

Těžká jízda do terénu
Manipulační technika musí sloužit
i v kamenolomech nebo v lese.
Obstojí tam jen ty nejodolnější stroje

R

egály vyrovnané do pravidelných
řádků a mezi nimi pojíždějící
vysokozdvižné vozíky. To se vybaví
asi každému pod pojmem manipulační
technika. Ne vždy však je k dispozici takto
uhlazené prostředí. Firmy proto musejí sahat po nakladačích a „ještěrkách“ schopných
poradit si i s velmi náročným terénem.
Žlutě zbarvené čelní nakladače jsou
typickým inventářem mnoha lomů. I sem
však stále více proniká elektronika, a tak
se nejmodernější stroje v lomech podobají
výkonným terénním počítačům.
Například v Jakubčovicích nad Odrou,
v lomu společnosti Eurovia Kamenolomy,

od loňského jara funguje nakladač Caterpillar Cat 988K, který doplnil stávající flotilu
rodinné firmy Hájek a synové, která v lomu
zajišťuje nakládku a přepravu horniny.

Vozíky do terénu
Na rozdíl od halových speciálů
jsou především opatřeny velkými
pneumatikami s vysokým vzorkem a mají
možnost připojitelného pohonu zadních
kol. Jejich nosnost je 3500 nebo pět tisíc
kilogramů.

Do lomu se skalní lopatou
„V lomu dostává veškerá technika pořádně
zabrat. Pro každou firmu, jako je ta naše, je
předpokladem úspěchu spolehlivá a výkonná
technika. Sebemenší neplánovaná odstávka, například z důvodu poruchy, může mít
nepříznivý ekonomický dopad pro našeho
zákazníka a to si nemůžeme dovolit,“ vysvětluje majitel firmy Josef Hájek, proč je výběr
techniky pro firmu klíčovým rozhodnutím.
S podnikáním začal na počátku devadesátých let. „V jakubčovickém lomu působíme
od roku 1994. Nejdříve jako jeho majitelé
a od roku 2005 jako dodavatelská společnost. Dá se říci, že je to pro nás srdeční zále-
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a bahně. Jejich nosnost je 3500 nebo pět
tisíc kilogramů. Manipulační techniku do
terénu doplňují také teleskopické manipulátory, tedy stroje, které jsou na rozdíl od
vysokozdvižných vozíků opatřené teleskopickým ramenem, jež umožňuje zakládat
břemena až do výšky pět metrů.
Také u terénních vozíků
se prosazují moderní
řešení. Všechny ovládací
prvky zdvihacího zařízení
a pojezdu jsou integrovány do jednoho pákového
ovladače. Obsluha se tak
může plně koncentrovat
na ovládání stroje bez
nutnosti přehmatávat
mezi jednotlivými pákami. Komfort obsluhy přispívá také k vyšší
bezpečnosti a efektivitě práce.

INZERCE

řetězy, které chrání pneumatiky stroje před
mechanickým poškozením a snižují jejich
opotřebení.
Pro bezpečnou a rychlou nakládku je stroj
vybaven nakládacími rameny s vysokým
zdvihem a integrovaným vážicím systémem,
který pohlídá, aby nedocházelo k přetížení damprů, a zároveň
má díky němu majitel
přehled o tom, kolik materiálu nakladač ve sledovaném období naložil.
Ve vážicím systému lze
také jednoduše nastavit
indikaci plného naložení
vozu, přičemž obsluha si
může vybrat z několika
desítek továrně přednastavených konfigurací pro nákladní vozidla.
Posádka má k dispozici joystickové ovládání s možností nastavení citlivosti odezvy
nebo vylepšený LCD displej uvnitř kabiny,
jehož prostřednictvím lze nastavit celou
řadu funkcí.
„První 988 sjela z výrobní linky už v roce
1963, stala se synonymem spolehlivosti ve
stovkách provozů na celém světě. Současná
generace těchto strojů nabízí nejlepší poměr
cena–výkon v historii celé výrobní řady,
protože v sobě spojuje klasickou kovařinu
s moderní elektronikou,“ doplňuje k technickým parametrům nakladače Michal Kafka,
manažer prodeje nových strojů Cat ve firmě
Zeppelin CZ.

„V lomu dostává
veškerá technika
pořádně zabrat,“
říká Josef Hájek.

Mycí samoobsluha
Nejen v terénu, ale například i v prašném
prostředí je důležitá správná péče o vozíky,
která pomáhá prodlužovat jejich životnost.
Tu zajišťují mobilní myčky. Mytí se provádí
přímo u zákazníka a zařízení ke svému provozu nepotřebuje přípojku k vodě, odpadům
ani energiím. Mobilní myčka je totiž plně
soběstačná, neodebírá vodu na mytí ani
znečištěnou vodu nevypouští, její použití je
ekologické a nenavyšuje provozní náklady
zákazníka.

FOTO: archiv

Unesou pět tun

žitost. I proto jsme rádi, že tato spolupráce
bude pokračovat,“ dodává Josef Hájek.
Narazit v České republice na čelní kolový
nakladač Cat 988K je poměrně vzácné. Společnost Zeppelin CZ předtím prodala pouze
jeden takový stroj, a to v roce 2016 do lomu
MokráHorákov. V Jakubčovicích tak jezdí
tento stroj s pořadovým číslem „dva“.
Kromě nového 988K má firma ve své flotile ještě další tři nakladače řady 988 amerického výrobce, z nichž ten nejstarší Cat
998G z roku 2002 má najeto neuvěřitelných
28 tisíc motohodin. Nový stroj byl dodán
se skalní lopatou s trapézovým břitem o objemu 6,4 metru krychlových a s ocelovými

Práce v terénu ale není vyhrazena jen pro
kolosy v lomech. S menšími břemeny si
poradí terénní vysokozdvižné vozíky. Například terénní manipulační techniku značky
Ausa v Česku prodává a pronajímá tuzemská pobočka Linde Material Handling v ČR.
Čím se liší terénní vozíky od halových
speciálů? Jsou především opatřeny velkými
pneumatikami s vysokým vzorkem a mají
možnost připojitelného pohonu zadních kol.
V těžkém terénu tak může řidič během krátkého okamžiku přejít na náhon 4×4, který
mu umožní zdolávat jak velká stoupání, tak
práci v náročném a rozbahněném terénu.
Typické využití terénních vozíků je v zemědělství, stavebnictví a například dřevařském
průmyslu.
Terénní vozíky s náhonem 4×4 zdolají nejenom velká stoupání, ale dokážou si poradit
i s výmoly a broděním v rozmáčeném terénu

V praxi se používání myčky osvědčilo
zejména při mytí horkou tlakovou vodou.
Doba mytí vozíku je závislá na jeho znečiš
tění, průměrná doba mytí trvá přibližně
2,5 hodiny. Nasazení takové mobilní myčky
se doporučuje zejména v prašných provozech, kde je riziko vyššího opotřebení
vozíků, funguje kdykoliv během roku, pokud
jsou teploty nad dva stupně Celsia.
DaLIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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TÝM ŠAMPIÓNŮ
pro jakékoliv
hřiště

Linde do toho!
Pro každý typ skladu máme šampióna, se kterým vždy zabodujete.
Ať potřebujete kličkovat v úzkých uličkách nebo provést složitou akci,
vždy je tu pro vás kompletní tým šampiónů Linde.

T20 SP

R16

V10

• neúnavný kanonýr
pro dlouhé sprinty

• univerzál
pro jakékoliv hřiště

• kompaktní, rychlý,
ve vrcholové kondici

• unikátní 45° postavení
obsluhy, které nenutí
ke zbytečnému otáčení

• technicky všestranný
s variabilním
příslušenstvím

• výklopné bočnice
obsluhy pro ukázkové
akce po křídlech

hostování

zdarma

Pozvěte si posily na hostování zdarma. Naše demo vozíky u vás ve ﬁrmě na celých 24 hodin. Kontaktujte naše zákaznické centrum:
Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygraﬁcká 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, info@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz
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Veletrh budoucnosti
se jmenuje Amper
Elektromobily, 3D tiskárny
nebo novinky z oblasti průmyslového
internetu věcí zaplní brněnské výstaviště
v čase 26. ročníku veletrhu Amper
kaci umělé inteligence, pokročilé datové
analytiky, automatizace a strojového vidění
patří Foxconn 4Tech mezi světovou špičku
poskytovatelů těchto služeb a řešení.

3D tisk urychluje výzkum a vývoj
Mezi technologie, které se již nyní prosazují
v praxi a v budoucnosti mají ještě výraznější potenciál, patří také 3D tisk. Právě 3D
tiskárny jsou akcelerátory inovací, protože

Žádný smog

Nástup internetu věcí
Letos poprvé se partnerem veletrhu stane
společnost Foxconn 4Tech vyvíjející a dodávající produkty, služby a řešení určené
především pro průmyslové a výrobní firmy,
ale i pro další obory. Představí mnoho novinek z oblasti průmyslového internetu věcí,
automatizace a služby pro chytré továrny.
„Návštěvníci veletrhu budou mít jako
první možnost zhlédnout naši novinku
v podobě systému pro vizuální rozpoznání
obrazu a videa ve spojení s umělou inteligencí. Řešení využívající strojové vidění,
,hluboké učení‘ a neuronové sítě nejen pro
rozhodování a automatizované sledování
kvality výrobků, bezpečnost a autonomní
systémy v moderních továrnách a dalších
odvětvích,“ uvedl Jiří Krátký, komerční
ředitel společnosti Foxconn 4Tech. V apli-

urychlují výzkum a vývoj v mnoha
oblastech – od architektury přes průmyslovou výrobu až k zubnímu lékařství.
V roce 2017 bylo prodáno téměř 455 tisíc přístrojů. Důvodem jsou široké oblasti
nasazení technologie 3D tiskáren, které
umožňují časově a finančně efektivní výrobu designových modelů, prototypů a málo
používaných náhradních nebo malosériových dílů. Díky používání 3D tiskáren
mohou podniky ušetřit časově a finančně
náročný krok od konstrukčních výkresů
k externí stavbě prototypů. Prototypy totiž
lze vytisknout přímo ve firmě a výkresová
dokumentace se tak nemusí nikam posílat.

EkoLoGICkÉ AuTo Roku. V sekci Amper
Motion bude vystaven i elektromobil Nissan Leaf.

Zlatý Amper
Součástí veletrhu je doprovodný program
tvořený odbornými konferencemi,
semináři, školeními a workshopy na
aktuální oborová témata. Tradiční je
také prestižní soutěž Zlatý Amper pro
exponáty prezentované na veletrhu.
V letošním roce se do této soutěže
přihlásilo 29 exponátů z 24 vystavujících
společností.

Mezi nejsledovanější exponáty v sekci Amper Motion, věnované právě vozům na elektropohon, bude patřit nová řada elektromobilu Nissan Leaf. Ten byl nedávno vyhlášen
Ekologickým autem roku 2018.
Návštěvníci uvidí také největší pozitivní
překvapení loňského roku mezi elektromobily – plně elektrický Hyundai Ioniq Electric
s dojezdem více než 280 kilometrů s nulovými emisemi a Hyundai Ioniq Hybrid,
u kterého jsou zážehový motor, elektromotor, lithium-ion polymerový akumulátor
a dvouspojková převodovka navrženy tak,
aby spolu fungovaly s optimální účinností.
Kromě dalších vozů na elektřinu se na
veletrhu představí také americké plně
elektrické motocykly Zero s dojezdem
300 kilometrů a maximální rychlostí
164 kilometrů v hodině a s akcelerací
z 0 na 100 kolem tří vteřin.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: archiv

J

en málokterý obor je pro ekonomiku
tak klíčový jako elektrotechnika. Elektřina a s ní spojené technologie budou
hrát totiž stále důležitější roli i v oblastech,
kde si ji ještě nedávno dokázal představit
málokdo. Ať už se jedná o chytrá města,
nebo dopravu.
Přehled o tom, kam míří nejnovější
trendy, mohou firmy a podnikatelé získat
na letošním ročníku veletrhu Amper. Na brněnském výstavišti se letos koná 26. ročník
největšího veletrhu elektrotechniky v České
republice a na Slovensku.
Poslední ročník veletrhu navštívilo na
43 800 návštěvníků, kteří měli možnost
vidět expozice 600 firem z 22 zemí světa.
Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijelo
ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska,
Číny a Švýcarska.
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inzerce

Lasery pro řezání černých i barevných kovů, nekovových materiálů
jako jsou polystyren, překližka, papír, textil, gumy, izolační i brusné materiály a další.
Lasery pro popisování a grafické označování
téměř všech druhů materiálů a všech typů ploch.
Frézky pro obrábění kovových i nekovových materiálů.
Doplňková zařízení jako jsou lisy, brusky, leštičky, filtrace, kompresory.
Eurazio center - největší showroom laserů a CNC strojů v Evropě se pro Vás otevře
v létě roku 2018. Vyberte si u nás již dnes a otestujte širokou nabídku řezacích laserů, frézek
a značkovaček.
To nejlepší pro Váš business si vyberete u nás.

sales@4isp.cz | www.eurazio.eu
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Nestyďte se za rez
Interiéry dnešních obchodů jsou drzé
a sebevědomé. Designéři vyznávají minimalismus

V

ývoj designu interiérů obchodů se za poslední tři roky
posunul. Nastal odklon od
„laskavosti a přátelského vzhledu“
přírodních materiálů zpět k minimalismu, například k betonu a kovu.
Proč ta proměna?
Ještě nedávno doznívala jistá
úzkost z období krize, špatných zpráv.
A psychologové tvrdí, že pod vlivem
takových okolností preferují lidé podvědomé symboly stability. Mohou to
být přírodní materiály, jako je dřevo
a kožešiny, jemné barvy a celkové pojetí interiéru, který především chlácholí. Do zmíněného konceptu patřily
i prvky retro. Lidská paměť je totiž
selektivní a minulost si idealizuje.
Dnes je ale ekonomika v perfektní
kondici, a tak se designéři už nebojí
jednoduchosti a surových materiálů.
V nových obchodech proto nechybí
kov, někdy dokonce zrezlý, záměrně
přiznaná technická instalace, vrací se
i nerez.
Takové jsou i interiéry obchodů přihlášené do soutěže Interiér
roku za období 2017. Některé z nich
představujeme. Vítěz bude vyhlášen
v pražském Centru současného umění
DOX v dubnu.

1

2

3

4

5

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

QuEEns FLAGshIp
sToRE, pRAhA.
Autoři Boris Klimek a Lenka
Damová

2
DIAGRAm ConCEpT
sToRE, BRATIsLAvA.
Autor Ing. arch. Martin
Frank, Espriinterier

3
BIBLoo
ConCEpT sToRE,
pRAhA. Autorka Ing. arch.
Nikola Netušilová

4
kRAToChvíLovCI, pRAhA.
Autoři Štěpán Braťka
a Pavel Šíma, Atelier 6

5
showRoom BomA
pARkET, pRAhA.
Autoři Ing. arch. Štěpán
Malý a Ing. arch.

FOTO: archiv
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výročí založení soutěže

MANAŽER ROKU
Pod záštitou prezidenta republiky

Španělský sál Pražského hradu / 19. dubna 2018
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Dvě pětiny studentů:
Chceme podnikat
Zhruba čtyřicet procent vysokoškoláků
chce po ukončení studií podnikat.
Proč? Chtějí si zařídit život po svém

Rodina – základ státu i podnikání
Michaela Janečková po třech letech studia
na pražské Vysoké škole ekonomické ví, jak
těžké je k podnikání mladé lidi motivovat.
„Neustále v médiích čtete – a bavíme se
o tom i na přednáškách – o tom, jak se Češi
bojí podnikat, protože je odrazuje riziko
krachu nebo přílišná byrokracie ze strany
státu. Vidím to i u svých spolužáků. Já se
snažím hledat na podnikání pozitiva – úspěch
znamená hlavně finanční svobodu, možnost jít
vlastní cestou a nenechat se omezovat. K tomu
nakonec nepotřebujete miliardy,“ říká.
To, že se postaví na vlastní nohy, je už
dnes pro Michaelu – na rozdíl od většiny
spolužáků – fait accompli: „Asi mám výhodu v tom, že je otec majitelem rodinné firmy.
Mně a bratrovi chce v budoucnu předat
štafetu a už teď nás na práci v managementu
připravuje.“
Podle respondentů zmíněného průzkumu
jsou nejvýznamnějšími nevýhodami vlastního byznysu riziko neúspěchu či krachu.
Stejný názor vyjádřilo 88 procent studentů.
Zhruba dvě třetiny potenciálních podnikatelů se obávají i vyšší míry nejistoty a toho, že
budou mít méně volného času.

I mládí je opatrnější
Klesající nadšení pro podnikání v Česku
potvrzují i slova předsedy Asociace malých
a středních podniků a živnostníků Karla Havlíčka: „Český podnikatelský stav
ztrácí tah na branku. Chybí nám generace
nadšenců, která tu byla v 90. letech. Byla tu
obrovská nabídka, konkurence daleko slabší
a možnost uspět nepochybně daleko vyšší.
Po dlouhých letech nesvobody viděli lidé
v podnikání lákavý způsob seberealizace,
což už dnes neplatí.“
Optimismus studentů je sice o něco vyšší
než u starších lidí (zejména těch, kteří už
mají s podnikáním zkušenosti), nicméně
i mladí lidé na vysokých školách si uvědomují rizika spojená s podnikáním. A bojí se
především těžkých začátků.

Škola nás na byznys nepřipravila
Jaké bariéry jsou pro vysokoškoláky při
rozjezdu podnikání zásadní? Ti, kteří
by chtěli mít v budoucnu vlastní byznys,
uvádějí nejčastěji jako překážku nedostatek
finančních prostředků (63 procent). Třetina
se obává, že nebude vědět, jak na to, a necelá
třetina spatřuje překážku v legislativních

Hlavní překážka
podnikání?
Vysokoškoláci,
kteří by chtěli mít
vlastní byznys, ji vidí
v nedostatku peněz.

podmínkách. Čtvrtina respondentů uvedla,
že je vysoká škola na podnikání dostatečně
nepřipravila.
„Není překvapením, že mezi vysokoškoláky stále převažuje preference
zaměstnaneckého poměru. Mohou sice
disponovat velmi dobrými nápady, odrazují
je ale stejné problémy, se kterými bojují
všichni podnikatelé. Tedy velké množství
formalit spojených například se založením
společnosti, jejím vedením a s tím spjatou
administrativou a byrokracií,“ potvrzuje
prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Kolik studentů podniká?
Komora v současnosti realizuje mezinárodní projekt zaměřený na podporů startupů.
V jeho rámci organizuje pro studenty
šestiměsíční školení pod vedením zkušených lektorů s praxí. Nově se je bude snažit
povzbudit také pořádáním diskusí se zkušenými zástupci byznysu a zároveň zahájí sérii
kurzů pro začínající podnikatele.
HK ČR v průzkumu zjišťovala i to, jak
studenti nakládají se svým volným časem.
Téměř 60 procent z nich pracuje nebo chodí
na brigády. Podíl těch, kteří se ve volném
čase věnují podnikání nebo rozvoji podnikatelského záměru, se mezi sledovanými školami liší. Většinou šlo o pět až osm procent
studentů. Nejvíce vysokoškoláků podniká
při studiu na Fakultě ekonomicko-správní
Masarykovy univerzity v Brně a Fakultě
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy
báňské – Technické univerzity v Ostravě
(kolem 15 procent).
JAkuB pRoChÁZkA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

T

ato skutečnost vyplývá z nového šetření Hospodářské komory (HK ČR)
a Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, do kterého se zapojilo
2539 studentů a dvanáct fakult českých
vysokých škol.
Za největší výhody podnikání označili
studenti flexibilitu, možnost řídit věci po
svém i větší šanci na seberealizaci. Potenciálně vyšší finanční příjem zařadili vysokoškoláci až na čtvrté místo.
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RAJAP

OBALŮM JIŽ 10 LET VLÁDNE
RYCHLOST A EKOLOGIE
Na celém světě neustále roste počet nákupů online, které jsou rychlé a pohodlné
pro kupujícího. Prodávající však musí každý den řešit otázku, jak zboží co nejlépe zabalit,
aby dorazilo nepoškozené a aby nekvalitní balení nepokazilo celkový dojem z nákupu.
Obalům se na českém trhu již 10 let
věnuje společnost Rajapack s.r.o.,
pobočka mezinárodního koncernu
RAJA Group, evropské jedničky na trhu zásilkového
B2B obchodu s obalovými
materiály. Koncern má
22 poboček v 17 evropských
zemích. Česká pobočka se
sídlem v Říčanech u Prahy se
řadí k intenzivně rostoucím
dceřiným společnostem – od
svého založení v roce 2007
firma zaznamenává konstantní
růst. Po deseti letech může
jeho šéfka hrdě konstatovat,
že se mu daří i v Česku. „Jen
krabic ročně prodáme více než
půl milionu kusů,“ říká generální
manažerka Gabriela Fabiánová. Druhým
dechem dodává: „Těší nás to a zároveň
zavazuje k tomu přemýšlet nad naší
ekologickou zodpovědností.“ I proto
tvoří už více než polovinu z 2500 výrobků firmy RAJAPACK takzvané „zelené“
zboží.
Šest milionů kartonových krabic za
10 let. Taková je prodejní bilance společnosti RAJAPACK v Česku. „Spočítali
jsme, že bychom jimi bez problémů
vydláždili cestu z Prahy do Paříže.
Třikrát tam a zpátky,“ říká s trochou
nadsázky Gabriela Fabiánová. „A pokud by všechny naše prodané krabice
v roce 2016 posloužily jako balíky, pak
by každý čtvrtý balík doručený v tomto roce Českou poštou byl v obalu od
RAJAPACK.“
Oslava 10. výročí fungování firmy se
tak ponese v pozitivním duchu a pod

RAJAPACK si uvědomuje,
že při stále rostoucím objemu
prodejů je velmi důležité přemýšlet nad ochranou životního
prostředí. Proto klade důraz na
ekologickou zodpovědnost
a recyklaci materiálů, svým zákazníkům poskytuje u všech typů
nabízených obalů udržitelnou
alternativu a ekologický přístup
uplatňuje interně i v rámci firmy.
Ostatně firma má certifikaci
ISO 14001, vztahující se k environmentálnímu managementu.

heslem „10 let s vámi“. Firma odměňuje stávající, ale i nové zákazníky až do
konce března 2018 v rámci akce Dárkománie. Podle výše objednávky zákazníci
obdrží třeba sadu šperků Swarovski,
elektrický gril nebo tablet.
Firma, která je součástí nadnárodní
skupiny RAJA Group, měla v roce 2017
obrat 135,8 milionu korun a pochlubit
se může 20 tisíci stálými zákazníky
z oblasti B2B. „Daří se nám díky kvalitě
a šířce naší nabídky a především díky
perfektní komunikaci a zákaznické
podpoře,“ vysvětluje Gabriela Fabiánová, „naši zákazníci oceňují, že umíme
poradit, jaký obalový materiál koupit,
jak s ním pracovat a ve výsledku pak na
balení zboží třeba i ušetřit.“

Takzvaných „zelených“ produktů má RAJAPACK aktuálně v nabídce 51 procent.
Ekologická alternativa, tedy
výrobek, který je recyklovatelný, vyrobený z recyklovaných
materiálů, biologicky odbouratelný a vyrobený v souladu s ekologickými zásadami, existuje u všech typů
obalů. A to dokonce i u bublinkové fólie.
RAJAPACK navíc aktivně vzdělává i své
zákazníky. Málokterý z nich například ví,
že ekologická varianta je často i variantou nejvíce ekonomickou.
Velké oblibě se těší i obaly určené pro
rychlé zasílání zboží. Krabice s automatickým dnem a samolepicím proužkem
lze odeslat bez použití jakýchkoliv
dalších nástrojů. Stačí jediným lehkým
pohybem vytvarovat krabici, vložit zboží, sejmout ochranný pásek na lepicím
proužku a nadepsat adresu. Samotné
automatické dno vám dokáže ušetřit
i více než polovinu času potřebného
k zabalení zásilky.

www.rajapack.cz
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ZA RohEm.
Z Prahy trvá cesta do
zimní „arény“ u Zugspitze
jen pět hodin.

Sáně, sněžnice,
prkna, lyže – vše je dovoleno

Tyrolská Zugspitz Arena nabízí
sedm lyžařských areálů s celkem
139 kilometry sjezdovek a 58 lanovkami

P

z mnoha zdejších bazénů či do sauny. A co je
vůbec největší předností Tyrolské Zugspitz
Areny? Bezesporu to, že je zde vše na dosah.
Tohle údolí připomíná vlastně takový „lyžařský Václavák“. Navíc coby majitel skipasu
můžete zapomenout na auto. Všude vás
doveze zadarmo skibus.

Das ist Zugspitze!

ZA DEsET mInuT. Na Zugspitze vedou tři
lanové dráhy – Tiroler Zugspitzbahn z rakouského
Ehrwaldu (zpáteční cesta stojí 43,5 eura),
Gletscherbahn z německého Zugspitzplatt
a třetí startuje od jezera Eibsee.

Vichr rve bubínky a konstrukce dvacet
metrů vysokého jeřábu „zpívá“. To vše ve
výšce 2962 metrů. Lze se divit, že na vrcholu Zugspitze už několik měsíců shánějí
dalšího jeřábníka? Musí to být odborník
i chlapík, co má pro strach uděláno, kterého
nerozhodí ani vichr o rychlosti 270 km/h.
Muž obsluhující jeřáb Liebherr 150 EC-B 6
Litronic navíc musí být tak trochu i herec.
Každý den ho na střeše Německa pozorují stovky návštěvníků, za rok jich je půl
milionu. A proč tu vlastně jeřáb je? „Aby
se dokončily některé práce na vrcholu,“
objasňuje Birgit Linderová, mluvčí Tiroler
Zugspitz Arena.

FOTO: Jaroslav Matějka, Tiroler Zugspitz Arena

ravda, není tady ve stínu nejvyšší hory
Německa Zugspitze (2962 m n. m.)
nejlevněji, denní skipas stojí
44 eur (1120 korun), ale užijí si všichni. Nejen lyžaři na sjezdových lyžích či snowboardisté na skvěle upravených tratích. Ty jsou
povětšinou poloprázdné, byť sem přijíždějí
tisíce sportumilovných. V malebném údolí
mezi středisky Ehrwald, Lermoos a Biberwier, ležícími na rakouské straně Zugspitze, se však ztratí. A koho po čase sjíždění
příkrých svahů omrzí, ten může vyrazit do
upravených běžkařských stop – pro klasiku
i skating jich tu je 110 kilometrů.
Užijí si však i ti, co lyžování dvakrát neholdují. Třeba taková noční jízda na saních na
sjezdovce, to je opravdový adrenalin. Nebo
putování na sněžnicích k místnímu osmdesát
metrů vysokému ledopádu. „Uklizených“
zimních cest pro pěší turisty tu je 60 kilometrů. Každé úterý a středu se navíc pořádají
pěší túry s pochodněmi. Po náročném dni
se pak lze svést na saních tažených koňmi,
zabruslit si nebo se uchýlit do některého
56 l Profit
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vITÁLní pADEsÁTnICE.
Regina Poberschniková se podílela
na záchraně neopatrných
českých turistů.

Vzhůru do nebe
Na vrchol Zugspitze každoročně
stoupá po svých i několik stovek
lidí. Bohužel se vždy najde někdo,
kdo to podcení. „Hodně riskují
i Češi,“ říká Regina Poberschniková. V Ehrwaldu pracuje v lyžařské
škole, ale v krizových situacích se
proměňuje v záchranářku. Během
roku se podle jejích slov koná až
90 záchranných akcí, povětšinou
v letních měsících. A jsou hodně
drahé. Minuta vzletu helikoptéry
s lékařem stojí 90 eur a zásah trvá
i tři hodiny. Záchranáři dostávají
za hodinu 26 eur.
JAROSLAV MATĚJKA.
(matejka@mf.cz)
INZERCE
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Egypt trochu jinak:
Sharm El Sheikh
Ideální dovolená pro všechny,
kdo touží obdivovat drsnou krásu
zdejší přírody i neopakovatelné
bohatství podmořského života
Ve vzdálenosti pouhých několika desítek
metrů od mořského břehu se táhne takřka
nepřetržitě v délce 80 kilometrů směrem do
Akabského zálivu nádherný korálový útes.

Sinajský poloostrov
Trojúhelníkový poloostrov na rozhraní
africké a euroasijské pevniny byl od nepaměti spojnicí mezi velkými kulturami

Jak si vybrat letovisko?
Hadaba
Oblast Hadaba se rozprostírá na vyvýšeném
místě na samém cípu Sinajského poloostrova.
Hotely v této oblasti mají většinou menší písečné pláže se vstupem do moře přes molo. Ideální
dovolená pro milovníky šnorchlování i vyznavače vodních sportů.
Nabq Bay
Vyhledávané, neustále se rozrůstající letovisko
nabízí velmi dobré předpoklady ke strávení klidné a slunné dovolené. Zdejší pláže uspokojí jak
milovníky sladkého letního lenošení a koupání
v moři, tak aktivnější jedince, kteří rádi sportují.
Vstup do moře je přes velmi dlouhý korálový
pás/molo. Jistě se budou hodit boty do vody.
Naama Bay
Nejznámější a nejživější centrum Sharm El
Sheikhu nabízí svým návštěvníkům příjemné
posezení v jednom z mnoha barů, restaurací
nebo kaváren. Ke vstupu do moře je dobré mít

boty do vody. Na své si zde přijdou milovníci
relaxační dovolené i příznivci sportovního vyžití.
Letovisko doporučujeme především mladším
návštěvníkům.
Ras Om El Sid
Tato oblast se nachází na vyvýšeném místě
malebného pobřeží Rudého moře. Vstup do
moře je pozvolný, proto je vhodný i pro rodinnou dovolenou s menšími dětmi. Vyhledávaný
korálový útes se nachází pouhých pár metrů od
břehu. Letovisko je poblíž mořského parku Ras
Mohammed.
Sharks Bay
Příjemné letovisko s kvalitními hotely a bohatým
podmořským životem umožňuje svým návštěvníkům téměř ideální dovolenou se šnorchlováním. Pláže jsou většinou menší, terasovité,
vstup do moře bývá přes molo. Vhodné pro
příznivce relaxační i aktivní dovolené.

severní Afriky a Blízkého východu. Sinaj
je místem dělícím Afriku a Asii. Bloudila tu Isis, hledajíc Osirise. Zde Mojžíš
spatřil hořící keř a dostal od Hospodina
Desatero. Těmito místy vedla cesta k zemi
zaslíbené. Později tu tábořili beduíni pod
křižáckými hrady. Sinajský poloostrov je
místem setkání tří velkých monoteistických náboženství.
Pobřeží Sinaje lemují zálivy Rudého
moře. Od zbytku Egypta je na severozápadě Sinaj úplně oddělen Suezským kanálem,
ale dopravně se přes něj dá z Afriky dostat
přívozy a jedním tunelem v jeho jižní části.
Zahraničním návštěvníkům trávícím
dovolenou v letoviscích na Sinaji je tak
umožněna i návštěva Káhiry a jí blízkých
staroegyptských památek – pyramid
v Gíze a Sakkáře.
Moderní turistické centrum na cípu
Sinaje – Sharm El Sheikh – začalo být
masivně budováno po navrácení Sinaje
pod egyptskou svrchovanost v důsledku
izraelsko-egyptských mírových dohod
z Camp Davidu v roce 1979. Dnes nabízí
ideální dovolenou pro všechny, kdo si touží
užít krásné pláže, luxusní hotely s all inclusive a širokou nabídku aktivit. Dostupné
jsou i výlety za poznáním do kláštera sv.
Kateřiny, do Káhiry, na Mojžíšovu horu,
do Jeruzaléma či do národního parku Ras
Mohamed.
RED

FOTO: Shutterstock.com

S

harm El Sheikh je moderní turistické
centrum ležící na nejjižnějším cípu
Sinajského poloostrova, v sousedství
přírodní rezervace Ras Mohamed. Určitě tu
strávíte ideální dovolenou u moře a budete
moci obdivovat neopakovatelnou krásu podmořského života, rozsahem a bohatstvím
srovnatelnou s dalšími nejvyhlášenějšími
potápěčskými lokalitami na světě.

S
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Manažeři, nastupovat!
Za silně zatmavenými zadními
okny se skrývala pohodlná křesla i stolek.
Kanceláři na kolech nic nechybělo

R

enault Trafic SpaceClass zamířil do
sektoru manažerských mikrobusů
hodně sebevědomě. Nabízí až devět
sedadel, modulární uspořádání, pohodlnou
a především ekonomickou jízdu. Na druhé
straně za rivaly zaostává z hlediska výkonu.

Filmová hvězda
Luxusní verze dodávky Trafic, jeden z posledních přírůstků francouzské automobilky, jen potvrzuje nový trend. Zjednodušeně
by se to dalo nazvat „Vecpi se, kam můžeš“.
Francouzská značka hledá díry na trhu
a pokouší se je zaplnit. A SpaceClass je toho
důkazem. Tohle auto je určeno především

pro hotelové služby, transfery z letišť nebo
nádraží, převoz „bílých límečků“. Třeba na
posledním filmovém festivalu v Cannes bylo
jednou z hvězd. Tmavé elegantní vozy s výraznou chromovanou maskou chladiče tam
sloužily jako VIP shuttle. Převážely filmové
star, režiséry, producenty z celého světa.
Renault však doufá, že model Trafic
SpaceClass přitáhne vedle firem specializovaných na převoz výkonných manažerů
i privátní zákazníky s velkými rodinami.
Chce je nalákat hlavně na velkorysý prostor.
Ovšem při pohledu do ceníku se to až
tak nadějně nejeví. Cena kolem jednoho
milionu nepůsobí nejlépe. Pravda, je nižší

než u konkurenčního luxusního Mercedesu-Benz třídy V, ale na druhé straně vyšší než
u srovnatelného Volkswagenu Caravelle.

Hlavně pijánko
Tuponosý vůz postavený na sedmnáctipalcových discích kol z lehké slitiny jsem zprvu
zamýšlel „prohnat“ na okreskách kolem
Prahy. Sotva jsem se do toho pustil, tak jsem
toho nechal. Tohle počínání se mu nelíbilo,
nepřekročil svůj stín, podobal se až příliš
standardní dodávce stejného jména Trafic.
Nejlépe manažerskému mikrobusu bylo,
když si mohl spokojeně příst v poklidném
tempu. Tlumený zvuk motoru v tu chvíli až
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Sázka na „užitkáče“
Renault přikládá stále větší důležitost
nabídce lehkých užitkových vozů.
Francouzská značka jich ročně prodává už
více než půl milionu. Segment komerčních
aut představuje více než dvacet procent
celkových prodejů firmy. V Evropě drží
Renault už šestnáctiprocentní podíl,
prosadil se výrazně v USA, kde předstihl
Ford, nyní se zaměřuje na Čínu.

Výše umístěná kůží čalouněná ergonomická sedadla nabízela skvělý výhled; hned
jsem byl o poznání sebejistější při řízení pětimetrového vozu. Couvání jsem si ale moc
neužíval. Pohled, který mi nabízela kamera
umístěná vzadu, mátl. Ulice vypadala užší,
než ve skutečnosti byla. Pokaždé jsem ztratil
nervy a couval podle velkých zpětných zrcátek. Při parkování pomáhaly i přední a zadní
parkovací senzory.
Jízda na dobrých silnicích byla hladká,
sametová a stejně takové bylo i řízení.
SpaceClass vypadl z role jen na dlažebních
kostkách. Tehdy jsem měl pocit, že to zavěšení kol nechápalo. Vůz se zneklidnil, nebyl
ve své kůži.

ŠKAtULAtA, HeJBeJte se. Renault Trafic
SpaceClass je schopen převézt až devět pasažérů.
Modulární posunovatelné sedačky umožní uspořádat kabinu vozu až v 50 různých konfiguracích.

ŠKAt
SpaceC
Modulá
dat ka

Pohodlí nade vše

FOTO: Renault

Model SpaceClass slouží nejen k pohodlnému převozu VIP hostů, ale lze ho při rychlé
přestavbě využít i jako pojízdnou kancelář.
„Úřadovat“ lze v sedmimístném uspořádání
s párem otočných „kapitánských sedadel“
v druhé řadě a posuvným a demontovatelným centrálním stolkem mezi dvěma
zadními řadami. Za to je třeba si ale připlatit

uklidňoval. Byl to takový mručivý témbr.
SpaceClass je nabízen s šestnáctistovkovým turbodieselem ve dvou výkonových
verzích (vždy s šestistupňovou manuální
převodovkou). Na test jsem měl k dispozici
tu silnější (143 k). S prázdným vozem jsem
to nepociťoval, ale při plně naloženém jsem
byl nakonec za 20 koní navíc rád. Sice byla
žíznivější než slabší verze, ale zato jsem měl
pořád dost výkonu pod pedálem.
Na dálnici při stotřicetikilometrové rychlosti jsem jezdil za 10,1 litru, na okreskách
při poklidném tempu za 7,4 litru. Nižší
spotřebě ve městě pomáhala technologie
Stop α Start.

Renault trafic spaceClass
(Energy 1,6 dCi 145, L1H1, Euro 6)
Motor: vznětový, turbodiesel, 1598 cm³
Nejvyšší výkon: 107 kW (145 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3500 ot/min
Nejvyšší rychlost: 177 km/h
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 2029 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2955 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):
4999 x 1956 x 1971 mm
Ložná délka: 683 mm
Spotřeba (kombinovaná): 5,9 l
Cena: 959 900 Kč

VŠe PO RUCe. Na středové konzoli je umístěno
ovládání automatické klimatizace a sedmipalcový
displej multimediálního a navigačního systému
R-LINK Evolution nebo Media Nav Evolution.

(výbava Pack Signature: 115 tisíc korun).
V tomto uspořádání nebudou trpět ani
vysocí cestující. Jen se musejí domluvit, jak
spolu budou „sdílet podlahu“, kam umístí
svoje nohy. Na kratší a středně dlouhé cestě
to není žádný problém, ale pro delší je lepší
upravit vůz opět jako devítimístný.
Ve voze nechybějí samozřejmě ani zásuvky na 220 V nebo USB porty pro zapojení
smartphonů, tabletů nebo počítačů. K tomu
je třeba ještě připočíst šest LED čtecích
lampiček a vedle automatické klimatizace
vpředu i přídavnou manuální klimatizaci.
A pokud si připlatíte za výbavu Pack
Escapade (80 tisíc korun), je k mání vzadu
třímístná lavice rozložitelná na rovné lůžko.
Tohle vám nabídne jen málokterá administrativní budova.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Nezapomeňte na kontrolní hlášení.
Čeká všechny, kdo platí DPH
Měsíční plátci DPH musejí poslat správci
daně kontrolní hlášení do pondělí 26. března,
ostatním dává berňák čas do 25. dubna

Musíte mít počítač a internet
Povinností podnikatelů je posílat hlášení
elektronicky. K tomu jim postačí běžný počítač a připojení na internet. Využít mohou
buď datovou schránku (povinností firem
coby plátců DPH je datovou schránku mít),
nebo aplikaci EPO na Daňovém portálu
Finanční správy.
Všichni plátci DPH musejí každoročně
podávat kontrolní hlášení (KH) do 25. dne
měsíce, který následuje po zdaňovacím období. Ti, kdo přiznávají a platí DPH jednou
měsíčně, by tudíž měli splnit svoji povinnost
do 25. března. Pokud toto datum připadá na
víkend, je nejzazším termínem následující
pracovní den – letos tedy pondělí 26. března. Čtvrtletní plátci odevzdají KH nejpozději
25. dubna 2018.

Platíte měsíčně, nebo kvartálně?
Kalendářní měsíc je zdaňovacím obdobím
pro většinu plátců DPH. V mnoha případech
ale podnikatelé a firmy přiznávají a platí
daň z přidané hodnoty jednou za čtvrt roku.
Především jde o takzvané „staré“ či původní
čtvrtletní plátce – do roku 2012 totiž platilo,
že nový plátce automaticky začal odvádět
DPH jednou za kvartál (bez ohledu na výši
obratu). Nesplnil-li následně podmínky pro
přeřazení mezi plátce měsíční, platí DPH
jednou za tři měsíce i nadále.
Druhou skupinu kvartálních poplatníků
tvoří ti, jejichž obrat za uplynulých dvanáct
měsíců nepřesáhl deset milionů, nejde o tzv.
nespolehlivé plátce DPH a nejsou zaregistrováni jako skupinoví plátci. Pokud se jejich
status změní v novém kalendářním roce,
musejí podnikatelé tuto skutečnost oznámit
Finanční správě (FS) do konce ledna.

Lhůty a postihy
Sankce za nepodání KH nejsou malé. V případě, že jej odevzdáte později než v řádném termínu sami od sebe, aniž byste byli
berními úředníky vyzváni, zaplatíte pokutu
ve výši tisíc korun. Na deset tisíc se sankce

vyšplhá, pokud formulář dodáte v náhradní
lhůtě až na vyzvání úřadu.
A ještě vyšší postih hrozí těm, kdo nepodají
tzv. opravné či následné hlášení. To, že je potřeba doplnění či oprava, vám úředníci oznámí. Budete-li je ignorovat, zaplatíte až 30 tisíc
korun. Pokud tak neučiníte ani v náhradní
lhůtě a na výzvu Finanční správy, můžete být
potrestáni i pokutou ve výši 50 tisíc. Stejná
sankce vám hrozí, jestliže na upozornění
údaje nezměníte nebo nedoplníte do opravného hlášení správné a pravdivé. Pokutu vám
může FS uložit nejpozději do tří let.
Na výzvu správce daně musí každý poplatník zareagovat do pěti pracovních dní.
Ti, kteří zhřeší výjimečně, nemusejí věšet
hlavu, nově je v zákoně také institut prominutí pokuty a vyloučení vzniku pokuty.
Druhý zmíněný znamená, že je zapomnětlivým plátcům automaticky tolerováno jedno
opominutí za kalendářní rok, ale pouze
v případě nižší sankce (ve výši tisíc korun).
Další informace včetně toho, kdo a kdy
hlášení podávat nemusí, nejdete na Businessinfo.cz.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Tomáš Novák

O

pozdilcům hrozí citelné pokuty.
Kontrolní hlášení je pro firmy
i podnikatele, kteří platí DPH,
povinné už dva roky. Nenahrazuje klasická
přiznání, je jejich doplňkem. Jedná se
vlastně o kontrolní výkazy o všech přijatých
i vydaných fakturách. Součástí kontrolního
hlášení je kromě výše DPH a základu
daně například daňové identifikační číslo
dodavatele a odběratele či den, kdy má
plátce povinnost daň přiznat (tzv. datum
zdanitelného plnění). Spolu s ním podávají
podnikatelé i klasické přiznání za předchozí
měsíc a doplácejí daň. Ti, kteří dodávají zboží
za hranice (a to osobám či firmám, které
jsou registrované k dani v jiném státě EU),
odevzdávají ještě takzvané souhrnné hlášení.
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Kdo zachrání záchranku?
Leteckou záchrannou
službu má spasit armáda
a policie
Dneska zatím nic, pronáší pilot Daniel
Tuček, zatímco se sklání pod ocasem žlutého
vrtulníku. „Včera večer jsme převáželi paní
z Vrchlabí do Hradce, měla přetrženou
slezinu. Sanitkou nemohla, nepřežila by,“
popisuje zatím poslední akci helikoptéry
s modrým nápisem Kryštof 6.
I když Daniel Tuček stálé létá, hodně
jeho pracovního času požírá papírování. Je
místopředsedou představenstva společnosti
DSA. Ta až do 31. prosince 2016 provozovala leteckou záchranku kromě Hradce
i v Ostravě, Liberci a Ústí nad Labem.
V Moravskoslezském kraji už ale nepůsobí,
doplatila na razantní změny v systému,
které před dvěma lety protlačil tehdejší
ministr financí Andrej Babiš (ANO). Aby
stát – alespoň opticky – ušetřil, z původně
osmileté smlouvy udělal jen čtyřletou, hodnota zakázky činila 1,64 miliardy korun.
A místo původních deseti základen rozdělil
mezi soukromníky jen osm.
Tento mezikrok měl být přípravnou fází
pro revoluci. Nová letecká záchranka nad
Českem se měla rozběhnout od 1. ledna
2021. Vojáci a policisté by si ponechali po
jedné stanici, zbylých deset měl získat státní
podnik či neziskovka. Koncepce z roku 2016
proto jako první krok navrhuje pořízení
deseti strojů EC-135 německého výrobce
Airbus Helicopters. „Je nutné zahájit založení státního podniku s velkým časovým
předstihem, neboť nezbytné materiální
a personální vybavení – zejména pořízení
potřebných vrtulníků – (…) je časově velmi
náročným procesem, jehož trvání lze odhadovat v délce až tři roky,“ píše se v materiálu.
Jenže aktivita se vytratila. Jak týdeník
Euro zjistil přímo v centrále společnosti
Airbus Helicopters v německém Donauwörthu, žádná komunikace s Prahou
neexistuje. Ost

Daň z ničeho
Nejvyšší správní soud
se zastal další firmy před
postupem Finanční správy
Firma A-Pack je malý rodinný podnik
vyrábějící obalové materiály. Sídlí v Praze a sdílí zkušenost tisíců dalších firem:
vyrobila a dodala zboží, ovšem nikdy za ně
nedostala peníze, protože obchodní partner
– v tomto případě kdysi velká farmaceutická
firma Delpharmea Nutraceuticals – „spadl“
na podzim roku 2009 do insolvence. „Je to

18x

už se Nejvyšší správní soud od začátku
letošního roku zabýval případy
spojenými s DPH.

už strašně let. Nemohli jsme dělat nic, jen
čekat, co na nás zbyde, a nakonec na nás
nezbylo nic,“ vzpomíná jednatel A-Packu
Roman Jakovec.
Tím se však příděl neštěstí nevyčerpal.
Společnost A-Pack sice za svoji práci
(Jakovec ji popisuje jako „balení a kompletaci zboží včetně výroby obalového materiálu“) nedostala zaplaceno, ovšem daň
z přidané hodnoty (DPH) z ní odvedla a už
léta se ji snaží získat od státu zpět: „Když
přišel konec nadějí, že bychom
mohli dostat vydělané peníze, řekl jsem
si, že nevidím důvod, proč bychom měli
platit ‚daň z ničeho‘, jak jsem si to sám pro
sebe pojmenoval.“ Dlouho to vypadalo
marně, ovšem nyní svitla reálná naděje
na nápravu: Nejvyšší správní soud dospěl
k závěru, že paragraf českého zákona
o DPH, který vrácení daně brání, odporuje
evropskému právu, a obrátil se
proto s předběžnou otázkou na Soudní
dvůr Evropské unie, který má nyní
rozhodnout. dRV

CeLÉ teXtY nA WeBU tÝdenÍKU

Uhlobaron galeristou
S Antonínem Koláčkem už
neudržujeme žádné
vztahy, říká Petr Pudil
Petru Pudilovi se v pravý čas podařilo přijít
do Mostecké uhelné společnosti (MUS), se
společníkem Vasilem Bobelou postupně
ovládnout její polovinu a v roce 2010 ji prodat Pavlu Tykačovi za deset miliard korun.
Tehdy šestatřicetiletý Pudil s Bobelou
a Janem Dobrovským potom založili family
office BPD Partners a své peníze investují.
Pudil teď v Praze za půl miliardy korun staví
uměleckou galerii Kunsthalle.
Kdy jste se naposledy viděl s Antonínem
Koláčkem, s nímž jste působil v Mostecké
uhelné?
Je to už mnoho, mnoho let zpátky. Neudržujeme žádné vztahy.
Ptám se proto, že po vás požaduje šest
miliard korun jako kupní cenu a odškodnění
za podíly v MUS, které na vás a Vasila
Bobelu převedl.
Na akvizici akcií MUS jsme si před 13 lety
vzali bankovní úvěr. Před 11 lety jsme pak
koupili podíl od Antonína Koláčka a Luboše Měkoty. Za ten podíl jsme jim zaplatili
a nikdy jsme neobdrželi žádnou žalobu či
něco podobného, co by indikovalo nějaký
spor. Kromě několika trestních oznámení,
která na nás podal, jsme se s žádnou jinou
pří nesetkali.
Proč to Koláček tedy říká?
Přestal jsem se tím vlastně úplně zabývat.
ZAt

tÝdenÍKU
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POR AdnA

Mám malou stavební firmu.
Má smysl, abych se věnoval reklamě na internetu?
ZdenĚK A., Plzeň

B

ez nadsázky lze říci, že kdo není
vidět na webu, jako by nebyl. Je
ale potřeba si stanovit realistické
cíle. Jako první je třeba vytvořit webové
stránky. Ať už si najmete agenturu,
nebo šikovného člověka, chtějte co
nejprofesionálněji odvedenou webovou
prezentaci. Základem je, aby potenciální
klient na první pohled získal informace
o tom, co děláte a proč jste pro něj nejlepší
volbou. Berte do úvahy, že máte asi pět až
deset vteřin na to, abyste zaujali. Proto
musí být klíčové sdělení hned na první
stránce.
Pokud uděláte tento krok správně,
můžete očekávat, že se návštěvník bude
proklikávat dál. Při tvorbě stránek
používejte selský rozum. Nenechte si
prodat něco, co sami nechápete či vám

připadá nesmyslné. Technické zpracování
informací je dnes mnohem snadnější, než
bylo dříve. Obrazně řečeno, není potřeba již tak moc programovat. I stránky
velkých firem dnes jedou na šablonách,
například tzv. wordpressu. Jejich výhodou
je rychlost, se kterou stránky vzniknou,
snadná úprava v pozdějších fázích, široké
možnosti pro grafiku a s tím vším spojená
finanční úspornost. I my využíváme
tuto platformu, takže mluvím z vlastní
zkušenosti. Pokud tedy dostanete nabídku
na „programování stránek“, ptejte se
automaticky na wordpressovou variantu.
Nechcete zbytečně vyhazovat peníze.
Určitě se setkáte s nabídkou na propagaci vašich stránek prostřednictvím online
kampaní. Je fakt, že stránky, byť dobře
zvládnuté, nemusejí být ještě zárukou

úspěchu. Standardně rozlišujeme dva
hlavní zdroje, ze kterých k vám mohou
přicházet potenciální klienti. Tzv. SEO,
tedy optimalizace stránek pro vyhledávače
typu Seznam a Google. Platí, že taková
optimalizace je časově dosti náročná
a v exponovaných oborech již dnes nemusí
vést k úspěchu. Pozice obsadila konkurence dávno před vámi. Druhým zdrojem návštěv jsou PPC. Zde se jedná již o placenou
reklamu. Platíte za to, že se vaše stránky
zobrazují jako první při zadání klíčových
slov.
PAVeL JeCHORt.
Suri.cz

Kancelář, či home office? Která volba je
ta pravá právě pro vás a na co při ní myslet
VĚRA M.,.Olomouc

K

dyž jde o pracovní prostředí,
univerzální řešení neexistuje. Týká
se to jak firmy, tak jednotlivce.
Řada společností by bez týmové práce na
denní bázi nemohla existovat, jiné činnosti
je možné vykonávat odkudkoliv na světě.
Mezi oběma extrémy se pak nachází
nespočet kompromisních řešení.
Aktuální trend hovoří ve prospěch home
office, tuhle formu nyní může využívat
asi 22 procent zaměstnanců. Výhody jsou
očividné – úspora času, úspora nákladů
a zejména flexibilita v organizaci pracovní
doby. Na druhé straně kroky některých
velkých firem míří opačným směrem.
Důvodem je přesvědčení, že zaměstnanci
pracují lépe v blízkosti dalších lidí, s nimiž
si mohou vyměňovat nápady a rychleji
se rozhodovat. Práci z domova bude vždy

provázet izolace částečně vylučující týmovou práci a omezující povědomí o dění ve
firmě.
Vzhledem k poptávce po flexibilní
pracovní době si musí zaměstnavatel dobře
rozmyslet, jaký poměr mezi domovem
a kanceláří bude nabízet. Zároveň však
může zaměstnance „přilákat“ do kanceláře
i vhodně navrženým pracovním prostorem, v němž se lidé budou cítit pohodlně
a příjemně. Papundeklové ohrádky v open
space zaměstnanci na pohodě nepřidají,
neboť žádný člověk není od přírody vybaven k tomu, aby se nacházel v interakci
s dalšími lidmi osm hodin v kuse. I při nutnosti týmového fungování je nezbytné, aby
se mohl občas stáhnout do ústraní.
Chytré řešení individuálního pracovního koutu pro každého zaměstnance zajistí

soukromí, přičemž zachová příslušnost
k firmě jako celku. K dalšímu rozvíjení
této příslušnosti pomohou i různorodé
společné prostory.
„Je důležité vytvářet pracovní prostor
vhodný pro týmovou i individuální práci,“
říká Bernhard Kern, výkonný ředitel společnosti Roomware Consulting, „v kavárně
kypící životem lidé načerpají inspiraci,
v tiché místnosti mohou soustředěně
přemítat. Pro důvěrné záležitosti jsou
k dispozici konferenční místnosti nebo
oddělené kanceláře.“
ZdenĚK BRISUdA.
výkonný ředitel české pobočky Wiesner-Hager
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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 ve vztahu k efektivnímu
vyjednávání. Dozvědí se, kdy je možné lhát, 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 NOVINK Y 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

27. BŘEZNA
GDPR JE ZA DVEŘMI. JAK SE ZBAVIT OBAV?

Na koho se vztahuje evropské opatření na ochranu osobních údajů? Co pro firmy znamená a co musejí udělat pro jeho implementaci? Jaké jim hrozí sankce a jak se vyhnout
předraženým poradcům? Na všechny tyto otázky odpoví podnikatelům seminář, který
se koná pod záštitou Asociace malých a středních podniků a živnostníků 27. března
od 9 do 12 hodin v sídle asociace. Podrobnosti na vrobel@amsp.cz

28. BŘEZNA
MARKETINGOVÉ STR ATEGIE NA PLANETĚ 4.0

Jaké jsou marketingové strategie v nové a převratné době? Seminář, který se koná
poslední březnovou středu v pražském sídle agentury CzechTrade, seznámí účastníky
s průzkumy mezinárodních teritorií, tvorbou analýz a přípravou taktických plánů při
dobývání cizích trhů v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Bližší informace vám
sdělí Lucie Šmatová z CzechTrade. E-mail: lucie.smatova@czechtrade.cz

10. DUBNA

dAňOVé TeRMíny

20. BŘEZNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

měsíční odvod úhrnu sražených
záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti
za zdaňovací období 2017

26. BŘEZNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

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

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

daňové přiznání za únor 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za leden
2018 (pokud vznikl nárok)

27. BŘEZNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

KLÍČ K ÚSPĚCHU PŘI OBCHODNÍM JEDNÁNÍ

3. DUBNA

Cílem semináře je najít nová kreativní řešení obchodních případů v interakci s kolegy z podnikatelské praxe a natrénovat „nanečisto“ strategie a techniky obchodního
vyjednávání, které by vám měly zajistit optimální výsledek. Cenná je i bezprostřední
zpětná vazba, která podnikatelům v praxi často chybí. Kurz proběhne v sídle agentury
CzechTrade v Praze 2. Podrobnosti sdělí Lucie Šmatová (lucie.smatova@czechtrade.cz).

DAŇ Z PŘÍJMŮ

11. DUBNA
KYBERNETICK Á REVOLUCE CZ PODRUHÉ

Dne 11. dubna 2018 se v Olomouci koná další díl 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.

17. DUBNA
DPH V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

Cílem semináře CzechTrade Uplatňování DPH v mezinárodním obchodě je přinést
účastníkům přehled o pravidlech uplatňování daně z přidané hodnoty a celních předpisů při obchodování se zahraničními partnery. Experti se budou věnovat i potenciálním
rizikům a nabídnou jejich řešení. Více si přečtěte v Kalendáři akcí na BusinessInfo.cz.

odvod daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za únor
2018
podání vyúčtování daně vybírané
srážkou podle zvláštní sazby daně
za zdaňovací období 2017
podání přiznání k dani a úhrada
daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání
zpracovává a předkládá sám

9. DUBNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

16. DUBNA
DAŇ SILNIČNÍ

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
03/2018 l 65
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O Č I M A P O d n I K AT e L e

Stanovování ceny
Cena nájemného závisí na umístění bytu,
dostupnosti, vybavení, stavu a mnoha
dalších faktorech. Majitelé svoje byty často
pronajímají pod cenou. Jednak neznají
jejich hodnotu, zadruhé pak často narážejí
na realitní makléře, kteří se chtějí bytu co
nejdříve „zbavit“ a obsadit jej, jelikož provize z pronájmu pro ně není tak zajímavá jako
z prodeje.
Opačným extrémem je vědomí vysoké poptávky a požadování „nekřesťanské“ sumy,
i takoví majitelé existují. Nedávno jsme
proto spustili službu Hlídač nájemného (hlidacnajemneho.cz), kde lze bezplatně zjistit
tržní výši nájemného bytu podle dispozice,
velikosti a lokality a která zároveň pravidelně informuje o tom, jak se nájmy pohybují.

Pronajímání jsou starosti
Každý pátý pronajímatel bytu se setká s neplatícím nájemníkem, a přijde tak až o šest
měsíců nájemného, a to přibližně jednou za
pět let. Většina majitelů nemá navíc byt dobře pojištěný – pojistit byt na škody způsobené nájemníkem je totiž velmi obtížné. Také
si majitelé bytů začínají uvědomovat velké
množství času, které pronajímáním stráví,

a finančních nákladů na drobné opravy
a péči o byt.
Čím dál víc majitelů proto využívá služeb
takzvaného garantovaného nájmu, mezi
nimi i našeho Ideálního nájemce. Byt si od
majitele pronajmeme, garantujeme platbu
nájemného, o byt se staráme a ručíme za
jeho stav. Výhodou pro majitele je, že se
nemusí o byt starat. Navíc firma má interní
právníky, realitní makléře a správce bytu,
činnosti, které by majiteli bytu zabraly
desítky hodin, tudíž zvládneme efektivněji. Za poslední rok jsme v Brně a v Praze
zaznamenali sedminásobný růst poptávky
po naší službě.
Zároveň s tím přicházejí na trh nové
firmy, které se garantovaným pronájmem
zabývají. Podmínkou fungování takové služby je ale dostatečný počet bytů ve správě,
jelikož firma má „úspory z rozsahu“ – nízký
počet bytů neuživí tým právníků, makléřů
a back office.
tOMÁŠ BRYCHtA,.
zakladatel služby
Ideální nájemce.cz
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C

eny pronájmů bytů kontinuálně
rostou – meziroční srovnání ukazuje,
že nájemné v bytě 2+kk v Praze se
zvýšilo až o dva tisíce korun, v 3+kk až
o 2500 korun. Ve stejných bytech v Brně
se nájemné zvýšilo přibližně o tisícovku.
I přes růst cen je však stále patrný převis
poptávky nad nabídkou bydlení. To je dáno
více faktory. Jednak se lidé stále více stěhují
do měst, a to nejen za prací, ale i výhodami,
které k životu město poskytuje, a také za
sociálním statusem. Velkou roli pak hraje
také zdražování hypoték, kvůli kterému
si lidé nemohou dovolit vlastní bydlení.
A dalším klíčovým faktorem zejména
v Praze a v Brně je nedostatek nájemních
bytů, jelikož se málo staví.

INZERCE

Vydělávejte bez starostí
Trh pronájmů bytů dnes? Převis
poptávky nad nabídkou, rostoucí ceny
a podceňování rizik
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