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S nataženou rukou   
Jsou různé závislosti: na cukru, alkoholu, psychotrop-
ních látkách, počítači, sociálních sítích a podobně. 
Ta podnikatelská by se v Česku mohla jmenovat „na 
dotacích“. Evidujeme už tisíce „závisláků“, tuzemských 
firem, které se dnes bez desítek miliard, většinou po-
cházejících z evropských peněz, nedokážou obejít.    

Co se ale stane, až vyschne pramen z Bruselu, zní 
otázka. A odpověď nikdo nezná. Ani vláda, ani firmy. 
Nad problémem se zamýšlíme v tomto čísle Profitu. 

Inspiraci, jak se ze zhoubné závislosti vymanit, tak 
hledejme u nejlepších manažerů a manažerek, které 
představujeme na dalších stránkách. Ti se povětšinou 
dokázali prosadit bez lákavého „dopingu“. Uspěli nejen 
se svými nápady, dovedli k vrcholu ty nejlepší společ-
nosti, ale zabodovali i v prestižní soutěži Manažer roku. 
Ta letos slaví 25 let svého trvání. 

Za tu dobu její pořadatelé zpracovali 3048 nominací, 
v rámci klání bylo hodnoceno 1487 finalistů a na slav-
nostním vyhlášení oceněno 59 manažerů a manažerek 
roku. Nabízíme malé ohlédnutí za její historií. A v me-
dailoncích zobrazujeme i 56 osobností, které prošly její 
Dvoranou slávy. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Fjodor Sergejevič 
Bondarčuk,
ruský režisér a producent 
(*1967) 

„Nikdy jsem nepracoval za státní 
dotace a nikdy jsem nežebral u státu 
o peníze. Vždycky se snažím realizovat 
všechno z vlastních finančních 
zdrojů. Samozřejmě že je to obrovská 
odpovědnost a riziko. A ty, kdo pracují 
za státní podpory, vnímám jako 
nějakou mateřskou školu.“ 
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její Dvoranou slávy, její vítěze
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K Picassovi kupte ferrari.  
Tak argumentují prodejci na 
světových aukcích. Na této 
vlně se nyní veze i nabídka 
největšího autobazaru v Česku 
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Č E S KO

Celkový počet tuzemských společností 
s čínskými vlastníky je nejnižší 
za posledních deset let. Číňané 

mají aktuálně v českých firmách kapitál 
v hodnotě necelých šesti miliard korun – 
tedy zhruba stejně jako před dvěma lety. 
Vyplývá to z analýzy vlastnické struktury 
české podnikatelské sféry, kterou pravidelně 
zveřejňuje poradenská společnost Bisnode. 

Počet tuzemských firem s čínskými vlast-
níky se dlouhodobě pohybuje kolem dvou 
tisíc, od roku 2011 ovšem setrvale mírně 
klesá. Záměr prezidenta Miloše Zemana 
a minulé vlády byl jednoznačný: přilákat 
do země více čínského kapitálu. Investiční 
smršť avizovaná při předloňské návštěvě Si 
Ťin-pchinga v Praze se ale nekoná. Objem 
kapitálu upsaného v základním jmění čes-
kých firem dosáhl letos v březnu přesně  
5,79 miliardy korun.

Dominance Německa a Evropy
Mezi zahraničními vlastníky tuzemských 
společností nadále jednoznačně dominuje 
kapitál z Německa. Němci mají v českých 
firmách upsáno padesátkrát více než čínští 
majitelé. Na počátku roku 2018 šlo celkem 
o 286 miliard korun. 

Na druhém místě jsou vlastníci z Lucem-
burska (127 miliard korun). Dále následuje 
Nizozemsko (111 miliard) a Rakousko  
(75 miliard). V žebříčku největších zahranič-
ních majitelů, který sestavuje Bisnode, patří 
Číně až 23. pozice. Za posledních šest měsíců 
se navíc země draka propadla o jednu pozici.

Odliv kapitálu mohl být loni ještě vyšší, 
nebýt jedné obří transakce. „Čínská skupina 
Eurasia Development Group Limited v roce 
2017 nakoupila 71 procent českého prodejce 
zahradní techniky a bazénů Mountfield,“ 
připomíná analytička společnosti Bisnode 
Petra Štěpánová.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

6 l Profit

Sliby zůstaly nenaplněny
Čínského vlastníka 
má nejméně českých firem 
za posledních sedm let 

Startupům se opět  
otevřou dveře 
Další české startupy se mohou 
ucházet o takzvané akcelerační 
pobyty v Silicon Valley, New Yorku, 
Singapuru a nově také v Londýně. 
Vybrané firmy vyjedou letos na 
podzim do zmíněných destina-
cí, kde mohou díky programu 
CzechAccelerator, za kterým stojí 
agentura CzechInvest, využít plně 
hrazený pronájem kanceláří, men-
toring a poradenství. 

Další související náklady 
(například ceny letenek, vstup na 
workshopy a networkingové akce) 
jim CzechInvest uhradí ve výši až 
75 procent. Z poloviny jim agentura 
přispěje také na překladatelské 
a poradenské služby k ochraně du-
ševního vlastnictví. Přihlášky mohou 
začínající podnikatelé podávat do  
19. 4. 2018. Lze je posílat poštou,  
na e-mail podporastartupu@czech- 
invest.org nebo doručit osobně do 
podatelny agentury CzechInvest.  

Většina firem  
v Česku neplatí daně
Podle odborů je Česko středoev-
ropským daňovým rájem. Placení 
daní totiž zůstává z velké části na 
zaměstnancích. Počet společ-
ností, které v Česku do státní 
pokladny neodvádějí žádnou 
daň z příjmů, sice od roku 2012 
klesl, ale stále jich je nadpoloviční 
většina. 

„V posledních pěti letech 
jejich podíl klesl o osm procent-

ních bodů na 52 procent. Vy-
plývá to z doposud dostupných 
dat za rok 2016. Nicméně firmy, 
které jsou ve ztrátě, a tedy ne-
odvádějí do státní kasy žádnou 
daň z příjmu, tvoří nadpoloviční 
většinu z analyzovaného vzorku 
subjektů. V roce 2012 jich bylo 
dokonce 60 procent,“ připo-
mněla analytička poradenské 
společnosti Bisnode Petra 
Štěpánová. Více si přečtěte na 
BusinessInfo.cz  FO
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Čínské sliby chyby
Čínští investoři o investicích v Česku  
více mluví, než je skutečně realizují.  
Po návštěvě čínského prezidenta Hrad  
s velkou slávou oznamoval, že zde do roku 
2021 proinvestují až 270 miliard korun. 
Výsledná částka bude řádově nižší.

Vývoj objemu čínského kapitálu 
upsaného v základním jmění  
českých firem
Rok Počet firem Kapitál (v Kč)

2018/březen 2 023 5 785 130 253

2017/červenec 2 086 5 645 475 226

2017/březen 2 101 5 541 095 944

2016/říjen 2 086 5 213 471 044

2016/březen 2 136 5 739 340 668

2015 2 223 5 829 873 147

2014 2 205 2 767 203 034

2013 2 266 1 978 100 068

2012 2 301 3 341 162 209

2011 2 349 3 084 064 288

Zdroj: Bisnode
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Č E S KO

Zachování současného pozitivního 
vývoje nebo jeho další zlepšení 
letos očekává 90,7 procenta malých 

a středních českých firem, a to navzdory 
tomu, že jejich rozvoj brzdí nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. Vyplývá 
to z nejnovějšího šetření Hospodářské 
komory ČR. Mimo jiné i z něj se v Evropě 
vytváří Index podnikatelské nálady malých 
a středních podniků. 

Nesnesitelná lehkost podnikání?
Třetina podnikatelů očekává v roce 2018 
zlepšení své situace, pokud jde o obrat, 
počet zaměstnanců, ceny jejich produkce či 
služeb, ale také rozsah investic nebo stav za-
kázek a objednávek. Před rokem hodnotilo 
svou situaci jako stejnou nebo lepší v porov-
nání s předchozím půlrokem 83,8 procenta 
tuzemských podnikatelů, ve druhé polovině 
roku se jejich podíl zvýšil na 88,1 procenta. 
Letos v zimě jsou čísla ještě růžovější.

Představy malých a středních podniků 
o navyšování stavu jejich zaměstnanců jsou 
ambiciózní i pro rok 2018 – téměř čtvrtina 
chce nabírat další pracovníky. A to přesto, 
že na pracovním trhu zoufale chybějí. „Kvůli 
rekordně vysoké zaměstnanosti tato očeká-
vání firem nebudou naplněna,“ potvrzuje 
Hospodářská komora. I letos bude proto 
docházet mezi firmami k intenzivnímu 
přetahování pracovních sil.

Investice do budoucnosti
České firmy, které jsou podinvestované, 
chtějí tento stav postupně napravovat – 
vedení podniků plánuje utrácet více peněz, 
a to především za nové technologie. Zatímco 
ve druhé polovině roku 2017 zvýšilo investi-
ce 27 procent malých a středních podniků, 
v roce 2018 avizuje jejich další nárůst téměř 
třetina společností.

Index podnikatelské nálady malých 
a středních podniků vzrostl v první polovině 
roku z 86,8 na 89,5. Jedná se o výsledek 
srovnatelný s rokem 2015, kdy česká ekono-

mika zaznamenala meziroční růst HDP ve 
výši 5,3 procenta. 

Zatímco hodnoty indexu se v eurozóně 
přibližují hodnotám ČR, nůžky mezi zeměmi 
platícími eurem a státy používajícími vlastní 
měnu se rozevírají. Negativní vývoj byl 
zaznamenán především u zemí potenciálně 
nejvíce poškozených brexitem (Velká Britá-
nie, Irsko a Dánsko), kde dva roky po sobě 
index podnikatelské nálady klesá.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)FO
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Jiný úhel pohledu
na motivaci

w w w . m o t i v p . c o m

Business 
Brunch®

Plzeň 9. 5. 2018
Praha 10. 5. 2018
Hradec Králové 11. 5. 2018
Bratislava 15. 5. 2018
Brno 16. 5. 2018
Ostrava 17. 5. 2018

Motivace a její teorie jsou průnikem psy-
chologie, behaviorální ekonomie a mana- 
gementu. Budeme se snažit integrovat 
různé přístupy a přitom se vyhnout těm 
notoricky známým jako je Maslowova 
pyramida a podobně. Taktéž se budeme 
snažit vyhnout umělému posunutí mo-
tivace jako něčeho nepatřičného a jen 
vnějšího. Zatímco engagement je to, co 
motivaci poslalo kamsi do historie.

Touto akcí vás provede 
František Hroník

Od 90. let se jako jeden z prvních v českém 
a slovenském prostředí věnuje kognitivně 
behaviorální psychologii, kterou úspěšně 
propojuje s businessovým prostředím. 
Je to zkušený lektor, kouč a významný 
odborník v oblasti řízení lidských zdro-
jů, ale také úspěšný manažer. František  
Hroník založil vlastní vzdělávací spo-
lečnost MotivP a byl dvakrát �nalistou 
v soutěži Manažer roku (2008, 2012).  
V současnosti je jednou z největších osob-
ností v oblasti psychologie práce v České 
republice i na Slovensku. Díky jeho pro-
gresivnímu přístupu ke vzdělávání také 
poprvé představil v českém a slovenském 
prostředí psychodiagnostiku online.
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Letos bude rekordně 
úspěšný rok, věří menší firmy
Devět z deseti malých a středních 
podniků věří: Ano, bude líp

Dobré zprávy zvenčí
V současnosti se zlepšuje ekonomická 
situace v zemích, kde se platí eurem. 
Z toho vyplývá zvýšená poptávka 
po českých výrobcích – pro malou 
proexportně orientovanou ekonomiku 
další signál, že rok 2018 bude úspěšný. 
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Nejnovější data zveřejnila společnost 
net.pointers, poskytovatel řešení 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

ve spolupráci s firmou Arbor Networks.
Odborníci monitorovali situaci od srpna 

2017 do letošního ledna. „V České republice 
bylo za uplynulý půlrok zaznamenáno pět-
advacetkrát více útoků DDoS než u našich 
východních sousedů. V Česku hackeři útočili 
v průměru dvakrát za hodinu, na Slovensku 
pouze dvakrát za den,“ shrnuje ředitel spo-
lečnosti net.pointers Martin Půlpán. 

Češi si škodí sami
Zatímco slovenské počítače byly cílem  
hackerů téměř výhradně ze zahraničí, 
v Česku pochází více než čtvrtina ataků od 
domácích původců.

Tuzemské servery čelily za půl roku asi 
1600 DDoS útokům. Nejčastěji byly údery 
na počítače a další zařízení vedeny z ČR 
(27,32 procenta), Velké Británie (26,12 pro-
centa) a z Číny (24,14 procenta). 

„Jakýkoli útok DDoS přináší napadené 
společnosti, která kvůli němu nemůže posky-
tovat své služby, velkou ztrátu. Proto bývají 

8 l Profit

České startupy vyrazí do 
Londýna a Hongkongu
Letos v červenci doprovodí Czech- 
Invest české začínající podnikatele 
na startupové konference RISE 
Hong Kong a Unbound London. 
V rámci projektu CzechDemo jim 
z 50 procent uhradí cestovné 
a ze tří čtvrtin vstup a pronájem 
prostor. Zdarma jim přeloží propa-
gační materiály a poskytne deset 
hodin individuálního mentoringu. 
Startupy, které chtějí na obou 

akcích prezentovat své produkty 
či služby a sbírat zde mezinárodní 
kontakty, se mohou CzechInvestu 
přihlásit do 4. dubna.

Většina firem má  
obavy z czexitu
Nejistota spojená s diskusí o vy-
stoupení Česka z Evropské unie, už 
pronikla mezi manažery podniků 
a investory – znepokojeno je  
78 procent z nich. Obavy mají 
české i zahraniční firmy. Vyplývá to 

z březnového průzkumu Česko-
-německé obchodní a průmyslové 
komory (ČNOPK) mezi 150 tuzem-
skými i zahraničními firmami. Asi 
28 procent podniků by v případě 
opuštění Unie zvažovalo odchod 
z ČR. Obavy související s debatou 
o czexitu pociťuje 83 procent za-
hraničních investorů, ale také dvě 
třetiny českých firem.   

Č E S KO

Hackeři útočí, 
desítky útoků denně
V Česku v současnosti probíhá 
zhruba pět desítek DDoS útoků 
na internetové servery za den. 
Firmy je zneužívají ke konkurenčnímu boji

nástrojem konkurenčních bojů. K největšímu 
množství úderů došlo na českém internetu 
v říjnu. To pravděpodobně souvisí s předvá-
nočními nákupy a rostoucí popularitou naku-
pování v e-shopech,“ upozorňuje Půlpán.

Kybernetická kriminalita už překonala 
finančním objemem i rozsahem ostatní druhy 
hospodářské kriminality, potvrzuje odborník.

Ublížíme konkurenci. Zn.: Levně
Velkým problémem je dnes snadná dostup-
nost zmíněných útoků. „V současnosti si 
lze na internetu běžně koupit přes kreditní 
kartu jednodušší DDoS útok řádově za sto 
dolarů a můžete ho použít proti libovolnému 

cíli. Sofistikovanější ataky jsou samozřejmě 
dražší, ale jsou dnes součástí šedé ekonomi-
ky. Pro ty, kteří útoky nabízejí, jde o zajíma-
vý byznys,“ doplňuje Martin Půlpán.

Oprávněným uživatelům je po útoku 
dočasně nebo trvale znemožněn přístup 
k webu nebo internetové službě. Když poté 
zablokovaný systém znovu startuje, je zrani-
telný a útočníci mohou škodit i jinak.

Hackeři dokázali v minulosti vyřadit 
z provozu celou řadu významných služeb 
a internetových obchodů. Na podzim 2016 
otřáslo světem rekordně silné napadení 
tohoto druhu, které na několik hodin ochro-
milo internetové služby Twitter, Guardian, 
Netflix, Spotify, Amazon či CNN. V Česku 
došlo v roce 2013 k sérii útoků na největší 
zpravodajské servery, elektronické portály 
většiny bank i weby státních institucí.

Nejsilnější útok za posledního půl roku 
byl v ČR zaznamenán v polovině ledna: jeho 
intenzita dosáhla 14,4 Gb za vteřinu. Ve 
světě přitom nejsou výjimkou ani napadení 
o síle přes 100 Gb za vteřinu.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
IN

Z
ER

C
E 

  
 

 A
18

10
01

65
9

České dráhy provozují lůžkové a lehátkové vozy
ve vlacích noční dopravy EuroNight.

Pro cestu do zahraničí si stále více lidí vybírá jízdu 
vlakem. Nejoblíbenější jsou cesty do Vídně, následuje 
Berlín, Bratislava a Budapešť. Služeb Českých drah 
v mezinárodní přepravě tak v roce 2017 využilo
o 9 % více cestujících než v roce předchozím. 

To také znamená statisíce krásných ranních probuzení na palubě vlaku za rok.

Pavel Krtek, generální ředitel, České dráhy, a.s.

I to je naše práce

CD_FAKTA_polstare_2018_210x260_01_tisk.indd   1 28/03/18   14:22

Co je DDoS útok?
Útok s označením Distributed Denial 
of Services patří mezi nejčastější 
kybernetické hrozby pro firmy 
i jednotlivce. Jeho podstata spočívá 
v zahlcení serveru oběti nezvládnutelným 
množstvím požadavků a jeho následném 
vyřazení z provozu.
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Jackie Chan
V Hongkongu narozený herec a mistr bojo-
vých umění, který se prosadil v Hollywoodu, 
má vlastní charitu. Té hodlá svěřit svůj ma-
jetek, nikoli synovi Jayceeovi a dceři Ettue 
Ng. Televizní síti Channel NewsAsia (CNA) 
řekl: „Jestli je můj syn schopný, vydělá si 
vlastní peníze. Pokud ne, tak by jen zbytečně 
utrácel ty moje.“

Bernard Marcus
Zakladatel obchodů pro kutily Home 
Depot, byznysmen a filantrop, dal jasně 
najevo, že pro jeho děti bude nejlepší, když 
jeho bohatství nezdědí. Místo toho hodlá 
většinu ze svých peněz věnovat na vzdělání 
a své nadaci The Marcus Institute, která 
pomáhá mladým zdravotně postiženým 
lidem.

Gina Rinehartová
Nejbohatší Australanka, jejíž jmění se odha-
duje na 18 miliard dolarů, prohrála v květnu 
2015 právní bitvu se svými dětmi. Jednalo 

se o kontrolu nad fondem založeným jejím 
otcem, uhelným magnátem. Měl hodno-
tu jedné miliardy dolarů. Už dříve však 
nazvala své tři nejstarší děti „flákači“. Podle 
ní by byly „očividně neschopné“ se s jejím 
dědictvím vypořádat.

Elton John 
Zpěvák, jehož majetek se odhaduje na  
400 milionů dolarů, řekl webu Mirror  
Online: „Samozřejmě chci, aby se moji 
chlapci Elijah a Zachary měli dobře. Budou 
ode mne dostatečně finančně zabezpečeni. 
Ale není to správné. Není správné, aby děti 
dostaly vše na zlatém podnose.“ 

Gloria Vanderbiltová
Očekávalo se, že dcera dědice americ-
kých železnic bude zahrnuta pohádkovým 
jměním. Jenže její otec Reginald Claypoole 
Vanderbilt vše promrhal. Zůstalo jí „pou-
hých“ pět milionů dolarů. Začala se proto vě-
novat designu a návrhům interiérů a uspěla. 
Vydělala 200 milionů dolarů. Z toho ale její 

syn Anderson Cooper, novinář, nedostane 
ani penny. Je s tím prý smířený.

Gordon Ramsay
Britský prostořeký kuchař, který uchvátil 
televizní diváky na obou stranách Atlan-
tiku a vydělal miliony, řekl: „Moje peníze 
rozhodně nepůjdou na účet mých dětí. Aby 
je nezkazily. Jediné, co ode mne dostanou, 
budou peníze na zaplacení 25procentní 
zálohy na byt.“ Ramsay tvrdí, že měl ve své 
kariéře štěstí. A chce, aby stejně tvrdě jeho 
děti zapracovaly na té své.    

Warren Buffett
Miliardář z Omahy už dříve prohlásil, že se 
zbaví devětadevadesáti procent svého ma-
jetku. Jeden z jeho nejznámějších výroků se 
týkal toho, že svým dětem nezanechá příliš 
peněz: „Chci dát svým dětem dost na to, aby 
měly pocit, že mohou dělat cokoli, ale ne to-
lik, aby měly pocit, že nemusejí dělat nic.“ 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

10 l Profit
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I superboháči šetří 
na svých dětech
Web Lovemoney představil 
nejbohatší lidi planety, kteří se zdráhají 
předat nabyté jmění svým dětem
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

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

     Očistit se,
       posílit
  a zhubnout!

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

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po 
skončení detoxikačního programu 
lidé zjišťují, že díky odplavení 
odpadních látek a navrácení 
přirozené rovnováhy se zvýšila 
jejich výdrž a vitalita, zlepšilo 
se trávení, spánek, krevní oběh, 
odolnost vůči chorobám, mají 
čistší pleť a jasnější oči, pevnější 
vlasy a nehty a působí na své 
okolí šťastnějším, pozitivnějším 
dojmem.

Tuk se během 
detoxikace rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným 
účinkem NEERA® kúry je 

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

Očistit se,Očistit se,Očistit se,

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

Očistit se,

NEERA® 
KOMERČNÍ PREZENTACE

Aspen team_1_1_A181001986.indd   1 12.04.2018   10:40:51

Kanceláře se proměňují  
v zahrady
Amazon postavil na stromech 
ve svém kancelářském objektu 
„domy“, zaměstnanci Microsoftu 
pracují „v lese pod střechou“, v sídle 
Timberlandu je zahrada s orchide-
jemi. Stále více společností vysa-
zuje v interiérech svých úřadoven 
rostliny. Výhody jsou zdokumento-
vané. Zeleň v kancelářích zvyšuje 
produktivitu práce, a naopak po-
máhá snižovat nemocnost a stres. 

Například Danica-Lea Larcombe-
ová z australské Univerzity Edith 
Cowanové (ECU) nedávno popsala 
v publikaci The Conversation, jak 
rostliny v interiérech „čistí“ vzduch 
od bakterií.   

Francouzští farmáři vs. 
čínští miliardáři
„Berou nám kus francouzského 
dědictví. Ale taková je doba, to 
je prostě globalizace. Kdyby to 
nebyli Číňani, tak by to byl někdo 

jiný,“ říká farmář na odpočinku 
Marc Bernardet. Reaguje na to, 
že stále více Číňanů nakupuje ve 
Francii půdu. Jedním z nich je 
i Bernardetův soused, miliardář 
Hu Keqin. Ten se podle The Local 
France v tichosti během posledních 
čtyř let „zmocnil“ tří tisíc hektarů 
pšeničných polí v regionech Indre 
a Allier. Sedmapadesátiletý čínský 
byznysmen zamýšlí z těchto polí 
dodávat mouku do 1500 francouz-
ských bageterií v Číně.  
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My, quebečtí lékaři, kteří věří 
v silný veřejný systém, jsme proti 
nedávnému zvýšení našich platů 

dojednaného medicínskými federacemi, píší 
v dopise. Skupina je pohoršená tím, že by se 
jim měly zvednout mzdy v době, kdy na tom 
zdravotní sestry a pacienti v Kanadě nejsou 
dobře. 

„Tohle zvýšení je o to více šokující, když 
si uvědomíme, s jak obtížnými pracovními 
podmínkami se musejí vyrovnat zdravotní 
sestry, úředníci a další profesionální pracov-
níci, s jakým nedostatkem požadované péče 
se musejí vyrovnat pacienti způsobeným 
drastickými škrty v posledních letech a cen-
tralizováním moci v rukách ministerstva 
zdravotnictví.“   

„Jediná věc, která se zdá v současnosti 
imunní vůči škrtům, je paradoxně naše pla-

tové ohodnocení,“ dodávají podle CNBC. 
213 praktických lékařů, 184 specialistů, 

149 obvodních doktorů a 162 studentů 
medicíny chce, aby peníze, které jim byly 
přidány, byly vráceny zpět do systému veřej-
ného zdravotního systému. 

„Věříme tomu, že je možné nastolit takový 
způsob redistribuce zdrojů quebeckého 
zdravotního systému, který by vedl k pod-
poře zdraví obyvatel a vyšel vstříc potřebám 
pacientů bez toho, že by byl na pracovníky 
vytvářen nesnesitelný tlak,“ zmiňují v dopise. 

Roční průměrný příjem lékaře v zemi 
javorového listu je 339 tisíc kanadských 

dolarů (5,35 milionu korun) podle zprávy 
Kanadského institutu zdravotnických infor-
mací publikované v září 2017. Tento plat je 
ale hrubý, nezahrnuje režijní poplatky. 

CNBC zmiňuje příběh jednoho kanadské-
ho lékaře, který v květnu roku 2016 veřejně 
hovořil o tom, jak vysoké měl náklady na 
chod své rodinné ordinace. Zprvu se domní-
val, že vydělal 300 tisíc kanadských dolarů. 
Ovšem když odečetl všechny nezbytné 
výdaje, dostal se před zdaněním na částku 
177 876 kanadských dolarů.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Lékaři v Kanadě protestují 
proti zvýšení platů
Více než 500 kanadských doktorů 
a mediků podepsalo otevřený dopis, 
v němž protestovali proti zvýšení 
svých platů
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Belgičtí hospodští  
vyzráli na zloděje
Hosté restaurací a barů po celém 
světě kradou stylové sklenice. Je 
to pro ně vítaný suvenýr. Třeba 
v Belgii jich turisté za sezonu odcizí 
několik desítek tisíc. „My jsme 
ročně přicházeli o čtyři tisíce skle-
nic,“ řekl deníku Nieuwsblad Philip 
Maes, hostinský z Bruges Beerwall 
Café. Nedávno ale začal sklenice 
označovat a instaloval ve dveřích 
alarm. Od té doby má klid. Ještě 

dále šli v Gentu v baru Dulle  
Griet pyšnícím se nabídkou  
500 rozličných druhů piva. Každý, 
kdo bar navštívil, si musel zout 
boty a uložit je do koše. Zpátky je 
dostal při odchodu, když prokázal, 
že neodcházel se sklenicí. 

V Jižní Koreji skončí  
robota
Jihokorejci dosud pracují ročně 
zhruba o 400 hodin více než třeba 
Britové nebo Australané. To ale od 

července skončí. Parlament země 
přijal zákon snižující maximální 
pracovní dobu z 68 na 52 hodin 

týdně. Omezení sliboval ve své 
kampani nový prezident Moon 
Jae-in. Zkrácení pracovní doby 
podle něho přispěje ke zlepšení 
životních podmínek Jihokorejců, 
napomůže k vytvoření nových 
pracovních míst a vyšší produkti-
vitě. Očekává se také, že se zvýší 
porodnost, která dosáhla histo-
rického minima. Zatímco ve světě 
úhrnná plodnost dosahuje  
2,4 dítěte na jednu ženu, tak 
v Jižní Koreji jen 1,17.  
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Co se stane, až vyschne pramen 
z Bruselu, ptají se zástupci 
podnikatelských svazů. Odpověď ale 

neznají vláda ani firmy.
„Na jedné straně je dobře, že si firmy 

dotacemi spolufinancují svůj rozvoj, ale 
míra závislosti především na evropských 
zdrojích roste. Během několika let bude ob-
jem přímých dotací z Bruselu jednoznačně 
klesat. Pro firmy, které se na tuto skutečnost 
nepřipraví, to bude znamenat existenční 
problémy,“ varuje předseda Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků (AMSP 
ČR) Karel Havlíček. 

Česko může do roku 2020 získat z evrop-
ských fondů necelých dvacet miliard eur. 
Stěžejním programem pro české podnika-
tele – a vlastně jediným, který je určen vý-
hradně na podporu podnikání – je Operační 
program Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost (OP PIK). Do roku 2017 z něj 
bylo vyčerpáno zhruba sedm miliard korun. 

Evropská komise ale v dubnu rozhodla 
o pozastavení certifikace programu, protože 

byly dotace kvůli chybám úředníků čerpány 
neoprávněně (více si přečtěte v rozhovoru 
na straně 18). „Financování podnikatel-
ských projektů ale není ohroženo. Hradí je 
ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
z národních zdrojů. Současně resort s Ev-
ropskou komisí intenzivně řeší, jak chyby, 
které vznikly za minulého vedení, napravit 
a OP PIK co nejdřív znovu spustit,“ uvádí 
v tiskové zprávě MPO.

Ještě úpornější čerpání
Bývalé vedení ministerstva průmyslu a ob-
chodu tvrdilo, že je program úspěšný, pre-
miér v demisi o tom ale přesvědčen nebyl. 

Andrej Babiš chce svižnější čerpání, 
a tedy ještě větší závislost podnikatelů na 
eurodotacích: „Dobře si vedou například 
programy Zaměstnanost, Doprava, Technic-
ká pomoc nebo Program rozvoje venkova. 
To se ale nedá tvrdit o programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, kde se 
čerpají prostředky jen v malých jednotkách 
procent.“ 

Závislost na dotacích: 
Tikající bomba českého byznysu
Ročně se v Česku vyplatí desítky miliard 
na dotacích, většinou z evropských 
peněz. Tisíce tuzemských firem 
se bez nich nedokážou obejít 

›
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Navzdory Babišově skepsi, který je ostat-
ně sám stíhaný ze zneužívání evropských 
dotací (s ním spojený Agrofert je navíc 
největším příjemcem v ČR), ukázal průzkum 
IPSOS pro AMSP ČR, že je pro tisíce českých 
firem příliv peněz z Bruselu životně důležitý. 
Přes administrativní překážky podnikatelé 
vědí, jak je získat. A hrát fair play v dota-
cemi nepokřiveném byznysovém prostředí 
nechtějí či neumějí.

Bez dotací by nepřežily?
Pro více než čtvrtinu malých a středních fi-
rem jsou podle zmíněného průzkumu dotace 
zásadním nástrojem pro jejich rozvoj. Polo-
vina z podpořených firemních investic by se 
bez nich vůbec neuskutečnila. Čtyři procenta 
firem by prý dokonce bez dotací nepřežila.

Statistiky ukázaly, že z 61 procent jde 
o dotace z eurofondů, z deseti procent se jed-
ná o vládní podporu. Regionální fondy vyu-
žívají firmy z devíti procent, z šesti procent 
se opírají o garance a zvýhodněné úvěry od 
Českomoravské záruční a rozvojové banky. 
Zbytek je z jiných zdrojů.

„Z vysokého podílu dotovaných projektů 
je zřejmé, že řada firem rozhoduje o inves-
ticích jednoduše na základě toho, zda jsou 
na ně dostupné dotace,“ potvrzuje manažer 
Kompetenčního centra znalosti trhů a tren-
dů České spořitelny Ladislav Dvořák.

Z toho vyplývá velká odpovědnost vyhla-
šovatelů programů: „Vývoj v příštích letech 
ukáže, jestli byly dotační programy nasta-
veny tak, aby založily budoucí prosperitu fi-
rem,“ dodává. Zástupci zaměstnavatelských 
svazů o tom pochybují.

Výzkum a vývoj:  
změna, než bude pozdě
Českou ekonomiku může do budoucna za-
brzdit to, že tuzemské firmy příliš neinves-
tují do inovací, výzkumu a vývoje. „A pokud 
investují, spoléhají se právě na zdroje 
z Bruselu. Také největší hrozbou tuzemské-
ho výzkumu se začíná stávat jeho závislost 
na evropských fondech,“ domnívá se Karel 
Havlíček.

Podle analýzy AMSP ČR financuje inova-
ce z evropských dotací asi polovina firem. 
To může po roce 2020 zásadně zpomalit 

tuzemský výzkum jako celek. Firmy se totiž 
už i v Česku stávají jeho hlavním tahou-
nem. Na výdajích na výzkum za rok 2016 se 
podnikatelé podíleli z 57 procent, zatímco 
v roce předcházejícím to bylo pouze  
48 procent.

„Nesmíme se nechat uspokojit tím, že vý-
daje na výzkum a vývoj jsou dnes na slušné 
úrovni. Strukturální fondy, které budou od 
roku 2020 zásadně zredukovány, se začínají 
stávat tikající bombou tuzemského výzku-
mu. Firemní výdaje nebudou stačit a je 
nezbytné začít již nyní připravovat nástroje 
pro jeho podporu v dalších letech,“ prozradil 
Havlíček.

Pokud se potvrdí trend z posledních let, 
měl by firemní sektor zvýšit do roku 2025 
výdaje na výzkum až na 90 miliard korun, 
což bude představovat zhruba 1,5 procenta 
z HDP. A z Bruselu už miliardy nepoplynou.

České podniky mohou v blízké době 
doplatit také na to, že jsou celkově podin-
vestované. „Už není za pět minut, ale za 
minutu dvanáct,“ připouští ředitel útvaru 
Korporátního bankovnictví ČSOB Ján 
Lučan. Zároveň připomíná, že v době, kdy 
se přehřátá ekonomika začne dostávat do 
problémů, může být ČR už čistým plátcem, 
nikoli příjemcem evropských peněz.

„Ve spojení s končící érou levných peněz 
(a budoucím růstem úrokových sazeb) je ale 

tr end

›

Řada firem rozhoduje 
o investicích jednoduše 
na základě toho, 
zda jsou na ně 
dostupné dotace.
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Největší hrozba. 
„Pro tuzemský výzkum se 
začíná stávat hrozbou jeho  
závislost na evropských  
fondech,“ domnívá se 
 Karel Havlíček, předseda 
Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků.
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právě nyní poslední možnost, aby podni-
ky udělaly klíčové investice do budoucna 
a změnily strukturu, ve které fungují,“ 
upozorňuje Lučan.

Pokud majitelé a ředitelé podniků neutratí 
miliony za rozvoj nyní, budou k tomu podle 
zástupce ČSOB stejně dotlačeni globálním 
vývojem. Pak už ale bude pozdě. „Existuje 
velké nebezpečí, že firma nedokáže zainves-
tovat technologickou změnu, ale bez ní už 
nebude dále konkurenceschopná, což ohrozí 
její existenci,“ říká Lučan.

Smysluplné projekty brzdí byro-
kracie
Evropské dotace ale nejsou jen rizikem do 
budoucna. Škody působí českým firmám už 
v současnosti. Primárně ovšem spíše vinou 
špatně nastavených pravidel v Česku. 

Podniky doplácejí na přístup úřadů, podle 
kterých je za jakékoli pochybení zodpovědný 
jen žadatel o dotaci. Ještě větší hrozbou je 
přístup úředníků, kteří v rámci dotovaného 
projektu určitý postup nařídí nebo doporu-
čí, zatímco jejich kolegové pak tento postup 
pokutují jako nesprávný. 

Nedůstojná a riziková role, do které čeští 
zákonodárci obsadili žadatele o dotace, 
snižuje zájem o realizaci skutečně smyslu-
plných projektů. Přestože firma realizuje 
velkou část zakázky prostřednictvím do-
davatelů a administrátorů, úřady veškerou 
odpovědnost za nedostatky a pochybení 
vymáhají jen po podnicích, které o dotaci 
požádaly.

„Evropské dotace sebou nesou pro zada-
vatele celou řadu komplikací, především pak 
v souvislosti s přísnými pravidly a povin-
nostmi jejich dodržení v rámci celého proce-
su. V současné době zastupujeme příjemce 
dotace, který se řídil pokyny příslušných 
úředníků, neboť jinak by dotační prostředky 
nedostal. Při následné kontrole byla ale zjiš-
těna údajná pochybení a dotyčný se dočkal 
likvidačního omezení dotace,“ říká advokát 
Martin Pelikán.

Firmy, které si podobným procesem pro-
šly, tvrdí, že eurofondy se namísto nástroje 
pomoci a podpory podnikání staly v rukou 
úředníků nástrojem vydírání či likvidace 
podnikatelů.

Deformace tržního prostředí
Pro někoho jsou tedy dotační programy 
životně důležité, jiní je ale považují za cestu 
do pekel. Některé obory (jako zemědělství) 

by bez nich vůbec nepřežily, v jiných ovšem 
transfery peněz a s nimi spojená deformace 
konkurenčního prostředí přispívají k úpad-
ku firem.

Podle průzkumu Libertariánského insti-
tutu (LI), pro který je jakékoli přerozdělo-
vání peněz dílem ďáblovým, považuje velká 
část Čechů dotace za ideální podhoubí pro 
korupci a vidí v nich podporu nekalé kon-
kurence. Vadí prý dvěma třetinám Čechů. 
„Průzkum ukázal, že 72 procent respon-
dentů považuje proces získávání dotací za 
složitý,“ přibližuje výsledky ankety předseda 
LI Roman Kříž.

Co je v českém dotačním rybníčku nové, 
to je ochota některých podnikatelů, kteří se 
domnívají, že jim dotace zlikvidovaly byz-
nys, soudit se se státem. První vlaštovkou 
je žaloba majitele krachující polygrafické 
firmy Petra Fryče, který požaduje po státu 
náhradu škody. Pokud by Fryč uspěl, může 
strhnout lavinu žalob.

„Je to běh na dlouhou trať a není vůbec 
jednoduchý. Nechci to ale vzdát. Byť nám 
stát neustále hází klacky pod nohy, poma-
lu se suneme vpřed a už nás začínají brát 
vážně. Věřím, že nakonec uspějeme. Jsme 
odhodlaní jít až k Evropskému soudu. 
Dotace do soukromého podnikání nepatří. 
Chci vysoudit náhradu škody za to, že mi 
stát zlikvidoval firmu. A nejen mně. Těch 
příběhů je více,“ říká Fryč.

Že „je příběhů více“, dokazuje krach vý-
chodočeské tiskárny Silueta, která na dotace 
rovněž na rozdíl od mnoha konkurentů 
nedosáhla a musela léta bojovat s dumpin-
govými cenami, které nastavila šťastnější 
(tedy dotovaná) konkurence.

„Nechápu, proč dávat dotace soukromým 
firmám v oboru, který nebyl a není nijak 
ohrožen. V polygrafii neznám jediný případ, 
kdy by se podniky bez dotací neobešly. Chy-
ba samozřejmě není na straně příjemců. Ti 
jen využili příležitosti, což by udělal každý. 
Špatně nastaven je celý systém. Nemůžeme 
si myslet, že když do polygrafie přitečou 
zvenku miliardy korun jen pro vybrané 
subjekty, nic se nestane,“ stěžuje si majitel 
tiskárny Miroslav Štichauer.

Podle Petra Fryče dotace doslova „roz-
vrátily polygrafický průmysl“. Nerovné 
konkurenční prostředí, kdy jsou někteří 
nespravedlivě zvýhodněni, v české polygra-
fii (a nejen v ní) ale zůstává. 

jaKUb ProChÁzKa.(prochazka@mf.cz)
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Co ještě ukázal 
průzkum pro aMSP Čr?
Firmy nejvíce využívají dotace pro investič-
ní rozvoj podniků a dále v oblasti vzdělá-
vání zaměstnanců, kde se čerpá více než 
polovina všech zdrojů. Třetina všech firem, 
které dotace využívají, tvrdí, že by bez nich 
nikdy neinvestovala, dalších 16 procent by 
sice investovalo, ale později.

Celkem čtyři procenta firem žádajících 
o dotace připouštějí, že by bez dotací 
ukončily existenci, plných 27 procent na 
ně zásadně sází ve svém rozvoji a pro 
polovinu podnikatelů je to slušná šance pro 
posun. Z průzkumu vyplývá, že výše po-
skytovaných dotací činí u 27 procent firem 
částku vyšší, než je 50 procent z celkové 
investice. 

Směr určil vstup  
do eU
„Můžeme směle odhadovat, že počet dotací 
je více než tisíc každý pracovní den,“ tvrdí 
předseda Libertariánského institutu Roman 
Kříž. Toto číslo je zřejmě nadsazené, 
nicméně jen v rámci evropských programů 
půjde do roku 2020 o desítky tisíc schvále-
ných projektů.

Nejvíce peněz z Bruselu spotřebují 
tuzemští zemědělci. Většina schválených 
projektů pro zmíněné programové období 
je v rámci Programu rozvoje venkova. 
České zemědělství je na jedné straně 
vystaveno volnému trhu a konkurenci ze 
všech členských zemí EU, na druhé straně 
má nárok na štědré provozní a investiční 
dotace, které v období 2012 až 2014 činily 
v průměru kolem 38 miliard ročně. To je 
ostatně třikrát více než před vstupem do 
Unie.

Kritizovaným a vysmívaným dotacím 
je nutné přiznat jedno. V Journal of Public 
Economics kdysi porovnávali dvě skupiny 
regionů, jež byly zhruba na stejné hospo-
dářské úrovni. Jedni na dotace EU dosáhli, 
druzí nikoli. A ekonomové došli k jedno-
značnému závěru: regiony pobírající dotace 
EU rostly rychleji než srovnatelně vyspělé 
oblasti bez dotací. Pochybovat nelze ani 
o tom, že transfery peněz přispívají ve 
vyspělém světě k rozvoji infrastruktury či 
zlepšení stavu životního prostředí. 

14_23_PT_04.indd   17 13.04.2018   16:03:04



18 l Profit

 Kvůli špatnému rozhodnutí úředníků se 
firmám v programu ICT a sdílené služby 
proplácely náklady, u kterých to evropská 
pravidla zapovídají. Zdá se, že to odnesou 
nevinní příjemci dotací…
Bohužel se stává, že úředníci nevhodnými 
rozhodnutími a postupy házejí při čerpání 
dotací podnikatelům klacky pod nohy. Ak-
tuálně se řeší tři kauzy, z nichž ta nejvidi-
telnější je právě v programu ICT a sdílené 
služby, ze kterého jsou podporovány IT pod-
niky. Nechci říkat, že je v tom nějaký úmysl. 
Spíše jde o šlendrián těch, kteří se neorien-
tují v evropské legislativě. Program fungoval 
od roku 2015, mzdové prostředky jsou tedy 
zřejmě chybně propláceny už tři roky. Baví-
me se o stamilionech korun, které podniky 
v dobré víře vynaložily a teď je mnoho z nich 
bude muset možná státu vracet. 

 Co je podstatou problému?
Cílem dotovaných projektů je vývoj nových 
softwarových řešení. Jednou z podmínek, 
aby mohl žadatel čerpat dotaci na mzdy je, že 
musel vytvořit nová pracovní místa. Podmín-

ky byly ze strany MPO nastaveny tak, že bylo 
zapotřebí vytvořit dvě, tři nebo čtyři nové po-
zice podle velikosti firmy. Bez ohledu na to se 
ale podle daných pravidel daly dotovat i mzdy 
stávajících zaměstnanců. Ve firmách k tomu 
běžně docházelo, protože šlo podle úředníků 
MPO i podmínek poskytnutí dotace o stan-
dardní postup. Jenže se nyní ukázalo, že je 
to v rozporu s evropskými pravidly veřejné 
podpory. A v tom je zakopán pes.

 Proč se zjistila pochybení až nyní? Nedalo 
by se při včasném zásahu předejít větším 
škodám?
Ten problém je tu od roku 2015, kdy byla vy-
hlášena první výzva. První nálezy auditního 
orgánu ministerstva financí jsou z podzimu 
loňského roku, takže MPO o tom nejpozději 
tehdy muselo být spraveno v rámci mezi-
resortní debaty. Něco se ale děje až v po-
sledních týdnech za nového vedení rezortu. 
Bývalé vedení ministerstva léta tvrdilo, že je 
vše v pořádku a že čerpání v rámci OP PIK 
funguje skvěle. Nové vedení ministerstva 
ovšem řeší velké problémy, které nemají 

jednoduché východisko, které by uspokojilo 
všechny strany. Přesto MPO s konkrétním 
řešením musí přijít a my stále věříme, že 
nakonec nedojde k újmě na straně podniků.  

 Říkáte, že jednoduché východisko 
neexistuje. Jak tedy bude MPO postupovat 
v dalších měsících?
Ministerstvo avizuje, že zveřejní nové pod-
mínky, které budou podstatně přísnější. 
Bude chtít, aby na ně podniky přistoupily 
a vytvořily větší počet pracovních míst, 
než původně plánovaly. To je ale v časech 
téměř nulové nezaměstnanosti těžko ře-
šitelný rébus – a zvláště v IT sektoru, kde 
je poptávka po odbornících daleko vyšší 
než nabídka. MPO nyní avizuje, že pokud 
firma nebude schopna splnit nové pod-
mínky, bude muset od projektu odstoupit 
a dotaci či její část vrátit. Pro mnohé firmy 
to může být likvidační. Vezměte si malou 
společnost, která na mzdách z přiznané 
dotace vyplatila miliony korun a teď po 
ní bude někdo chtít, aby peníze vrátila. To 
ohrozí její existenci, byť dodržela všechna 
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Eurodotace pro IT firmy: 
Hrozí velký průšvih
Kvůli chybě ministerstva průmyslu 
a obchodu se neoprávněně vyplácely
evropské dotace. „Ohrožena je velká 
část segmentu IT firem,“ říká Jiří Kvíz 
ze společnosti enovation
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čerpané peníze vrátit, nemusí být přesná, 
říkají právníci. Podnikatel, který utrpí újmu, 
má samozřejmě právo stát žalovat. Určitě 
má podnik šanci bránit se soudní cestou 
a navíc mu mnohdy nic jiného nezbývá, 
zvlášť pokud volí mezi žalobou a ukončením 
podnikání.

 Vy byste tedy doporučil firmám obracet 
se na soudy?
Já bych doporučil firmám využít veškeré 
možnosti k obraně. Mohou se například ob-
rátit na nás (AMSP ČR), abychom jim v dané 
věci pomohli alespoň v konzultační rovině. 
Ta problematika totiž není jednoduchá. Ale 
pokud vyčerpají všechny ostatní možnosti 
k nápravě, je rozhodně na místě domáhat se 
svých práv soudní cestou. Mnohé podniky 
už se touto cestou vydávají. Protože se ten 
problém dotýká zhruba 460 projektů, lze 
bohužel očekávat desítky žalob proti státu, 
respektive MPO.

 Nové vedení ministerstva zřejmě spásné 
řešení nevymyslí…
Současné vedení se snaží najít smysluplné 
řešení, ale má velmi omezený manévrovací 
prostor. Už jen z toho, že formou depeše 
informovalo všechny subjekty, že ten problém 
existuje, ale metodiku, jak postupovat zveřejní 
až v budoucnu, je evidentní, že zatím přesně 
nevědí, jak složitý problém řešit. To nepovažu-
jeme za úplně korektní přístup. 

 Nemůže jít o politický souboj mezi ČSSD 
a ANO?
Z mého pohledu jde o věcný, nikoliv politic-
ký problém. Ke kauze se vyjádřily i ÚOHS 
a Evropská komise. Potvrdily, že zřejmě 
došlo k pochybení, takže já bych za tím 
nějakou politickou hru neviděl. 

 Co kauza pro IT sektor v ČR znamená?
Musíme si uvědomit, že je tím ohrožena 
značná část IT. Jde asi o 450 IT firem 

v České republice, což je významná množina 
podniků. Vezmeme-li mimopražské firmy, 
které nabízejí klientům pokročilejší  
IT řešení (vyvíjejí aplikace či vlastní 
software), protože právě pro ně je program 
určen, tak v tomto segmentu půjde o desítky 
procent. Bude to pro ně velký zásah do pod-
nikání a pro některé to může být i likvidač-
ní. Zasáhne to tedy velkou část trhu. I my se 
ale aktivně podílíme na jednáních s MPO 
a věříme, že najdeme řešení, které minima-
lizuje škody. Není to ale lehké.

 Tato kauza ale není jediná. Nedoplácejí 
žadatelé o dotace obecně na špatný přístup 
poskytovatele?
To je přesné. Stává se, že ministerstvo 
udělá chybu a poškozen je žadatel. A to 
se nestalo jen v tomto případě. Další 
aktuální kauza se týká programu Úspory 
energie. Tam je v pravidlech uvedeno, na 
které výdaje mohou energetické firmy 
dotaci čerpat. A mezi způsobilými výdaji 
je projektová dokumentace. Čím větší je 
projekt, tím robustnější a nákladnější bývá 
projektová dokumentace. Opět to funguje 
od roku 2015 a MPO nyní přichází s tím, 
že tenkrát udělali chybu a projektová do-
kumentace podle regulí EU v těch výdajích 
být nemůže. Žadatel udělal všechno dle po-
kynů MPO, vynaložil spoustu prostředků 
a někdo mu sdělí: část dotaci nedostanete, 
protože úřad udělal chybu. 

 Evropská komise rozhodla o pozastavení 
certifikace programu OP PIK a peníze bude 
muset vyplácet stát z vlastních zdrojů. 
Čerpání v tomto programu nefungovalo 
tak, jak mělo?
OP PIK se čerpá špatně, to je prostě fakt. 
Oproti programu OP PI z minulého dotač-
ního období (2007-2013) je to katastrofa. 
OP PIK se na počátku zanedbal, nastavilo 
se tam veliké množství byrokracie, nových 
a nesmyslných administrativních poža-
davků, které firmy odradily od toho, aby 
čerpaly. K dispozici bylo celkem 117 miliard 
a vyčerpáno (po čtyřech letech) jen šest mi-
liard korun! Myslím, že skluz už se bohužel 
do konce programovacího dohnat nepodaří 
a všechny prostředky se nevyčerpají. Hodně 
bude záležet na tom, jak se nastaví dotační 
výzvy v roce 2018, které ještě mohou čerpá-
ní pozitivně podpořit. 

jaKUb ProChÁzKa.(prochazka@mf.cz)

pravidla nastavená MPO a postupovala 
podle jeho návodu.

 Mohou vůbec menší firmy nové  
podmínky splnit?
Pro ty menší to skutečně bude velká kompli-
kace a pro mnohé to může být nesplnitelný 
úkol. Nicméně je to případ od případu. Jsou 
tam projekty, které jsou již ukončené nebo 
těsně před ukončením. Když vám někdo po 
třech letech měsíc před finále řekne: udělejte 
to úplně jinak, je to prakticky nemožné. Malou 
výhodu mají firmy, které jsou na počátku rea-
lizace. Ty se prostě rozhodnou: buď se novým 
podmínkám přizpůsobíme, nebo to vzdáme. 
Pak samozřejmě nic nevrací, ale dotaci, kterou 
měly schválenou a měly jí získat, nedostanou. 

 Jak se mohou podnikatelé bránit. Nebojíte 
se, že dojde k vlně žalob na stát?
Na naši spolupracující advokátní kancelář 
už se poškozené firmy obracejí s žádostí 
o pomoc. Interpretace ministerstva, že 
pokud nejste schopni nebo ochotni narych-
lo přijmout změněné podmínky, musíte 

jiří Kvíz (34)
Vystudoval mezinárodní vztahy  
a evropská studia a již deset let se zabývá 
problematikou fondů EU. Je předsedou 
výboru pro Strukturální fondy AMSP ČR  
a pracuje jako hlavní konzultant  
v poradenské společnosti enovation, která 
se specializuje na strukturální fondy EU.
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Na počátku jsou obyčejné dřevěné 
piliny, na konci ekologické palivo, 
jehož výhřevnost je na stejné 

úrovni jako u kvalitního hnědého uhlí. Řeč 
je o peletách, které v loňském roce v České 
republice vyrábělo třicet peletáren. Tímto 
palivem již topí 27 tisíc českých domácností.

Drahý odpad
Zatímco piliny dříve dřevozpracující podni-
ky rozdávaly coby odpadní produkt zdarma, 
dnes je to komodita, za kterou výrobci pelet 
platí. „Potřebujeme piliny, které vznikly 
z odkorněného dřeva,“ vysvětluje Jindřich 
Lachout, jednatel firmy Latop provozující 

moderní peletárnu v obci Chotoviny u Tábo-
ra a obchodující s topenářským a sanitárním 
vybavením. Pouze z takových je totiž možno 
vyrobit „bílé“ pelety zařazené do nejvyšší 
jakosti kategorie ENplus A1. „Piliny musíme 
dovážet ze vzdálenosti až sto kilometrů. 
Část se vozí dokonce až z Rakouska. Za je-
den krychlový metr se nyní i s dovozem platí 
pilám více než 350 korun,“ dodává Lachout.

Naštěstí pro podnikatele v tomto oboru 
stoupá také cena pelet. Před několika lety 
se cena kilogramu pelet pohybovala kolem 
tří korun, dnes je přes šest. V průběhu roku 
se ale několikrát mění. „Je to podobné jako 
v případě uhlí.  Nejdražší bývají na konci 

zimy, pak v dubnu a květnu zlevní a postupně 
během teplého období roku opět nabírají na 
ceně,“ dodává jedenašedesátiletý Lachout.  

Jak s výrobou, tak i s prodejem pelet už 
má bohaté zkušenosti. Celý život pracoval 
jako topenář, pak si založil firmu na prodej 
kamen a kotlů. Také prodává vybavení kou-
pelen. Na myšlenku peletárny přišel v roce 
2005, kdy pochopil, že je to evropský trend.

Piliny ze smrku
Ve skladu pilin v Chotovinách začíná celý 
výrobní proces. Neodoláme a sáhneme si do 
hromady pro hrst, abychom mohli přivonět. 
Cítíme krásnou vůni smrkového dřeva. 

Hodně voňavý 
byznys s dřevem
Pelety jsou čím dál oblíbenější. 
„Tohle palivo má budoucnost,“ 
říká Jindřich Lachout, 
jednatel firmy Latop
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„Opravdu používáme prakticky výhradně 
piliny ze smrku.  Pro naše potřeby jsou 
ideální. Příměs ostatních dřevin, třeba bo-
rovice, je maximálně v řádu několika málo 
procent,“ říká Lachout.

I v dlani cítíme, jak jsou piliny vlhké. 
„Vlhkost dosahuje i padesáti procent,“ 
dodává. Té se samozřejmě během výrobního 
procesu je třeba zbavit. „Právě na tom, kolik 
vody piliny obsahují, závisí denní kapacita 
výroby. Když jsou totiž piliny vlhčí, musí se 
rychlost patnáctimetrového pásu, kde se 
během sušení vrstva pilin pohybuje, náležitě 
zpomalit. Dříve jsme na piliny pouštěli přímo 
teplo vzniklé spalováním zemního plynu. To 

nebylo vůbec efektivní. Nyní se piliny suší 
vzduchem, který má teplotu pouze 70 stupňů 
Celsia. Celou technologii jsem si vymyslel 
sám,“ líčí podnikatel. Dokonce nám ani 
nedovoluje některé části výroby fotografovat. 
„Není to samozřejmě technologie vyrobená 
speciálně na zakázku. Jen jsem si ji prostě na 
míru nakonfiguroval z nabídky různých typů 
zařízení od několika výrobců,“ dodává. 

Před čtyřmi lety peletárnu zmodernizoval. 
Některé díly linky byly vyměněny za nové. 
Hlavní změnou byla instalace kogenerační 
jednotky. Pomocí ní vyrábí ze zemního plynu 
jak teplo, tak i elektřinu, kterou zhruba 
z jedné čtvrtiny využívá pro vlastní potřebu. 
Zbývající tři čtvrtiny prodává do rozvodné 
sítě energetikům. Každou hodinu takto 
promění 250 metrů krychlového zemního 
plynu. Teplo slouží k sušení pilin. Z nich se 
musí odpařit tolik vody, aby výsledná vlhkost 
nepřesahovala deset až 13 procent.

Z pilin válečky
Ještě dříve, než se piliny dostanou do lisu, 
musejí se namlít na menší částečky. „Často 
jsou v pilinách i odštěpky a třísky, které jsou 
docela velké. My přitom potřebujeme lisovat 
piliny, jejichž velikost je maximálně několik 
milimetrů,“ prozrazuje Lachout. 

Další fáze výroby je už poměrně jednodu-
chá. Malé prstence uvnitř většího přitlačují pi-
liny k šestimilimetrovým otvorům na obvodu 
a z nich vypadávají několik centimetrů dlouhé 
válečky pelet. Ty se ještě musejí ochladit a pak 
dopravníkem dojedou k místu, kde se pytlují. 
„Nejčastěji je distribuujeme v patnáctikilo- 
gramových igelitových obalech, jsou ale 
zákazníci, kteří je odebírají v tunových žocích, 
případně je lze do zásobníků v místech využití 
přepravovat i volně ložené v automobilových 
cisternách,“ informuje Lachout.

Úzké hrdlo
Právě balení je podle Lachouta v současnosti 
úzkým hrdlem, které brzdí výrobní kapacitu 
této peletárny. „Chceme koupit automatic-

kou balicí linku,“ říká. V současnosti balení 
zajišťuje v jedné směně jedna pracovnice. 
Kromě ní stačí na obsluhu všech zbývajících 
technologií peletárny už jen jeden další 
člověk. „Vyrábíme každý týden od půlnoci 
v noci z neděle na pondělí a končíme v pátek 
o půlnoci. V tyto dny tedy máme třísměnný 
provoz,“ prozrazuje Lachout.

Roční produkce peletárny v Chotovinách, 
v níž pracuje sedm zaměstnanců, je zhruba 
šest tisíc tun. To ji řadí k menším až střed-
ním podnikům tohoto typu. „Například 
v Paskově existuje jedna, která má kapacitu 
přes 80 tisíc tun,“ říká Lachout.

raDeK PeCÁK

Pelety pod lupou
   Vloni se v Česku vyrobilo celkem 365 tisíc 
tun pelet, což je v meziročním srovnání 
o 11 procent více. V tuzemsku se jich 
spotřebovalo jen přibližně sto tisíc tun, 
zbytek se vyvezl, hlavně do Německa, 
Rakouska a Itálie. 

   96 procent pelet vyrobených v ČR má 
nejvyšší klasifikaci s nejmenším podílem 
popela.

   Kotlíkové dotace můžou uhradit 85 pro-
cent ceny nového automatického kotle na 
dřevní pelety.

   Pro vytápění jednoho rodinného domku 
postačí na rok tři až pět tun pelet.

   Kvalita se neustále sleduje. Peletárny 
musejí uchovávat pro pozdější rozbor 
vzorky z každého dne výroby.

   Chystá se další rozvoj. Například ve 
Ždírci nad Sázavou, kde funguje druhá 
největší tuzemská peletárna, se brzy za-
čne stavět další. Kapacita se navýší také 
v tuzemské „trojce“, v Chanovicích.
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Zhruba dvacet 
procent produkce 
vyvážíme, 
hlavně do Rakouska 
a Itálie.
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Symbol medvěda se zakřivenou 
tureckou šavlí pochází z erbu 
maďarského šlechtického rodu 

Morvayů. Sedmačtyřicetiletý Aleš Morvay 
sice neví, zda je právě s tímto rodem 
pokrevně příbuzný, mohutnou šelmu si ale 
nechal před 20 lety vytetovat na paži.

A dnes je také viditelná na každém díle 
rodinné firmy Morales Aussig. Ta vyrábí 
a renovuje mimo jiné nábytek podle vlast-
ních návrhů, vytváří interiéry, rekonstruuje 
a renovuje historické stavby. 

Svoboda nadevše 
„Ke svatbě jsme v roce 1997 dostali od babič-
ky dřevěnou kredenc se štítkem ‚vyrobeno 
v Aussig 1936‘, vydržela bez opravy 80 let. My 
bychom také byli rádi, kdyby se naše výrobky 

předávaly dál třeba celé století,“ objasňuje 
zrod jména firmy Alešova manželka Petra. 

Morales je přesmyčkou jména zakladatele 
firmy Aleše Morvaye, Aussig odkazuje k his-
torickému názvu Ústí nad Labem, kde firma 
působí, a zároveň k fortelné předválečné 
tradici řemesel v této části Sudet. 

Na Alešových pažích ale není jen medvěd, 
kryjí je i jiné, zdánlivě nesourodé obrázky. 
A podobně působí i jeho tým: někdejší profe-
sionální fotograf, bývalý zedník, paní účetní, 
co navrhuje a šije originální oděvy. 

Sám majitel je absolvent strojní průmys-
lovky, dřívější reprezentant ve vodním pólu 
a nedostudovaný učitel tělocviku. Vysokou 
školu, která mu podle jeho slov nic nedávala, 
nedokončil. Sport však neopustil (mimo jiné 
je kajakářem a instruktorem aštanga jógy) 

a fyzickou průpravu zužitkovává při práci. 
Na volnou nohu se vydal už před dvaceti 
lety. Nedovedl si představit, že by se stal 
zaměstnancem.  

Zákazníci z komunity
Jak přibývalo tetování na pažích Aleše Mor-
vaye, tak se i postupně proměňovalo jeho 
podnikání. Dnes vede malou manufakturu. 
Současné zaměstnance zná více než dekádu, 
poznali se už dříve, když spolupracovali na 
některých projektech. 

„Aleš měl kliku. Najít tady šikovné lidi, 
schopné samostatnosti, a navíc nezatížené 
exekucí, není snadné,“ říká Petra.

Morvayovi přiznávají, že bez finančního 
zázemí z Petřina předchozího zaměstnání 
a dalších rodinných zdrojů by si na studio 

Nábytek 
s cejchem medvěda
Na medvěda ohánějícího 
se šavlí narazíte ve firmě Morales 
všude. Je to nejen její signatura, 
ale na paži ho má i majitel Aleš Morvay 
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v pronajatých prostorách bývalé továrny ne-
troufli. Stabilní podnikání v sociálně slabém 
Ústí nad Labem je složitější než jinde.

Manufaktuře se dnes daří hlavně záslu-
hou komunity podobně zaměřených lidí. 
Aleš Morvay od narození žije v části města, 
o kterou s Petrou a partou známých pečují. 
Založili sousedský spolek, organizují svépo-
mocí komunitní festival a starají se o uži-
vatelský komfort kdysi výstavné německé 
vilové čtvrti na úpatí zalesněného kopce. 

Důvěra zákazníků se tak odvíjí i od jejich 
společensky prospěšných aktivit. Na nedo-

statek klientů si aktuálně nestěžují. I když 
třeba knihovna na míru je pro místní docela 
velký luxus. „Na Aleše“ si ale našetří – vědí, 
že dostanou unikátní kus z přírodních mate-
riálů, citlivě laděný pro daný interiér.

„Myslím, že Aleš si svou pověst léta odma-
kává hlavně mimopracovně. Na festivalech, 
pomocí a podporou druhým. Důvěra, a tím 
i firma organicky roste s ním,“ pokračuje 
Petra. „Lidé, kteří se s námi aktivně účastní 
kulturních a ekologických projektů, bývají 
také těmi, kteří u nás ‚nakupují‘. Řada 
našich zákazníků něco buduje vlastními 
silami a vědí, jak důležité je podpořit lokální 
výrobce. Neděláme marketing, Aleš jen vy-
rábí věci tak, jak nejlépe umí. Jemu to dává 
smysl a také práci dalším lidem,“ dodává.

Invence něco stojí
Nejnáročnější byl rok přechodu od živnosti 
ke společnosti s ručením omezeným před 
dvěma lety. Tehdy zažili výpadek platby za 
zakázku a zdržení výplat. „Dost draze jsem 
se tehdy poučil, že zakázky, do nichž se mi 
nechce, se nevyplatí,“ vysvětluje Aleš, u ně-
hož s požadavkem na nábytek z překližky ve 
stylu nábytkářských řetězců nelze pochodit. 

„Smůla je, že jsme někdy považováni za 
truhlářskou dílnu a zájemci nechtějí platit 
za invenci. Jsme v Ústí jedni z mála, kteří 
realizují vlastní návrhy. Charakteristická je 
pro nás revitalizace a trvanlivost, ne rychlá 
spotřeba a jendorázovost,“ míní Aleš.

Alešovy práce jsou odrazem místa, kde 
vznikají. Je to ambivalentní spojení surové-
ho industriálu – kovu a skla – s unikátními 
kusy přírodního dřeva a kamene, nového 
i toho se specifickou historií. „Respektu 
k materiálu, nástrojům a ruční práci jsem se 
učil od dědy i táty, ale nejvíc jsem dostal od 

restaurátora kamenosochařských děl Rado-
mila Šolce, s nímž jsem směl pracovat. Učil 
mě chápat drsný materiál s citem, navazovat 
na staré řemeslo a technologie. Původně 
jsem právě díky němu dělal se ‚šutry‘, dřevo 
byla bokovka,“ vzpomíná. 

Od vědy k bezpečnosti práce
Petra, čtyřiačtyřicetiletá doktorka filozofie 
a absolventka tří různých vysokoškol-
ských studií, působila 15 let jako odborná 
asistentka na univerzitě. Dalších pět se 
věnovala psychologické podpoře manažerů 

v pražských společnostech. Své zkušenosti 
uplatnila i v rozvoji firmy Morales. 

„Když jsem se rozhodla pro profesní 
pauzu, Aleš naléhavě potřeboval řešit 
administrativu a byrokracii spojenou se 
založením firmy. Na to při výrobě nemá 
kapacitu. Navíc mám vedle humanitních věd 
vystudovanou kulturněhistorickou regio-
nalistiku a při některých zakázkách, jako 
třeba rekonstrukci historických oken na 
jedné z ústeckých budov, jsem mohla firmu 
podpořit i odborně,“ říká Petra, která do 
Alešova podnikání vnesla základy manažer-
ských postupů včetně vhodné cenotvorby. 

„Kdybych působila v jiné firmě, asi bych v ní 
měla nějakou jasnou pozici. Moje práce ve fir-
mě  Morales se však odehrává zejména v kuchy-
ni. Jsem manažerkou teplých obědů. Je z nich 
rituál a každodenní provozní porada. Z kuchy-
ně řeším i promo a sociální sítě,“ dodává. 
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šIroKÝ zÁběr. „Realizujeme, renovujeme, 
revitalizujeme, restaurujeme nábytek, doplňky, 
interiéry, exteriéry, unikátní a historické stavby,“ 
říká Aleš Morvay.
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Motto firmy Morales

Rozumíme si s kamenem, dřevem, 
kovem, sklem, přírodním a nesyntetickým 
materiálem. Využíváme staré metody 
práce. Nebojíme se staletých trámů, žuly, 
masivního pískovce, surové oceli či železa 
v moderním interiéru. Bereme vážně 
schopnost věcí být nám nablízku, zjevovat 
svou krásu a zřetelnou subjektivitu.
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 Jak jste se k vinařství dostal? Je to u vás 
tradiční rodinná záležitost, nebo jste si víno 
zamiloval později?
K vínu jsem měl vztah odmalička. Děda 
vinařil, nic velkého, vše pouze pro vlastní 
potřebu a já mu s taťkou pomáhal. Jsem 
z Krumvíře a to se přímo nabízí mít k vínu 
vřelý vztah. Čím jsem byl starší, tak jako asi 
každý na jižní Moravě jsem začal poznávat 
vína jako konzument, snažil se pochopit 
jejich rozmanitost a krásu. Ač nejsem 
přímo vystudovaný vinař, studoval jsem na 
univerzitě chemii a technologii potravin, tak 
jsem věděl, že tímto směrem se chci ubírat. 
Práce ve vinařství mě lákala, a proto jsem 
se i v diplomové práci zaměřil čistě na víno. 
Tenkrát mi vína pro práci poskytl slavný 
krumvířský patriot a trojnásobný vinař roku 
Jožka Valihrach.

 Kde jste sbíral zkušenosti, než jste se stal 
generálním ředitelem vinařství Pavlovín?
Abych řekl pravdu, až po vysoké škole jsem 
měl možnost pracovat ve vinařství, kde se 
víno vyrábí moderní technologií a dbá se na 
vysokou kvalitu. Veškeré zkušenosti jsem 
nasbíral tady v Pavlovínu a jsem za to rád. 
Tehdy jsem nastupoval do pozice obchodního 
zástupce, ale abych pochopil vše kolem, pra-
coval jsem nějaký čas v různých pozicích – ve 
sklepní hale, lahvovně, skladu, v přijímání 

a prvotním zpracování hroznů při vino-
braní, dokonce jsem dělal i fakturace a tak 
dále. Poté jsem se naplno věnoval obchodní 
činnosti, dělal řízené degustace, které dělám 
dodnes, baví mě to. Postupem času jsem 
s tehdejším majitelem a současně ředitelem 
zabrousil do celkového chodu vinařství po 
manažerské stránce. Když byl o firmu zájem 
z Českých vinařských závodů vlastněných 
koncernem Prosperita, které chtěly Pavlovín 
jako prémiovou značku a prodej byl na spad-
nutí, byl jsem do současné pozice doporučen 
a valnou hromadou schválen. 

 Vinařství založili ve velkých Pavlovicích 
v roce 1994 tři místní rodáci. Jak jste 
zmínil, v roce 2013 je koupily České 
vinařské závody. Jak to chod vinařství 
změnilo?
Chod jako takový, co se týká výroby vína, 
se de facto nezměnil. Pořád chceme vyrábět 
skvělá vína a děláme pro to maximum. Ji-
nak se ale změnila spousta věcí. Každý, kdo 
je součástí nějakého holdingu, se musí řídit 
příslušnými zákony a různými pravidly, cho-
vat se transparentně, mít audity a tak dále. 
Člověk musí nad spoustou věcí přemýšlet. 
Bohužel, i když fungujeme jako samostatná 
jednotka, nejsme schopni dosáhnout na 
řadu dotačních titulů právě kvůli účasti 
v holdingu. To mě mrzí, chtěli jsme inovovat 

některé věci, které tak musíme zvládnout 
sami postupně. Na druhé straně snahou 
majitele je rozšiřovat vinice, vložit do nich 
kapitál. Toho bychom sami nebyli schopni. 
Rozšiřujeme si tak portfolio moravských vín 
díky odrůdové skladbě. 

 Jak si musí malé vinařství počínat 
v rámci velké společnosti, aby si zachovalo 
svůj charakter a „neutopilo“ se ve větší 
produkci mateřské firmy?
Tohle jsme si museli vyjasnit hned na začát-
ku. Chtěl jsem, abychom se drželi našeho 
trhu, což jsou vinotéky, restaurace, speciali-
zované prodejny s vínem a soukromá klien-
tela, který jsme si léta budovali, ač možnost 
dodávat do řetězců byla možná a řešila se. 
Můžeme si tak s víny více hrát, dělat je doko-
nalejší a v různě velkých partiích či limitova-
ných edicích. V rámci mateřské firmy a firem 
sesterských si tak držíme svoji autonomii. 
Velkou většinu našich odběratelů znám 
z předchozí letité obchodní činnosti osobně, 
s celou řadou z nich si tykáme, jednáme spolu 
na rovinu a může tam tak panovat obou-
stranná důvěra. Osobně by mě mrzelo o tento 
trh přijít a veškerou naši výrobu přizpůsobit 
jen potřebám mateřské firmy. 

 Máte vlastních 62 hektarů vinic a dalších 
40, které máte pronajaté, postupně 

Pavlovín si prošel od sklepa 
až po ředitelské křeslo
K vínu měl Radim Heča, 
generální ředitel společnosti Pavlovín, 
Vinařství Velké Pavlovice, vztah již od dětství. 
Dodnes rád dělá řízené degustace
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odkupujete. Předpokládáte, že je získáte 
postupně všechny?
V současné době z těch 40 hektarů, které 
obděláváme, máme již asi 60 procent odkou-
pených a další odkup je na spadnutí, řeší se. 
Většina majitelů pozemků je z blízkého okolí 
a je pro ně složité rozhodnutí vlastněné po-
zemky prodat. Nicméně vědí, že je v našem 
zájmu se dohodnout, a jsou si vědomi, že 
nejsme překupníci půdy a že máme skutečně 
v úmyslu na těchto pozemcích hospoda-
řit, jak nejlépe dovedeme. S pár lidmi, 
kteří pozemek z nějakého důvodu prodat 
nechtějí, máme vyřešený dlouhodobý nájem 
k oboustranné spokojenosti. V současné 
době již máme na stole k podepsání smlouvy 
na koupi dalších 21 hektarů a další ještě 
chceme vysazovat. Máme tak v plánu vinice 
rozšířit na 140 hektarů a to už je velmi 
slušné zázemí.

 Kolik révy ročně vypěstujete a kolik vína 
ročně prodáte?
Když není abnormální rok, co se týká poča-
sí, z vinic, které nám v současné době rodí, 
vypěstujeme okolo 700 tisíc kilogramů 
hroznů, část z nich poskytujeme mateřské 
společnosti. Navíc deset hektarů máme 
vysazeno nově, z nich některé nerodily ještě 
vůbec, zčásti máme panenskou sklizeň, 
takže na plnou plodnost teprve čekáme. 

Nepěstujeme ale hrozny na kvantitu, 
potřebujeme, aby hrozny byly dobře vyzrálé 
a zdravé, proto u vybraných odrůd děláme 
redukci. Roční lahvová produkce je okolo 
250 tisíc lahví. Děláme také vína do bag in 
boxů. 

 Projevují se i ve vinařství nějaké módní 
trendy? V posledních letech jsou například 
mnohem populárnější růžová vína. 
Samozřejmě i vinařství obecně se posouvá 
hodně dopředu, lidé vínu více rozumějí 
a poznají dobrá a špatná vína. Marketingově 
jsou v posledních pár letech růžová vína 

propagována a je to dobře. Morava dokáže 
nabídnout bílá i růžová vína skutečně ve 
světové extratřídě. Navíc růžové víno v tep-
lých měsících spojené se sezonní gastrono-
mií je opravdu zážitek. Na trhu je také stále 
více oblíbené jemně perlivé víno – frizzante. 
V čem ale vidím obrovský posun, jsou vína 
červená. Faktorů je více, ať už změna klima-
tu, kde je oteplení znatelné, tak i technologie 
výroby a posun samotných sklepmistrů 
v jejich umění.

 Jaký byl ve vašem vinařství ročník 2017? 
Můžete vůbec odpovědět jinak, než že byl 
vynikající?
Co se týká zdravotního stavu hroznů a teď 
už můžu říci i kvality hotového vína, byl 
ročník skvělý. Horší to bylo s výnosy. Již 
druhým rokem po sobě přišly jarní mrazy 
a úroda byla nižší. 

 Které z vašich vín si vychutnáte nejraději 
vy osobně?
Mojí nejoblíbenější odrůdou je Sauvignon. 
Je zajímavé, kolik tváří může tato odrůda 
mít v jednotlivých lokalitách či ročnících.  

 V posledních letech jste získali řadu 
ocenění, kterých z nich si vážíte nejvíce? 
Ocenění jsme získali v tuzemsku i zahraničí 
opravdu celou řadu. V minulosti jsme vy-
hráli kategorii v odrůdě Chardonnay v San 
Franciscu a posledním úspěchem, kterého si 
ceníme, je zisk šampiona 2017 v červených 
vínech na tuzemských Valtických vinných 
trzích, největší výstavě u nás s mezinárodní 
účastí. Že to bylo právě v červených vínech, 
o to je úspěch cennější. 

 Letos jste čekali na ledové víno téměř až 
do konce ledna. Je to jediný problém, který 
může našemu vinařství přinést postupné 
oteplování klimatu?  
Rozhodnout se pro ledové víno je vždycky 
riziko. Nejprve panují obavy z podzimní-
ho počasí, kdy hrozny může napadnout 
hniloba, poté čekání, zda skutečně přijdou 
ty správné silné mrazy. V loňském roce 
by se dalo pomalu vybírat, mrazivých dní 
bylo dost, letos to byl opačný problém. 
Nakonec jsme se přece jen dočkali a jsme 
snad jedno ze dvou nebo tří vinařství, 
které může ledové víno z ročníku 2017 
nabídnout. 
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Pavlovín – Vinařství Velké 
Pavlovice
Příběh vinařství Pavlovín začal v roce 1994 v jihomoravské 
vinařské lokalitě Velké Pavlovice. Zakladateli a společníky 
firmy se stali tři místní rodáci. V roce 2013 vinařství Pavlo-
vín odkoupily České vinařské závody, současně bylo prodáno 
i středisko ve Velkých Pavlovicích a veškerá výroba i sklady 
se přesunuly do Bohumilic.

Radim Heča (33)

Ve společnosti Pavlovín – Vinařství Velké 
Pavlovice pracuje od roku 2010, od roku 
2013 jako její generální ředitel. Vystudoval 
Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu 
technologickou. 
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 Jak jste se dostal k podnikání?
Měl jsem to štěstí, že jsem po absolvování 
stavební fakulty v Praze nastoupil k firmě 
Vodní stavby Praha, která v té době byla 
největší a nejúspěšnější stavební firmou, ze 
které se časem dokonce vyčlenily dodnes 
úspěšně fungující firmy, jakými jsou Metro-
stav, Zakládání staveb a Hochtief. U Vod-
ních staveb jsem pracoval v nejrůznějších 
pozicích od mistra, stavbyvedoucího, 
přípraváře, vedoucího přípravy, tech-
nického náměstka až po ředitele závodu 
Teplice. Díky tomu jsem měl možnost si 
sám na sobě vyzkoušet nejen nejrůznější 
činnosti související s realizací staveb, ale 
i detailně poznat specifické problémy souvi-
sející s vedením stavební firmy na všech 
úrovních řízení. Jako nejmladší z ředitelů 
tehdejších závodů Vodních staveb jsem měl 
jinou představu o dalším vývoji firmy, což 
nezapadalo do záměrů tehdejšího generál-

ního ředitele v Praze, proto mne z funkce 
ředitele závodu odvolal. Když jsem nemohl 
dál řídit závod podle svých představ, zdravě 
jsem se naštval, podal výpověď a založil 
svoji vlastní poradenskou firmu IPOS. 
Dodnes jsem generálnímu řediteli vděčný 
jednak za to, že mne donutil k rozhodnutí 
podnikat, jednak za to, že jsem nemusel 
být u toho, když Vodní stavby přivedli ke 
krachu. Začátky mého podnikání byly ale 
velmi těžké. Zlaté padáky tehdy neexistova-
ly a po odchodu z Vodních staveb jsem byl 
bez prostředků. V té době se nám navíc na-
rodila dcera a moje žena byla na mateřské 
dovolené. Začínal jsem tedy skutečně z nuly, 
a když se podívám zpět, docela se divím, že 
jsem to všechno ve zdraví zvládl. 

 Čím jste se tehdy zabývali?
Vzhledem k tomu, že jsem se u Vodních 
staveb detailně seznámil se všemi činnost-

mi nutnými pro úspěšnou realizaci staveb, 
pomáhal jsem s řízením privatizovaných 
a nově vzniklých stavebních firem. V té 
době se začaly objevovat osobní počítače, 
ale pro stavbaře neexistovaly žádné vhodné 
programy, které by jim umožnily efektivněji 
řídit stavby. Proto jsem začal shánět progra-
mátory včetně lidí, kteří chtějí něco nového 
vytvářet, a v roce 1992 jsem poradenskou 
firmu IPOS změnil na společnost IPOS-
-SOFT, zaměřenou na vývoj programů pro 
řízení stavebních firem. 

 Od stavění k programování je docela 
velký skok…
Já nejsem programátor, ale díky svým zku-
šenostem z provozu jsem měl jasnou před-
stavu o tom, co potřebují pracovníci uvnitř 
stavební firmy k tomu, aby mohli kvalifi-
kovaně rozhodovat a řídit nejen stavbu, ale 
i celou firmu. Pochopil jsem, že všechno je 

Usnadňujeme život 
stavebním firmám 
„Pomáháme jim změnit stávající 
způsob řízení využívající excelové tabulky 
a přejít na efektivní procesní nákladové řízení,
umožňující snižovat náklady,“ říká Ing. Miroslav 
Novotný, ředitel společnosti IPOS-SOFT 
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to o informacích a vzájemném propojení 
informací jednotlivých pracovníků mezi 
sebou. Podařilo se mi dát dohromady tým 
lidí, stavbaře, ekonomy a programátory, se 
kterými jsme se vrhli do velmi zajímavé prá-
ce. Nebylo to snadné, ale postupně se nám 
podařilo vytvořit komplexní informační 
a řídicí systém pod názvem IPOS, pokrýva-
jící veškeré činnosti potřebné k efektivnímu 
řízení stavební firmy. Centrální zpracování 
ekonomických, ale i technických dat v je-
diném informačním systému nám umož-
nilo procesně provázat veškeré činnosti 
a informace tak, že se žádná data nemusejí 
pořizovat duplicitně. Detailní informace 
o kterékoli stavbě, středisku i celé stavební 
firmě jsou k dispozici všem pracovníkům 
podle nastavení přístupových práv a v sou-
ladu s jejich pracovním zařazením. Tím lze 
všechny pracovníky uvnitř firmy vzájemně 
propojit, nastavit pevná a jasná pravidla 
a dodržování těchto pravidel velmi snadno 
kontrolovat. A to je to, co stavební firmy nut-
ně potřebují, s čím si ale velmi často nevědí 
rady, a proto se pevným pravidlům vyhýbají. 
Každá improvizace bez jasných pravidel 
– nejen ve stavebnictví – je jednak časově 
náročná, ale i zcela zbytečně drahá.

 V čem se liší stavebnictví od ostatních 
odvětví?
Rozdíl je dán specifickým předmětem do-
dávky, stavbou. Každá stavba je neopakova-
telným originálem, který se navíc v průběhu 
dodávky neustále upřesňuje a mění. Z těchto 
důvodů musí být i celý informační systém 
stavební firmy podřízen realizaci stavby 
a měnícím se podmínkám. Toto je hlavní 
důvod, proč obecné informační systémy, po-
užitelné v průmyslu a ostatních odvětvích, 
v podmínkách stavebních firem selhávají 
a nepřinášejí potřebný efekt. Díky tomu, že 
nejsme pouze programátoři, ale také stavba-
ři, kteří si realizaci staveb a řízení stavební 
firmy v praxi na vlastní kůži vyzkoušeli, 
víme velice dobře, co je pro úspěšnou reali-
zaci staveb skutečně důležité, a tomu jsme 
podřídili vývoj celého systému IPOS. 

 Co vlastně stavebním firmám nabízíte?
Nejde jen o to, že dodáme stavební firmě 
nový komplexní informační a řídicí systém 
IPOS, ale daleko důležitější je to, že jim 
pomáháme změnit nevyhovující metody 
řízení a zavést do firmy jednoduchá a jasná 
pravidla. Díky procesně provázanému zpra-

cování veškerých technických i ekonomic-
kých informací lze tato pravidla nejen rychle 
zavést, ale lze je i velmi snadno kontrolovat. 
Stavbaři jsou mistři improvizace a mno-
hým pracovníkům uvnitř stavebních firem 
jejich stávající neprůhledný systém řízení, 
postavený většinou na vyplňování excelo-
vých tabulek, vyhovuje. Excel je sice mocný 
nástroj, lze v něm vytvářet úžasné barevné 
přehledy přehledů, problém je ale s tím, 
jaké informace se do těchto excelů dostá-
vají. Vyplňování excelových tabulek jednak 
pracovníky firmy zcela zbytečně zaměstnává, 
data se pořizují mnohdy duplicitně, a navíc se 
do těchto tabulek dostávají informace velmi 
často nevědomě, ale i vědomě zkreslené. Pro 
řízení staveb i celé firmy pak máte k dispozici 
přesné součty nepřesných čísel, na základě 
kterých se velmi špatně rozhoduje. Dokud 
v minulosti šlo do investiční výstavby velké 
množství finančních prostředků a existovaly 
předražené stavby, bylo snižování a zprů-
hledňování skutečného průběhu nákladů 
včetně pevných pravidel pro stavební firmy 
nezajímavé, dokonce velmi často i nežádoucí. 
Situace na stavebním trhu se ale výrazně 
změnila, odbytová cena staveb se dostala 
na úroveň nákladů a dnes je zprůhlednění 
toku nákladů, snižování nákladů a jejich 
vyhodnocení nejen na konci, ale i v celém 
průběhu stavby pro stavební firmy existenční 
záležitostí. 

 S čím máte při zavádění změn ve 
stavebních firmách největší problém?
Každá změna i změna k lepšímu vyvolává 
u pracovníků firmy odpor a není snadné 
tyto změny prosadit a zavést. Navíc mnozí 
pracovníci si svoji pozici ve firmě léta bu-
dovali a mají ji založenou na nepřístupnosti 
ostatních ke svým informacím. Pokud nový 
informační systém nutí tyto pracovníky 
jejich nepřístupné informace v rámci firmy 
zveřejnit, dochází k ohrožení jejich pracně 
vybudované „nepostradatelnosti“ a nemů-
žete očekávat od těchto pracovníků aktivní 
podporu při zavádění nových pravidel. Proto 
hraje uvnitř firmy při zavádění potřebných 
změn ve způsobu řízení stěžejní a velmi 
důležitou úlohu jednotná podpora všech 
členů vrcholného vedení stavební společ-
nosti. Toto bývá hlavní problém. Pokud 
nejsou všichni vedoucí pracovníci přesvěd-
čeni o nutnosti změn, jejich podřízení toho 
využívají, změny zpochybňují, nehledají 
řešení, ale pouze hledají problémy, čímž 

celý proces implementace a plného využití 
nového informačního systému zbytečně pro-
dlužují. Jestliže naopak celé vedení stavební 
společnosti změny podpoří, změna způsobu 
řízení proběhne velmi rychle a také velmi 
rychle přinese potřebný efekt. Z bohatých 
zkušeností, které s těmito změnami uvnitř 
stavebních firem máme, věnujeme dnes 
velkou pozornost tomu, abychom přesvěd-
čili a sjednotili vrcholné vedení společnosti 
v tom, že je třeba změnit nejen způsob říze-
ní, ale i způsob myšlení uvnitř firmy a že se 
to neobejde bez jejich aktivní podpory. Po-
kud ale zjistíme, že jsou se svým stávajícím 
způsobem řízení vlastně spokojeni, nejsou 
přesvědčeni o nutnosti provést systémové 
změny v řízení a hledají pouze nové nástroje 
k pořízení a zpracování dat, nemá smysl je 
dále přesvědčovat a raději si počkáme, až to 
časem sami zjistí a přijdou za námi později.      

 Jak vidíte další vývoj vaší firmy?
Svět se trvale vyvíjí, proto se bude i stále 
stavět. Stavební firmy, které ve stále složi-
tějších podmínkách chtějí nejen stavět, ale 
i vydělávat, musejí pracovat daleko efek-
tivněji než dříve. To nám dává jistotu, že 
budou potřebovat stále lepší podporu pro své 
podnikání a své řídicí systémy musejí trvale 
zdokonalovat. Komplexní informační a řídicí 
systém IPOS proto stále vyvíjíme a doplňuje-
me o nové vlastnosti a možnosti. V současné 
době jsme například systém IPOS doplnili 
o možnost využití mobilních zařízení s jedno-
duchým ovládáním pro stavbyvedoucí. Tím 
jsme umožnili stavbyvedoucího odkudkoli 
přímo propojit s komplexním informač-
ním a řídicím systémem firmy. Všichni 
nyní mohou mít včas potřebné informace 
a stavbyvedoucího nemusí nikdo zbytečně 
obtěžovat a zdržovat. Stavbyvedoucí se nyní 
může plně věnovat řízení stavby. Dále se také 
zabýváme propojením systému IPOS na BIM 
technologie ke snížení rizik a zefektivnění 
práce a komunikace se všemi ostatními part-
nery výstavby. Pro naše vlastní pracovníky, 
naše zákazníky a pro mne osobně je důležité 
vychovat za sebe včas nového nástupce. Ve 
firmě již více než dva roky pracuje moje dce-
ra, které postupně předávám své zkušenosti. 
Mám radost z toho, že ji problematika řízení 
stavebních firem zajímá, a dokonce i baví. 
Mám tedy důstojného pokračovatele, který 
díky svému vzdělání a mládí může do firmy 
přinést zcela nové a svěží nápady. O budouc-
nost firmy se proto nemusím bát.   redFO
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Psal se rok 1991, když byla 
v Příbrami založena firma J.K.R. 
a v podstatě v garáži začal vznikat 

software, jehož řady vždy spojovalo 
označení Byznys. S následujícími roky 
přicházelo stále více zajímavých zakázek, 
systém byl implementovaný ve stovkách 
podnikatelských subjektů a firma se 
prokousala až na výsluní svého oboru. 
Dvacet pět let po založení figurovala 

mezi pěti největšími hráči na trhu. Z malé 
příbramské firmy se stal jeden z největ-

ších dodavatelů ERP (Enterprise Resour-
ce Planning, tzn. podnikový informační 
systém).
Razantní změnu přinesl konec roku 2015. 

Holding Solitea dokončil akvizici společ-
nosti J.K.R., ve které získal stoprocentní 
podíl. 
Další milník přišel záhy. K 1. lednu 2017 

došlo ke klíčové personální změně. V pozici, 
která udává tón strategii celé společnosti, 
vystřídal dosavadního generálního ředitele 
Martin Kudrna, jenž se stal CEO společnosti. 

 Martine, v roce 2017 jste nastoupil do 
klíčové funkce tehdejší společnosti J.K.R., 
co vás k tomu vedlo? 
Upřímně, po zahájení svého podnikání 
jsem se zařekl, že už nikdy nebudu vést 
jinou firmu než tu rodinnou. Přiznávám 
ale, že mi Martin Cígler, hlavní postava 
holdingu Solitea, dokázal možnosti roz-
voje J.K.R. tak dobře prodat, že nakonec 
rozhodování netrvalo dlouho. Byla to 
obrovská výzva, viděl jsem před sebou 
firmu, které se daří, ale přesto naplno 
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Radost z práce, 
to je tajemství úspěchu
S novým vedením zavanul 
svěží vítr u tradičního dodavatele ERP 
systému, který pohání 1200 firem
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Z J.K.R. se stal Byznys software

 Jedna změna je patrná na první pohled 
– nový název firmy. Z J.K.R. se stala nově 
společnost Byznys software. Proč jste 
k tomu přistoupili?
Zjednodušilo a sjednotilo to celkovou 
komunikaci navenek i uvnitř firmy. Náš 
systém, ať už šlo o jakoukoliv verzi, nesl 
vždy název Byznys. A zákazníci nás měli 
zaškatulkované jako „byznys“. Když přijel 
náš konzultant do firmy, často to byl „ten 

chlapík z byznysu“. Navíc podporovat 
zároveň značku produktu a značku firmy je 
velmi náročné. Proto bylo logickým krokem 
přejmenování firmy na Byznys software. 
Původně jsme usilovali o Byznys s.r.o., ale 
to nám bohužel neprošlo, i když na „Byz-
nys“ vlastníme od roku 1994 ochrannou 
známku.

 Předpokládám ale, že nový název firmy 
nebylo to, co jste řešil jako první po svém 
nástupu do funkce…

nevyužívá svůj potenciál, jenž se skrýval 
v produktu, nastavených procesech 
a především lidech.  Firma stála na 
pomyslném rozcestí a správná cesta byla 
označena nápisem „Změna filozofie“. 
Lákavá pro mě byla především vidina 
osobního rozvoje, jak mě tato zkušenost 
obohatí, kam mě posune. Proto jsem 
nabídku nakonec přijal. Mimochodem 
pracovat s Martinem Cíglerem a dalšími 
členy týmu Solitea je výjimečně pozitivní 
zkušenost.FO
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Všechno máme 
založeno na lidech. 
Ti jsou pro nás stěžejní.
Byznys software by 
neměl co nabídnout, 
kdyby nebylo našich 
zaměstnanců.
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Hned v prvních dnech a týdnech jsem se 
osobně setkal s každým zaměstnancem 
zvlášť, ať už to bylo v Příbrami, Brně, nebo 
Teplicích. Hlavním úkolem tedy bylo pro-
mluvit si a zjistit, co se jim líbí, nelíbí, proč 
zde pracují. Výsledkem pak byla první ra-
zantní opatření, ke kterým jsme přistoupili. 
Mimochodem úplně všichni zmiňovali jako 
jeden z hlavních důvodů, proč jsou ve firmě, 
výborný kolektiv – až se tomu nechtělo věřit.  
Ale je to skutečně tak, parta je tu perfektní.

 Zmiňujete razantní opatření – můžete  
být konkrétní? 
Změnili jsme klima. Osobně jsem si během 
prvních týdnů ověřil, že tady jsou skutečně 
výjimeční lidé, skvělý kolektiv, ale našlo 
se i několik slabých míst, která zhoršovala 
spolupráci mezi jednotlivými odděleními. 

Bylo třeba rychle přistoupit k řešení takřka 
kompletní výměnou managementu firmy. Ve 
vedení zůstal jediný člověk – šéf konzultantů.  
Všichni ostatní jsou v managementu noví, 
ale ve firmě jsou už dlouhé roky.  Co se lidí 
týče, máme opravdu na čem stavět. A energie 
najednou začala proudit. Změnili jsme tím 
vnitřní nastavení zaměstnanců. A to je pro 
mě to nejdůležitější, mít radost ze své práce. 

Péče je náš byznys

 Byly to jediné změny, které jste provedli?
Naopak. Pro nastartování společnosti bylo 
nutné vypracovat strategickou analýzu dal-
šího působení na trhu. Z této analýzy mimo 
jiné vzešla potřeba definovat nový způsob 
firemní komunikace navenek i uvnitř. Kromě 
obchodní a produktové strategie jsme ve 
spolupráci s Kreativním studiem David Geč 
vytvořili i novou vizuální identitu firmy, logo 
a obecně naši prezentaci toho, jak se cítíme 
– jako sebevědomá, moderní, na budoucnost 
orientovaná parta. Firma tak dostala nový, 

moderní kabát a zároveň dává nahlédnout do 
toho, jak to v ní chodí.

 Podíleli se na těchto změnách i samotní 
zaměstnanci?
Jejich role byla zásadní. Nový způsob komu-
nikace vycházel z toho, jak se sami vnímají. 
a také z opačného úhlu pohledu, jak zákazníci 
vnímají zaměstnance a celou naši firmu. 

Došli jsme ke společnému jmenovateli – 
péče. Zákazníci u nás nacházejí péči, ochotu, 
lidský přístup a pomoc v případě potřeby. 
Tak vznikl i nový slogan „Péče je náš byznys“, 
který vystihuje novou filozofii firmy.

 Zdálo by se, že novou vizi postavíte na 
úspěšnosti a výjimečnosti vašeho softwaru, 
ale vy jako jedny ze základních rysů nové 
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Po zahájení 
svého podnikání 
jsem se zařekl, že už 
nikdy nebudu vést 
jinou firmu než tu 
rodinnou.

Martin Kudrna (45)
CEO společnosti Byznys software
Profesní zkušenosti získal během téměř 
dvacetiletého pobytu v Evropě i zámoří. 
Po návratu do domoviny se začal věnovat 
byznysu v českém IT, sedm let úspěšně 
vedl významného výrobce telematických 
systémů. Od ledna 2017 se dle vlastních 
slov s radostí a pro radost věnuje jako  
CEO zásadní akceleraci rozvoje firmy 
Byznys software.
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filozofie uvádíte: péče o zákazníky, vztahy, 
komunikace, spolupráce a vzájemný 
respekt. Můžete to vysvětlit? 
Všechno máme založeno na lidech. Ti jsou 
pro nás stěžejní. Byznys software by neměl co 
nabídnout, kdyby nebylo našich zaměstnanců. 
To oni jsou naší konkurenční výhodou. Klíčo-
vou roli přitom hrají naši konzultanti, zkušení 
odborníci, kteří dokážou přesně rozklíčovat 
potřebu zákazníka a přizpůsobit konečné 
řešení přímo jeho konkrétním podmínkám. 
Přitom většinou zcela bez zásahu programá-
torů. Musíme si uvědomit, že každá firma 
je jiná, má jiné potřeby. Míra customizace je 
v tomto ohledu extrémní. A my jim nabízíme 
produkt, který obsahuje vše pro úspěšné řízení 
a chod společnosti, ať už jde o firmu výrobní, 
obchodní, dopravní, nebo veřejnou správu. 
Rychlost a efektivita jsou na naší straně. Ale 
nejde jen o to.

 Co tím myslíte?
Implementací naše práce nekončí. Vybudo-
vali jsme nové oddělení Péče o zákazníky, 
které, jak z názvu vyplývá, se stará o pohodlí 
stávajících zákazníků. Aktivně se zajímá, jak 
jsou spokojení, jak se jim daří, zda nepo-
třebují úpravy systému či něco jiného. Díky 
tomu se naši zákazníci mohou plně soustředit 
na své podnikání. 

Nejlepší zaměstnavatel roku 2017

 Hned dvanáct měsíců po nástupu nového 
vedení získala společnost Byznys software 
ocenění Best Employer 2017, což v překladu 
znamená, že se zařadila mezi nejlepší 
zaměstnavatele roku. Je to pro vás zpráva, 
že jste se vydali správným směrem?
Pro nás jde o oficiální potvrzení, že zaměst-
nanci jsou zde opravdu spokojení. Že v naší 
firmě panuje dobrá nálada. Že se vyhříváme 
na pomyslném vrcholu zaměstnavatelů 
v České republice. O výsledcích přitom roz-
hodují sami zaměstnanci, když vyplňují do-
tazník. U nás dotazník vyplnilo 96 procent 
zaměstnanců. Je to tedy jejich cena a také 
vizitka, jak si za nového vedení a nových ma-
jitelů dokázali vytvořit pracovní podmínky 
sami pro sebe. Protože právě za nového 
vedení tuto možnost dostali. Snažíme se, 
aby u nás panovala dobrá nálada, zaměst-
nanci se cítili dobře, aby vnímali, že každý 
je důležitou součástí týmu a s každým se 
počítá. Že problémy mají východisko a chyby 
se neskrývají, ale řeší. A že nám pomáhají se 

učit a posouvat dál. Nové nápady jsou vítány 
a každý může říct svůj názor. Lidé to vníma-
jí, jsou spokojení a chodí do práce rádi.

 A jaká je aktuální personální situace 
u nejlepšího zaměstnavatele roku?
Se stávajícím týmem jsme velice spokojeni, 
jen jejich vytížení je maximální. Dveře u nás 
mají otevřené všichni inteligentní, soběstač-
ní a spolehliví uchazeči, kteří chtějí dělat 
něco smysluplného a kteří se chtějí prací 
bavit. Konkrétně v týmu rádi přivítáme 
konzultanty, analytiky, programátory nebo 
specialisty péče o zákazníky. Posily potře-
buje především naše pobočka v Brně, máme 
tam velice zajímavé zákazníky.  

1200 zákazníků,  
rozhoduje chemie

 Žijeme v době, kdy firmy investují 
do softwarů, digitalizací, do systémů, 
které zvyšují produktivitu a zjednodušují 
procesy. Cíl je přitom jediný – ušetřit 
lidskou práci, protože to je nedostatkové 
zboží, lidé nejsou. Jaká je situace u vás?
Byznys software má aktuálně téměř  
1200 zákazníků a rozhodně se nejedná 
o konečné číslo. Ročně přibývá několik 
desítek nových zákazníků. Máte pravdu, že 
firmy jsou hladové po řešeních, která uspoří 
lidskou práci, takže práce máme hodně.

 Noví zákazníci tedy přicházejí sami?
Už se to tak dá říct. (smích) Velká část 
našich akvizic v poslední době přichází přes 
doporučení od našich stávajících zákazníků. 
Tam vidíme velký zdroj a potenciál, protože 
když máte zákazníky, kteří jsou spokojení 
s vaší prací a doporučí vás dalším, ať už 
známým, nebo obchodním partnerům, kteří 
zrovna potřebují optimální systém pro říze-
ní podniku, tak je to pro nás výhra.

 Máte od zákazníků zpětnou vazbu, proč 
se rozhodli zrovna pro vaše řešení?
Jak už jsem říkal, u nás je to hodně o lidech. 
Řídíme se rovnicí „spokojený zaměstnanec 
= spokojený zákazník = spokojený vlast-
ník“. Z toho vše vychází. Od zákazníků 
máme potvrzeno, že i pro ně je rozhodu-
jící chemie. A tohle slovo volím záměrně. 
Nedávno jsme totiž seděli s jedním novým 
zákazníkem, poměrně velkou, velice 
zajímavou firmou, a přesně tohle nám 
řekli. Zkusili prý šest firem a softwary se 
jim zdály podobné, všechny by jim daly, co 
potřebovali. Konečná volba padla na nás, 
protože měli pocit, že právě s námi funguje 
ta chemie.

 Můžete uvést příklad důležitosti lidské 
stránky?
Slyšel jsem jedno přirovnání, že jsme jako 
zpovědníci. A to vlastně sedí. Máme vhled 
do interních procesů, dostáváme velmi 
choulostivé informace, proto hraje důvěra 
velkou roli. A těší nás, že přesně to u nás 
zákazníci nacházejí.   redFO
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Byznys software
Společnost, která působila do června 
2017 pod názvem J.K.R., je předním 
českým výrobcem robustních podnikových 
informačních systémů. Typickým 
zákazníkem jsou střední a větší firmy 
požadující individuální řešení svých 
vnitrofiremních procesů. Software používá 
téměř 1200 zákazníků v České republice 
i na Slovensku. V příbramské centrále 
a v pobočkách v Teplicích a Brně pracuje 
dohromady téměř 100 lidí. Obrat firmy se 
blíží hranici 100 milionů korun.

Solitea
Od roku 2015 patří společnost Byznys 
software do skupiny Solitea a stala se 
její důležitou součástí. Holding Solitea se 
řadí mezi největší subjekty na česko-
slovenském ICT trhu, těžiště aktivit členů 
holdingu leží v oblasti vývoje účetních 
a ERP systémů a ve vývoji ICT řešení  
na míru. Součástí holdingu je aktuálně 
osm IT společností ze sedmi zemí. 
Zakladatelem a předsedou představenstva 
Solitea a.s. je Martin Cígler.

Osobně jsem 
si během prvních 
týdnů ověřil, 
že tady jsou skutečně 
výjimeční lidé, skvělý 
kolektiv.
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Dvojčata Aleš a Marek se rozhodla 
upevnit rodinná pouta společným 
podnikáním. V Třinci úspěšně 

provozují bankovní supermarket OK Point.
Vztah k podnikání měli už od dospívání. 

Po revoluci se jejich otec s nadšením vrhl 
na nově otevřený trh a stal se podnikatelem 
ve sklářství. „Nazval bych to pozitivním 
rodičovským vzorem,“ vzpomíná se smíchem 
Aleš Berbr. A hned vážně pokračuje: „My 
s bráchou jsme po střední šli na vojnu a po ní 
teprve na vysokou školu. Ale biflování teorie 
nebylo pro nás, zajímala nás praxe, chtěli 
jsme podnikat.“
Rozhodli se pro společný byznys. Trh de-

vadesátých let byl však daleko větší divočina 
než dnes. Oba podnikání v té době považují 
za dobrou školu, která je mnohému naučila. 
Tehdy začínali jako obchodní zástupci a to je 
nasměrovalo i do budoucna.

Silný partner je nedocenitelný
Pouhými obchodními zástupci ale zůstat 
nechtěli, jejich ambice byly vyšší. Rozhodli 

se pro spolupráci v oblasti telekomunikací 
s velkou nadnárodní firmou. Postupně si ote-
vřeli sedm franšízových poboček na severní 
Moravě. „Franšízový model podnikání nám 
maximálně vyhovoval. Věděli jsme, že dosta-
neme podnikatelský ,návod‘, který je ověřený 
a bude fungovat. Nemuseli jsme nic vymýšlet 
a cestou pokus–omyl zkoušet, co funguje. 
A to nás s bratrem přesvědčilo už tenkrát,“ 
vysvětluje Marek.
Postupem času zjistili, že nadnárodní 

společnost často měnila obchodní podmínky, 
což bratři vnímali jako signál neseriózního 
jednání. I když se jejich síti poboček dařilo, 
neměli jistotu, že odměna bude odpovída-
jící. Postupně v nich začala klíčit myšlenka 
poohlédnout se po jiném oboru, opět formou 
franšízového modelu. 
„Jako franšízanti se sítí poboček jsme 

zaměstnávali poměrně hodně lidí. Museli 
jsme si být jistí, že dokážeme pokrýt náklady 
na jejich mzdy a zároveň jako podnikatelé 
generovat i zisk. Ze strany franšízora se ale 
čím dále více zmenšoval prostor, který jsme 

dokázali ovlivnit vlastními silami. V podstatě 
určoval, jakou odměnu dostaneme bez ohle-
du na konkrétní výsledek,“ komentuje důvo-
dy postupného ukončení spolupráce Aleš. 
Jako zkušení podnikatelé dobře věděli, co 

hledají. Hodně důležitá pro ně byla podpo-
ra – člověk, který bude na telefonu, když 
budou potřebovat radu. Zároveň chtěli jasné 
a předem stanované podmínky spolupráce 
včetně odměňování, na které se budou moci 
spolehnout. „Rozhlíželi jsme se po trhu, dělali 
si rešerši možných franšízových konceptů, 
které by se nám líbily. Absolvovali jsme 
i nějaké informační schůzky, díky našim 
předchozím zkušenostem jsme měli celkem 
jasnou představu, co chceme,“ vzpomíná 
Marek Berbr. Bratr Aleš ho doplňuje: „V té 
době jsme provozovali zaběhlou síť prode-
jen, takže jsme nebyli tlačeni do nějakého 
rychlého řešení. A právě poctivá příprava se 
nám vyplatila.“
Docela dlouho koketovali s oborem realit, 

který je zajímal jak z osobních důvodů, tak 
i z hlediska aktuální situace na českém trhu. 

Dvojčata utekla 
z telca k bankovnímu 
supermarketu
Bratři Berbrovi svěřili svou 
důvěru a obchodní um 
franšízovému podnikatelskému
modelu, nejprve v oblasti telco 
a v posledním roce financím a realitám 
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Přemýšleli ale, zda by nebylo možné model 
rozšířit o další oblast. Jednooborové zaměře-
ní jim z hlediska dlouhodobosti přišlo přece 
jen více rizikové. 
Aleš vypráví: „Tehdy se do toho zamotal 

náš švagr Marek Vašíček. Měl zkušenosti z fi-
nančního oboru. Tak nás napadlo vše spojit, 
reality a finance spolu, to nám dávalo větší 
smysl. Začali jsme se tedy rozhlížet právě po 
takovéto možnosti franšízy.“ 

Bankovní supermarket – reality, 
finance a investice
Na českém trhu jejich požadavkům vyhovoval 
koncept OK Point provozovaný společnost-
mi Broker Consulting a mBank. Berbrovy 
zaujal od první chvíle. A začaly námluvy 
chytré nevěsty, která si před sňatkem pečlivě 
prostuduje předmanželskou smlouvu. Aleš 
s Markem se před podpisem dokonce byli po-
dívat v pobočce OK Point v Praze v Kliment-
ské ulici, aby viděli, jak vše bude fungovat.
„My jsme v té době už byli celkem hodně 

zainteresovaní v jedné ryze realitní franšíze. 

Když jsme ale viděli, co vše klienti na OK 
Point řeší, přehodnotili jsme své rozhodnutí. 
Také pomoc se zapracováním zaměstnanců 
na pobočce včetně osobních návštěv kouče 
na místě zajištěné franšízorem bylo něco, co 
jsme dosud nikde nepoznali. Takovou tou 
pověstnou třešinkou byl designový vzhled 
pobočky a výbava moderními technologie-
mi,“ zdůrazňuje Marek.  
Velký důraz kladli na jednotlivé schůzky 

s manažerem projektu OK Point Radimem 
Štantejským. Ten jim postupně představil 
koncept finanční franšízy. Právě rozsah 
nabízených služeb pro klienty od bankovních 
produktů přes finanční plánování, investice 
až po realitní služby představoval pro bratry 
Berbrovi komplexní finanční servis pro celou 
rodinu napříč generacemi. 

„Jako podnikatele nás zajímala samozřej-
mě i návratnost vložené investice. A tady 
to byl ideální mix. Bez peněz, pokud nejste 
buddhistický mnich v tibetském klášteře, se 
dneska stěží obejdete. Vždycky budete využí-
vat nějaký produkt, třeba jen bankovní účet. 
Když jsme to s bratrem probírali, dospěli 
jsme k závěru, že nákup či prodej nemovitosti 
lidé uskuteční maximálně několikrát za celý 
život, ale finance řeší denně. Viděli jsme tedy 
v OK Pointu daleko větší klientský potenciál,“ 
shrnuje Aleš Berbr. A Marek se připojuje: 
„OK Point na mne působil jako bankovní 
supermarket, místo, kam chodíte pravidelně 
a díky široké nabídce tam vždy najdete to, co 
potřebujete.“ Svou roli sehrála také prestiž 
jednotlivých značek, s kterými je OK Point 
spjatý – Broker Consulting a mBank, které 
mají na severní Moravě dobré jméno. 

Přibrali do podnikání švagra
První pobočku OK Point si otevřeli v únoru 
2017. Po roce ji oba považují za úspěšnou. 
Výrazně k tomu přispělo i to, že do podnikání 
přizvali švagra, kterému nabídli možnost 
nadále pracovat v oboru financí a rozšířit 
jej i o obor realit. Nakonec se stal ředitelem 
pobočky. Aleš a Marek Berbrovi ale nejsou 
pouhými investory. Oba se snaží být pro své 
zaměstnance a spolupracovníky vzorem, na 
OK Point chodí denně, osobně vybírají nové 
zaměstnance. Na dobrém a pracovitém týmu 
si zakládají. „Pro nás hraje klíčovou roli, aby 
servis poskytovaný v OK Pointu fungoval 
profesionálně a na velmi vysoké úrovni. Je to 
pro nás otázka prestiže, doporučení našich 
služeb dalším lidem,“ vysvětluje Marek Berbr. 
„Obor financí není postaven na okamžité 

spotřebě něčeho hmotného, neprodáváme 
housky. Naším cílem je učit lidi, jak být po 
celý život bohatší, mít peníze na důležité věci 
v životě, které potřebují financovat, jako jsou 
například bydlení, studia dětí nebo renta ve 
stáří.  Tato témata s klienty řešíme dlouhodo-
bě, proto se k nám vracejí. Většinou přijdou, 
protože chtějí vyřešit něco konkrétního, třeba 
hypotéku, ale nechtějí sami obíhat jednotlivé 
pobočky bank a hledat nejvýhodnější nabíd-
ku. Tím, že na OK Pointu spolupracujeme 
s bankami napříč celým hypotečním trhem, 
dokážeme to udělat za ně daleko rychleji 
a jednodušeji. A když jsou spokojení, pošlou 
to dál. Na menším městě, jako je Třinec, jsou 
reference důležité. Už tu podnikáme dlouho 
a ještě dalších deset dvacet let budeme. Zná-
me spousty lidí, kteří musejí vědět, že máme 
dobré služby,“ doplňuje ho bratr Aleš.
Dlouhodobá vize bratrů je vybudovat síť 

více poboček OK Point, díky kterým obyvate-
lé dané lokality mohou své finanční a realitní 
potřeby vyřešit na jednom místě, s jedním 
odborníkem, který zná jejich potřeby, a ne-
musejí obíhat řadu různých institucí a filiá-
lek, kde vždy znovu vysvětlují své požadavky. 
K Třinci brzy přibude OK Point v nákupním 
centru Frýda ve Frýdku-Místku. A u dvou 
zřejmě bratři Marek a Aleš nezůstanou.
„Náš úspěch pramení z výběru zaměstnan-

ců a nastavení jasných pravidel a motivací. 
K tomu nám samozřejmě pomohl pečlivě 
propracovaný systém franšízora a jeho know-
-how. Na franšízovém modelu oceňujeme 
i možnost provozovat za stejných podmínek 
několik poboček zároveň, právě dokončujeme 
druhou provozovnu OK Point ve Frýdku-
-Místku,“ uzavírá Aleš Berbr.   red FO
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SILNÁ TROJKA Z TŘINCE. Zleva: bratři  
a franšízanti Aleš a Marek Berbrovi a jejich švagr  
a ředitel OK Pointu Marek Vašíček. Foto vlevo:  
Design poboček OK Point je nepřehlédnutelný,  
třeba jako té na pražských Vinohradech.
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Po letech nemastných a neslaných 
výkonů se české stavebnictví chystá 
okořenit letošní rok solidním 

růstem. Podle odhadů šéfů tuzemských 
stavebních společností poroste obor letos 
o 4,3 procenta. Vyplývá to z analýzy českého 
stavebnictví zpracované analytickou 
společností CEEC Research.
Optimističtější jsou přitom firmy zaměře-

né na pozemní stavitelství, tedy především 
stavbu bytů a kanceláří, které očekávají růst 
4,7 procenta, opatrnější jsou naopak podni-
ky zabývající se inženýrským stavitelstvím, 
kam patří především dopravní stavby, které 
čekají růst 3,5 procenta. 
„Výpadku práce se obávají zejména firmy 

zaměřené na veřejné zakázky. V loňském 
roce došlo k propadu objemu vyhlášených 
výběrových řízení až o 48,5 procenta, 

a pokud bylo o polovinu méně tendrů, je 
pokles přílivu práce od státu v tomto roce 
velice pravděpodobný. Naopak od privátních 
investorů se očekává další růst objemu zaká-
zek vzhledem k rychle rostoucí ekonomice,“ 
říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnos-
ti CEEC Research. 

Cenové kleště 
Největší brzdou pro další rozvoj českého 
stavebnictví je podle stavebních společností 
nedostatek pracovníků. „Nedostatek kapacit 
je vidět napříč celým stavebnictvím, ale 
nejen v něm. Obdobné zkušenosti slyšíme 
i z dalších sektorů ekonomiky při našich vý-
stavách a veletrzích,“ říká Martin Videczký, 
ředitel Stavebních veletrhů Brno.
Stavební společnosti se tak dostávají do 

kleští, kdy se na jedné straně ve výběrových 

řízeních snaží nabídnout co nejnižší cenu, 
na druhé straně je boj o zaměstnance nutí 
zvyšovat mzdy. „Hlavním problémem rozvo-
je bude nedostatek kvalifikovaných i méně 
kvalifikovaných pracovních sil. Klíčové také 
bude, jestli si soutěžící uvědomí, že není 
možné neustále snižovat nabídkovou cenu 
při neustálém růstu interních i externích 
nákladů. Protože předpokládáme v roce 
2018 nárůst našich tržeb kopírující nárůst 
trhu, intenzivně se na tento trend připravu-
jeme,“ říká Pavel Schlitter, obchodní ředitel 
společnosti Sitel.
Po krizi stavebnictví z minulých let navíc 

řada pracovníků přešla do jiného oboru. 
„V České republice se s růstem průmyslové 
produkce postavila řada nových výrobních 
hal a dělnické kapacity přešly z náročného 
prostředí externího stavebnictví do ,tepla‘ 
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Stavaře čeká nejistá sezona
Stavebnictví v letošním roce 
poroste. Podle ekonomů však 
nemusí jít o začátek dlouhé radostné 
jízdy, ale jen o krátký nádech 
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stavebnictví nemají 
používat pouze ke 
zdění, ale například 
také k frézování 
přesných forem do 
polystyrenu pro 
betonové odlitky, 
respektive stavební 
dílce. Na ČVUT se 
zabývají také dalším progresivním smě-
rem – 3D tiskem staveb. Výzkum spočívá 
především v hledání materiálu, který bude 
dostatečně jemnozrnný, tekutý a zároveň 
rychle tuhnoucí.

Drony a roboti
I když tyto technologie nastupují velmi 
rychle, současný nedostatek pracovníků ve 
stavebnictví podle odborníků nevyřeší. „Ro-

boti určitě nevyřeší 
současný nedosta-
tek pracovníků ve 
stavebnictví. Zavádění 
nových technologií do 
jednotlivých průmy-
slových oborů je ale 
trend, kterému se 
nevyhne ani staveb-

nictví. 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.
Technologie se podle něho v oboru pro-

sadí spíše jinak. „Například využíváním 
dokonalejších stavebních strojů, svařova-
cích aparátů a podobně,“ dodává Václav 
Matyáš. 

04/2018 l 35
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výrobního procesu v průmyslových halách,“ 
upozorňuje Tomáš Koranda, předseda před-
stavenstva společnosti Hochtief CZ.
Stavebnictví se pokouší nedostatek za-

městnanců řešit podobně jako jiné obory – 
robotizací a automatizací. Vzhledem k tomu, 
že se nejedná o pásovou tovární výrobu, jsou 
v odvětví podmínky pro větší nasazení stro-
jů složitější. Přesto se objevují první pokusy, 
jak tento stav změnit. Například ve Stran-
čicích u Prahy dokončuje vynálezce Štěpán 
Kočí vývoj robota, který dokáže vyzdít sedm 
metrů dlouhou a dva a půl metru vysokou 
stěnu za čtyřicet minut, a ušetřit tak práci 
šesti lidí. 
Stroj bude řízen pomocí tabletu. Návrat-

nost investice má být pouhý rok. Na podob-
ném projektu pracuje také katedra techno-
logie staveb pražského ČVUT. Roboti se ve 

„Roboti určitě
nevyřeší současný 
nedostatek pracovníků 
ve stavebnictví,“ 
tvrdí Václav 
Matyáš, prezident 
Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví.
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v průměru o osm procent. „V roce 2018 se 
oproti minulým rokům zvýší nabídkové 
ceny, což možná zaskočí některé investory. 
Je to důsledek zvyšujících se vstupních ma-
teriálových nákladů včetně růstu minimál-
ních mezd. I přesto očekáváme mírný nárůst 
tržeb,“ upozorňuje Tomáš Koranda.
Podle stavařů přitom současné ceny 

stavebních prací neodrážejí prudký růst cen 
nemovitostí, ke kterému v Česku v posled-
ních letech došlo. „Trochu nás znepokojuje 
stálý tlak na cenu našich dodávek, když cena 
nemovitostí a stejně tak nájmů roste,“ kon-
statuje Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros 
Loading Systems CZ.
Šanci pro stavbaře na vyšší příjmy před-

stavuje například realizace staveb s vyšší 
přidanou hodnotou. V tomto ohledu je na tom 
Česko v některých oblastech lépe, než by se na 
první pohled mohlo zdát. Například pasivních 
domů je v zemi pětkrát více než před třemi 
lety. Jejich počet vzrostl z 1600 na pět tisíc. 
Komu by se tato čísla nezdála nijak omračující, 
měl by se podívat na mezinárodní srovnání.
Celosvětově existuje více než 60 tisíc 

pasivních staveb, Česko se tak na nich podílí 
celými osmi procenty. Celou třetinu jich lze 
najít v Německu, dalších 18 tisíc pak v Ra-
kousku. „V tomto ohledu se nejedná o vůbec 
špatný výsledek,“ komentoval český podíl 
Libor Hrubý z Centra pasivního domu.
Zvýšenou poptávku po ekologicky šetrném 

bydlení potvrzují i statistiky Státního fondu 
životního prostředí, který v loňském roce 
z programu Nová zelená úsporám vyplatil 
263 milionů korun. V roce 2016 to přitom 

Technický pokrok se ve stavebnictví 
promítá také v dalších oblastech. „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. 
Také podle jeho slov není ve stavebnictví 

nástup robotizace a digitalizace tak rychlý 
jako v jiných oborech. „Vidíme například 
čím dál větší využití dronů při zaměřování 
staveb a digitalizace-modernizace staveb-
nictví bude pokračovat, nicméně tento 
postup bude určitě pozvolnější než napří-
klad v průmyslu a strojírenství,“ dodává Jiří 
Vacek. 

Úřednická brzda
Kromě nedostatku zaměstnanců jsou podle 
stavbařů brzdou oboru dlouhé lhůty pro 
povolování staveb. Jednou z mnoha příčin 
tohoto problému je i takzvaná systémová 
podjatost. Na základě rozsudku Nejvyššího 
správního soudu (NSS) totiž soudy nižší in-
stance často nepovažují úředníky stavebních 
úřadů za dostatečně nezávislé k projednává-
ní konkrétních staveb. 
„Stavební úřady jsou sice státní správou, 

ale jejich propojení s radnicemi obcí je zřej-
mé. Podle zákona o obcích například starosta 
jmenuje tajemníka úřadu a stanoví jeho plat, 
přičemž tajemník úřadu je nadřízený úřední-
kům; rada obce jmenuje a odvolává vedoucí 
odborů na návrh tajemníka a podobně,“ 
vysvětlila podstatu problému Renáta Pintová 
Králová, členka Sdružení pro architekturu 
a rozvoj a expertka na stavební právo. 
Podle ní pak už stačí málo, například 

jedna věta v médiích nebo uzavřená 
smlouva o spolupráci, a pro soud je riziko 
podjatosti úřadu zřejmé. Jaký je důsledek 
tohoto novodobého fenoménu? Stavební 
úřad v Hořicích s jednou zaměstnankyní je 
zavalen případy z Hradce Králové. Teď musí 
například řešit křižovatku za půl miliardy. 
U výměny dlažby taktéž v Hradci Králové 
stačilo, že primátor prohlásil, že náměstí 
je vředem města, a případ putoval také do 
Hořic. Do třetice hejtman Královéhradecké-
ho kraje Jiří Štěpán podepsal memorandum 
s fakultami Univerzity Karlovy, aby podpořil 
vznik kampusu v Hradci Králové. Kvůli 
tomu se krajští úředníci prohlásili za podjaté 
a o stavbě kampusu nechtějí rozhodovat. 
Klíčové stavby za stovky milionů či miliardy 
tak leží na stolech malých stavebních úřadů, 

které na jejich vyřizování nemají kapacity. 
Ministryně pro místní rozvoj Klára Do-

stálová chce situaci vyřešit zřízením nového 
úřadu, který zatím pracovně označuje jako 
Nejvyšší stavební úřad. Ten by měl podle 
ní vyřešit podjatost stavebních úřadů. 
Ministryně chce omezit také současnou obří 
byrokratickou zátěž. 
„Nyní musí i drobný investor k žádosti 

o stavební povolení byť jen na malý rodinný 
domek oběhnout desítky úřadů a získat je-
jich souhlasná stanoviska. Sbírá tak razítka 
například od památkářů, hygieniků, energe-
tiků či hasičů, což se může protáhnout i na 
několik měsíců,“ upozorňuje Evžen Korec, 
generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti Ekospol. Podle Kláry Dostálové 
by si tato stanoviska dotčených orgánů nově 
zařizoval stavební úřad sám. „Kromě snížení 
byrokracie pro stavitele to přinese i výrazné 
zrychlení celého stavebního procesu,“ dodá-
vá Evžen Korec. 

Stavaři chtějí vydělat víc
Růst stavebnictví by se měl letos projevit 
také zvyšováním cen. Ty by měly narůst 
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„Vidíme čím dál 
větší využití dronů při 
zaměřování staveb,“ 
říká Jiří Vacek, ředitel 
CEEC Research. 
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PERMON s.r.o. 
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví.

VÝROBA JE ZAMĚŘENA 
PŘEDEVŠÍM NA:

 Sekací, sbíjecí, bourací 
a vrtací kladiva, které 
nacházejí uplatnění při 

demoličních pracích, vrtání 
v dolech a lomech při 

narušování hornin.

 Ponorná vrtací kladiva, pro 
težbu v lomecha  vrtání studní 
a průzkumných sond

www.permon.cz

Jedná se o výrobky prvotřídní 
kvality, které dokáží obstát 
v konkurenčních prostředí 
světových výrobců 
pneumatického nářadí. 
Odvažujeme se jít až 
k materiálům a fyzikálním 
vlastnostem, které Vám umožní 
dosáhnout maximální efektivity 
při realizaci Vašich projektů.

Díky robustní konstrukci 
a skvělému a jednoduchému 
designu jsou naše výrobky 
tou nejlepší možností v rukou 
zkušených pracovníků, stejně jako 
začátečníků.
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bylo o téměř 150 milionů méně. Rostoucí 
popularita se projevila i na počtu osob, které 
o dotaci na stavbu pasivního domu žádaly. 
Zatímco v roce 2016 jich bylo 366, loni jejich 
počet narostl na 481. „Domy vystavěné 
s podporou programu představují zhruba  
3,6 procenta celkového počtu dokončených 
rodinných domů,“ řekla mluvčí Státního fon-
du životního prostředí Lucie Früblingová. 

Bez dotací přijde útlum
I když se stavebnictví letos daří, firmy z obo-
ru se již obávají útlumu. „Velké problémy lze 

očekávat v okamžiku, kdy dojde ke snížení 
objemu dotací z Bruselu, nejen následkem 
brexitu,“ upozorňuje Roman Kloubec, statu-
tární ředitel AZ Elektrostav.
Ekonomové odhadují, že stavaři budou 

muset sundat nohu z plynu ještě výrazně 
dříve. Především kvůli nereálně vysokým 
cenám nemovitostí vytvářejícím realitní 
bublinu. „Letos svou roli sehraje hospo-
dářský cyklus, rekordní ceny nemovitostí, 
vyšší úrokové sazby a horší dostupnost 
hypoték. Růst stavebnictví tak uvidíme 
pouze v úvodu letošního roku,“ konstatoval 

analytik Next Finance Jiří Cihlář. Slibná 
čísla z počátku letošního roku nepřeceňují 
ani další ekonomové. „Rozhodně se nejedná 
o začátek nějakého boomu ve stavebnictví, 
bohužel. Jak nedávno upozornil Nejvyšší 
kontrolní úřad, spousta infrastrukturních 
staveb se stále potýká s pomalým rozjez-
dem. Nijak se zásadně nemění ani proble-
matická situace s Metropolitním plánem 
v Praze,“ upozornil Marek Dřímal z Ko-
merční banky. 

daliBor doStÁl.(dostal@mf.cz)

„Dělnické kapacity přešly z náročného 
prostředí externího stavebnictví do ,tepla‘ 
výrobního procesu v průmyslových 
halách,“ vysvětluje Tomáš Koranda, 
předseda představenstva společnosti 
Hochtief CZ.
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zkušených pracovníků, stejně jako 
začátečníků.
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Moderní technologie pronikají 
stále více i do stavebnictví. 
Jejich znalost je přitom v oboru 

mnohem důležitější než v jiných oblastech. 
Domy, kancelářské budovy nebo objekty 
pro podnikání se totiž budují většinou 
na desetiletí. Novinky z oboru představí 
Stavební veletrhy Brno, jejichž letošní ročník 
se uskuteční 25. až 28. dubna ve veletržním 
areálu.

Stavíme v počítači
Veletrh pokrývá prakticky všechny oblasti 
stavebnictví od realizace staveb přes staveb-
ní řemesla a technologie, stavební mate-
riály a výrobky, stavební stroje, stavební 
konstrukce až po technické zařízení budov. 
Věnovat se bude i Stavebnictví 4.0, projekto-
vání v BIM nebo oblasti Smart Living, tedy 
inteligentní domácnosti. Stále důležitějším 
tématem veletrhu je pak udržitelnost života 

v krajině a ve městech – ve vztahu k vodě 
a suchu.
Projektování BIM, což lze volně přeložit 

jako informační modelování budovy, je 
tvorba virtuálního modelu budovy, jenž 
umožňuje detailní vizualizaci celé stavby od 
prvního návrhu architekta až po kompletní 
projekt. Díky tomu je možná daleko efektiv-
nější koordinace jednotlivých částí stavby 
a také komunikace mezi všemi subjekty 
– projektantem, realizátorem, investorem 
či dodavatelem stavebních materiálů. Do 
modelu zároveň mohou všichni zúčastnění 
zanášet potřebná data a vzájemně si je  
v reálném čase připomínkovat, což se proje-
vuje ve významné úspoře času a peněz.

Projekt trvá déle než stavba
Podle statistik zaberou během dlouhodobé-
ho procesu stavby celých 80 procent času 
povolovací procesy. Na samotnou výstavbu 

pak připadá pouze zbylých 20 procent. 
Zavedením metodiky BIM by se však tento 
nepoměr měl výrazně změnit. 
Metodika BIM je zatím hojně využívá-

na především ve vyspělejších evropských 
zemích, povinně se tak děje u některých sta-
vebních projektů ve Velké Británii, Dánsku, 
Nizozemsku, Norsku či Finsku a od letoška 
pak nejnověji i ve Španělsku. Dlouhodobě 
o její prosazení v České republice usiluje 
Odborná rada pro BIM, známá též pod 
názvem CzBIM. Její snahy vyslyšela loni 
v září i česká vláda, když schválila Koncepci 
pro zavádění BIM v České republice. „Chtěli 
bychom na schválení této koncepce navázat 
a v součinnosti s dalšími ministerstvy 
postupně realizovat opatření z ní vyplýva-
jící,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu 
a obchodu František Kotrba. 
Hlavním cílem koncepce je zavedení BIM 

do české stavební praxe v letech 2018 až 

Obyčejná cihla nestačí
Na Stavebních veletrzích Brno 
se představí nejmodernější technologie. 
Naznačí, jak budou lidé bydlet 
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2027. V záměru vlády 
je přitom patrná inspi-
race praxí v zahraničí 
– v tuzemsku by měla 
být metodika BIM 
používána přednostně 
u nadlimitních veřej-
ných zakázek, od roku 
2022 by se tak přitom 
mělo dít povinně.
Hlavní iniciativa 

zavádění metodiky 
BIM tak doposud byla 
na straně soukro-
mého sektoru. „Před 
třemi lety jsme pro 
usnadnění práce v BIM jako první výrobce 
garážových vrat a stínicí techniky v Česku 
vytvořili knihovnu našich produktů. Pokud 
si ji tedy projektant nainstaluje, může do 
projektu přidat vrata, rolety či žaluzie a také 

jednoduše upravovat jejich parametry,“ 
popisuje Lubomír Valenta ze společnosti 
Lomax jedno z možných využití technologie.

Ticho za zdí
Návštěvníci na veletrhu uvidí také novinky 
od jednotlivých vystavovatelů. Například 
společnost Fenix Trading představí novou 
generaci svých sálavých panelů pro vytápění 
interiérů. „Typ 500 GS je svými rozměry 
přizpůsoben k přednostní instalaci na 
výšku, a hodí se proto zejména do místností 
s omezeným prostorem. Typickým místem 
určení jsou koupelny,“ říká Miroslav Petr, 
vedoucí tuzemského obchodu firmy Fenix 

Trading.
Stále větším pro-

blémem při bydlení 
i práci v kancelářích 
je hluk. Výrobci cihel 
proto nabízejí modely 
zajišťující zvýšenou 
zvukovou izolaci. 
Svoje novinky z této 
oblasti bude na veletr-
hu představovat spo-
lečnosti Wienerberger. 
Konkrétně půjde 
o cihly zvyšující akus-
tický komfort v rámci 
jednotlivých místností 
bytové jednotky. 

Veletrh nabídne také projekty a technolo-
gie pro pasivní bydlení, solární energetiku 
a další moderní trendy ve stavebnictví. 

daliBor doStÁl.(dostal@mf.cz)FO
TO

: 
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Konference zacílí 
na železnici
Tradiční Inženýrský den pořádá na veletrhu 
Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě ve spolu-
práci s Českým svazem stavebních inže-
nýrů a společností Veletrhy Brno. Součástí 
bude i zahajovací konference Stavebních 
veletrhů Brno, která se bude konat v sálu 
Morava pavilonu A brněnského výstaviště 
25. dubna 2018 od deseti hodin. Jejím 
tématem bude Rychlá železniční spojení 
v ČR a vystoupí na ní zástupci ministerstva 
dopravy, Správy železniční dopravní cesty 
nebo Fakulty stavební VUT v Brně.

Projektování BIM,
je tvorba virtuálního 
modelu budovy, jenž 
umožňuje detailní 
vizualizaci celé stavby 
od prvního návrhu 
architekta až po 
kompletní projekt.

24_41_PT_04.indd   41 13.04.2018   17:27:55



42 l Profit

Manažer roku slaví 25 let
Soutěž Manažer roku je v České republice 
jedinečná, žádná jiná neoceňuje manažery  
napříč odvětvími, profesemi a regiony 

Právem je toto klání považováno za 
měřítko v této nelehké profesi. V roce 
2018 – příhodně v roce stoletého 

výročí založení republiky – slaví Manažer 
roku 25 let od svého založení. V rámci 
slavnostního večera, který se bude konat  
19. dubna ve Španělském sále Pražského 
hradu, dojde k ohlédnutí za dlouhou 
a pestrou historií soutěže a za okamžiky, 
které ukázaly Česku špičkové manažerské 
osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj českého 
byznysu a společnosti. 

A není jich málo! 
Za 25 let pořadatelé soutěže Manažer roku 
zpracovali 3048 nominací, v rámci klání 
bylo hodnoceno 1487 finalistů a na slav-

nostním vyhlášení oceněno 59 manažerů 
a manažerek roku. 19. dubna večer se na 
Pražském hradě sejdou ti nejlepší mana-
žeři, aby spolu s vyhlašovateli, zakladateli, 
zástupci vlády a partnery oslavili toto 
významné jubileum. 

Hledá se osobnost
Samotná soutěž si stejně jako manažeři 
a celá společnost prošla vývojem od dětství 
až po nynější zralost. Duchovních otců měla 
několik, patřil mezi ně Bořivoj Frýbert, 
František Jezdinský, Jiří Stýblo, nyní čestní 
členové České manažerské asociace. 

„Doba byla hladová po osobnostech 
a úspěšných manažerech,“ vzpomíná 
dlouholetý předseda Hodnotitelské komise 

Jan Preclík, sám oceněný titulem manažera 
roku v roce 1994. Právě tento ročník byl 
kuriózní, přihlásilo se na čtyři tisíce zájem-
ců. V tu chvíli organizátoři pochopili, že do 
organizace musejí vnést určitý řád, a zavedli 
systém tzv. nominátorů, kteří sami vybírali 
a doporučovali manažery.

Tajné hlasování
Vznikla Hodnotitelská komise a Národní 
komise, v průběhu času se vypilováva-
la kritéria hodnocení. Založena byla na 
důsledném dodržování tajného hlasování, 
propojilo se kvantitativní a kvalitativní hod-
nocení. Součástí procesu výběru nejlepších 
manažerů byla návštěva jejich působiště, 
zejména firem, a reporty. 

mana žer 
roku

PLoDnÉ ČTVrTSToLeTÍ. Za 25 let pořadatelé soutěže Manažer roku zpracovali 3048 nominací, 
v rámci klání bylo hodnoceno 1487 finalistů a na slavnostním vyhlášení oceněno 59 manažerů 
a manažerek roku.
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Další úpravou bylo, že top 10 nejlepších se 
přestalo hodnotit podle pořadí a v roce 2003 
byl zaveden vedle titulu Manažer roku i Ma-
nažerka roku. Záměrem bylo zviditelnit též 
ženy v manažerských funkcích. Novinkou je 
pak zavedení ceny za inovace pro udržitelný 
rozvoj, která byla poprvé udělena v roce 
2017. Ocenění reaguje na globální vývoj 
a společenské trendy, garantem ocenění je 
Česká podnikatelská rada pro udržitelný 
rozvoj (CBCSD). 

Představení šampionů
25. ročník slaví Česká manažerská asociace 
už bez dvou dalších spoluvyhlašovatelů 
– Svazu průmyslu a dopravy ČR a Kon-
federace zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů ČR –, kteří se rozhodli 
od soutěže odstoupit. Podstatná, vedle 
letošního ocenění manažerů čtvrtstoletí, 
je budoucnost soutěže. „Soutěž zviditelnila 
řadu manažerů i z menších firem, dokázala 
odhadnout jejich potenciál. Z některých se 
staly světové špičky ve svém oboru,“ uvedl 
k tomu Jan Preclík. 

„Soutěž Manažer roku soustavně 25 let 
vyhledává nejlepší příklady řídící praxe, 
a to nejen v byznysu, ale i mimo něj. Přispí-
vá tak k motivaci následovníků manažerů 
a pomáhá s přenosem poznatků a zkuše-

ností těch nejlepších,“ popsal význam sou-
těže prezident České manažerské asociace 
Pavel Kafka. 

Manažerky a manažeři roku
Soutěž Manažer roku ocenila během své 
historie osobnosti, které se významně za-
sadily o rozvoj českého byznysu, stojí v čele 
předních českých firem, řídí pobočky světo-
vých korporací nebo mají za sebou výborné 
výsledky ve státním či neziskovém sektoru. 

Mezi nositele titulu Manažer roku patří 
například Zbyněk Frolík, generální ředitel 
společnosti Linet, Vladimír Feix, generální 
ředitel Českého porcelánu, Zdeněk Pelc, ge-
nerální ředitel společnosti GZ Media – svě-
tové jedničky ve výrobě vinylových desek, 
nebo Lubomír Stoklásek, majitel Agrostroje 
Pelhřimov. 

Titul Manažerka roku drží například 
Zuzana Ceralová Petrofová, prezident-
ka skupiny Petrof – světového výrobce 
pian, Jaroslava Valová, zakladatelka 
společnosti Siko Koupelny, Olga Kupec, 
majitelka a jednatelka společnosti Aby-
dos z Karlovarského kraje, nebo Radka 
Prokopová, výkonná ředitelka břeclavské 
společnosti Alcaplast.  

VeronIka žuroVCoVÁ

a jak se měnil 
management 
v historii nejen Čr, 
ale i ČSr? 
Začátky Československé republiky 
byly významně spojeny s úsilím 
o zlepšení řízení (tehdy vědecké ří-
zení). Vůbec první mezinárodní kon-
gres řízení se uskutečnil v roce 1924 
v Praze, a to z iniciativy prezidenta 
Masaryka. Do Československa se  
sjely špičky světového managemen-
tu, především amerického. Není 
pochyb, že konference byla význam-
ným impulzem pro zlepšení řízení 
u nás, které bylo takřka po celé  
20. století charakteristické techni-
cistním inženýrským přístupem.   

Situace na přelomu století, a prak-
ticky i tisíciletí, je díky globalizaci 
a úžasným technickým pokrokům 
zcela jiná. Někteří mluví o soumraku 
dosavadního způsobu managemen-
tu, jiní připomínají paralelu k Průmy-
slu 4.0 a Managementu 2.0. 

U nás se tento globální vývoj spojil 
po roce 1989 se zásadní transforma-
cí ekonomiky z plánované na tržní. 
V turbulencích té doby vynikli pře-
devším technicky vybavení manažeři 
s vysokou schopností operativního, 
flexibilního, krizového řízení. Přelom 
století a nastalé konjunkturální 
potíže postupně ukázaly, že se tento 
model řízení vyčerpal. Úspěchu se 
dopracovali především ti, kteří kro-
mě vynikající znalosti manažerského 
rutinního řemesla měli zásadní in-
strument navíc – schopnost vést své 
firmy s vizí a strategií podpořenými 
nesmírnou pílí a houževnatostí. 

Takové řídící pracovníky vyhledá-
vala a také nacházela soutěž Mana-
žer roku. Drtivá většina z nich vyka-
zuje úspěch dlouhodobý a může se 
směle měřit se špičkami v zahraničí, 
popsal situaci Pavel Kafka, prezident 
České manažerské asociace. 
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PÁNSKÁ KONFEKCE
Oblek pro každou příležitost! Do práce, 
divadla, na ples či na rande? Ano! Prostě 

outfit pro váš život kdykoli, kdekoli.

OBLEKY NA MÍRU
Buďte nároční! Pořiďte si oblek přesně na tělo. 

Navštivte našeho krejčího v Praze, Brně či Třešti. 
Nebo využijte službu krejčího až do domu...

DOPLŇKY
Bezvadná košile, taky pásek, manžetové 
knoflíčky… a nezapomenout na kravatu! 

Zkrátka doladíme váš oblek k dokonalosti.

DÁMSKÁ MÓDA
Máme i vše, pro co bije srdce ženy. Kromě 

šatů také originální kabelky a doplňky. 
V našich prodejnách se nudit nebudete!

PRAHA
International Business Centre  
Pobřežní 620/3, Praha 8

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

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

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

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

Otevírací doba  
Pondělí – Pátek: 9:00 – 18:00 
Sobota: 9:00 – 13:00

TŘEŠŤ
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti 
 Franze Kafky 341/13, 589 01, Třešť

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

Otevírací doba  
Pondělí – Pátek: 9:00 – 17:00 
Sobota: 8:30 – 12:00

PÁNSKÁ KONFEKCEPÁNSKÁ KONFEKCE
Oblek pro každou příležitost! Do práce, 

KAŽDÝ KRÁL 
MÁ SVÉHO 
KREJČÍHO
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� +420 567 215 221 
 � vyvoj@vyvoj.cz 
� www.vyvoj.cz

Otevírací doba  
Pondělí – Pátek: 9:00 – 17:00 
Sobota: 8:30 – 12:00

KAŽDÝ KRÁL 
MÁ SVÉHO 
KREJČÍHO
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Muriel Anton nastoupila do čela společ-
nosti Vodafone Czech Republic v roce 
2008. Během své manažerské kariéry 
se stala jednou z nejvlivnějších žen čes-
kého byznysu. Pro ni osobně byl vždy 
zajímavým tématem ženský element 
v podnikání. V současnosti se plně vě-
nuje projektu, který má za cíl mentoro-
vat šikovné české ženy a pomáhat jim 
s rozvojem jejich úspěšné manažerské 
kariéry, a to nejen u nás, ale i ve světě. 
Manažerka roku 2009 si zamilovala 
krásnou českou krajinu a svůj volný 
čas ráda tráví na Slapech. Každoročně 
nevynechává také vrcholnou kulturní 
událost – karlovarský filmový festival.

Má letité zkušenosti ve výrobním 
družstevnictví a kovovýrobě i s řízením 
lidí. Vždy se snažil, aby bylo družstvo 
konkurenceschopné díky vlastnímu 
vývoji a technickým novinkám. Svým 
obchodním talentem prosadil výrobky 
do celého světa, ať již do USA, Kanady, 
Mexika, Kolumbie, Chile, Peru, Izraele, 
Austrálie a na Nový Zéland. Jednotlivé 
dodávky kontejnerů Kovobel byly vy-
expedovány i do Hongkongu, Jižní Kore-
je, Nové Kaledonie nebo na ostrov Svatý 
Martin. Obdivuje mladou generaci, jak 
se sžila s informačními technologiemi. 
Jeho štěstí má mnoho podob – třeba 
možnost být stále zaměstnán na plný 
úvazek.

Muriel 
Anton

Manažerka roku 2009
VODAFONE CZECH 
REPUBLIC 

Ing. Emil 
Beber

Manažer roku 2016
KOVOBEL, 
VÝROBNÍ DRUŽSTVO

mana žer 
roku

Soutěž Manažer roku slaví letos 
25 let svého trvání. A v rámci jubilea 
– příhodně v roce stoletého výročí 

založení republiky – budou 19. dubna 
na Pražském hradě oceněny nejlepší 
manažerské osobnosti jako manažeři 
čtvrtstoletí. Ceremoniálu se zúčastní 
významní manažeři, členové vlády, ale i další 
hosté, jako například prezident Evropské 
asociace manažerů Ludger Ramme.

V soutěži se v uplynulých 24 ročnících 
dostalo do cílové rovinky 1487 finalistů, 
vyhlášeno bylo 59 manažerů a manažerek 
roku. Právě z nich Národní komise vybrala 
desítku nejlepších. 

„Soutěž soustavně 25 let vyhledává 
nejlepší příklady řídicí praxe v byznysu, ale 
i mimo něj. Přispívá k motivaci následov-
níků manažerů a pomáhá s přenosem 
poznatků a zkušeností těch nejlepších,“ 
uvedl k soutěži prezident České manažerské 
asociace ( ČMA) Pavel Kafka. 

Soutěž Manažer roku je v ČR jedinečná, 
žádná jiná neoceňuje manažery napříč 
odvětvími, profesemi a regiony. Právem 

je považována za měřítko v této nelehké 
profesi. Během 24 ročníků bylo do soutěže 
nominováno celkem 3048 manažerů.

Letošní ročník je oproti předchozím 
výjimečný, neboť v něm nebyli nomino-
váni noví uchazeči o titul, oceněni budou 
manažeři čtvrtstoletí. Obvyklý odpolední 
slavnostní ceremoniál se přesouvá do 
večerních hodin a místo tradičního paláce 
Žofín se akce uskuteční ve Španělském sále 
Pražského hradu. V rámci slavnostního 
večera se přítomní vrcholní manažeři, 
členové vlády, vedení ČMA a další hosté 
ohlédnou za pestrou historií soutěže a za 
okamžiky, které ukázaly špičkové mana-
žerské osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj 
byznysu a společnosti v ČR.

Hostitelem oslavy 25 let soutěže Mana-
žer roku je Česká manažerská asociace. 
Dřívější spoluvyhlašovatelé Svaz průmyslu 
a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatel-
ských a podnikatelských svazů ČR se v září 
loňského roku rozhodli od soutěže odstou-
pit. Bez ohledu na to chystá ČMA s jinými 
partnery a podporovateli již 26. ročník. 

Na Pražském hradě budou 
oceněni manažeři čtvrtstoletí
Soutěž Manažer roku slaví 25 let svého trvání.
Vybraní vítězové uplynulých ročníků 19. dubna
obdrží titul manažer čtvrtstoletí. Předávat ho budou
představitelé České manažerské asociace 
a členové vlády
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Tato ryzí osobnost patřila k manažer-
ským perlám praxe. Nebyl to člověk, 
který by si potrpěl na ovace, spíše se 
vždy snažil udělat vše pro zákazníky, 
zadavatele náročných staveb, a pro své 
zaměstnance. Schopnost vést je a uka-
zovat jim příležitosti, jež bylo možné 
uchopit, to byla jeho velká přednost. 
Snažil se směrovat management tak, 
aby neklesal na mysli, pokud přišel 
neúspěch ve výběrovém řízení, učil 
ostatní, že s prohrami se musí umět 
firma učit žít. Přesto zakázky, pod něž 
se podepsal, bývaly z hlediska kvality 
tím nejlepším, co české stavebnictví 
odvedlo. Obor miloval stejně jako smysl 
pro humor a nadsázku nebo sport 
a občasné poklábosení v hospůdce 
u dobrého piva.

Manažerský lídr, který začal do 
života uvádět myšlenku nové orien-
tace společnosti ČEZ jako zákaznicky 
postavené, jež bude firmám i domác-
nostem partnerem a rádcem, nejen 
prodejcem elektrické energie a plynu. 
Ve své strategii klade důraz na význam 
obnovitelných zdrojů a zaměřuje se na 
ochranu životního prostředí propoje-
nou s byznysem jako nezbytný faktor 
udržitelnosti, a to nejen v podmínkách 
ČR, ale celosvětově. K ojedinělým vlast-
nostem tohoto výjimečného manažera 
patří schopnost udělat si čas a účastnit 
se konferencí, manažerských setkání 
a diskusí nad stylem práce manažerů, 
jejich potřebami a celospolečenským 
posláním.

Být ženou ve světě IT není lehké. Aby 
vynikla, musí se vždy velmi snažit. Na 
druhé straně ale Senta Čermáková, 
která ocenění manažerka roku 2010 
získala v pozici celosvětové ředitelky 
vztahů s médii a analytiky v oblas-
ti technologických služeb, říká, že 
diverzitu IT potřebuje, protože tato 
oblast je mnohem širší – nejde jen 
o programování, ale také o výzkum, 
projektové řízení, komunikaci atd. Byla 
optimistkou a zdá se, že na její slova 
dochází. Jako dobrá manažerka se vždy 
dokázala obklopit skvělými lidmi. V tom 
pokračuje i ve své nové roli ředitelky 
inovací společnosti Deloitte.  

Činorodá, energická postava české 
manažerské scény, která se zapsala 
do povědomí odborné veřejnosti jako 
osobnost, která neodmyslitelně patří 
k českému průmyslu. Svými odváž-
nými metodami řízení, vycházejícími 
z poznatků a zkušeností praxe, posunul 
chápání manažerské profese u nás. Pa-
tří také k nesmlouvavým kritikům těch, 
kteří se snaží zavádět do praxe vše, 
co odporuje zdravému rozumu. Jeho 
úsilí o vytváření podmínek k rozvoji 
průmyslu směrem, jenž zajistí rozvoj 
ekonomiky ČR a zaměstnanost, je 
zároveň hledáním směru prospěšného 
všem občanům, nejen firmám. Proslul 
jadrným humorem, který nastavuje 
kritické zrcadlo nešvarům společnosti.

Když se ujala řízení firmy, musela udě-
lat řadu nepopulárních kroků a bojovat 
s názory rodinných příslušníků na to, 
jak vytvořit ze značky opět celebritu na 
světovém trhu. Nenechala se odradit 
a šla svou cestou zdravé logiky. Její 
manažerské dovednosti a zkušenosti 
se staly uznávanými a inspirativními. 
Petrof opět září na mezinárodním 
hvězdném nebi hudebních nástrojů. Je 
největším výrobcem akustických klavírů 
a pianin v Evropě. Obchoduje na pěti 
kontinentech a vyváží do více než 
65 zemí. Od roku 1864 bylo pod znač-
kou Petrof vyrobeno 630 tisíc klavírů 
a pianin. Jde o precizní ruční práci 
a chráněné know-how.

Devadesátá léta minulého století 
charakterizuje vznik mnoha firem 
a utváření novodobého manažerského 
myšlení při jejich vedení. Bylo to období 
objevování erudice a skrytého poten-
ciálu mnohých osobností. Patřil k nim 
i Rudolf Černý, který dodnes představu-
je ikonu šéfa automobilového průmyslu. 
Prosazoval náročné investice a inovace, 
jejichž návratnost dokázal zdůvodnit 
jasnými argumenty. Vystupoval jako 
moudrý představitel odvětví, který se 
neřídil jen čísly, ale vždy posuzoval 
rozvoj firmy i s ohledem na potřeby 
zaměstnanců, jimž se snažil vytvořit 
takové prostředí, které by je motivovalo 
ke špičkovým výkonům a vedlo k jejich 
spokojenosti.

Ing. Zdeněk 
Burda

Manažer roku 2014
SKANSKA CZ

Ing. Daniel 
Beneš, MBA

Manažer roku 2014
ČEZ 

Ing. Senta 
Čermáková

Manažerka roku 2010
HEWLETT-PACKARD

doc. Ing. 
Jiří Cienciala, 
CSc.

Manažer roku 2008
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Mgr. Zuzana 
Ceralová 
Petrofová

Manažerka roku 2014
PETROF

Ing. Rudolf 
Černý

Manažer roku 1998
KAROSA

›

42_55_PT_04_Manazer roku 2017_Medailonky.indd   47 13.04.2018   16:04:36



48 l Profit

Svébytný manažerský talent, který 
dokáže vidět efektivitu manažerského 
řízení firem v neobvyklých vazbách. 
Snaží se uplatňovat takový model, který 
se blíží k ideálu jednoduchosti a ma-
ximální výkonnosti. Odvážně deleguje 
povinnosti na své spolupracovníky tak, 
aby tvořivým způsobem vnášeli do 
zdánlivě rutinních záležitostí svěží vítr 
a byli nositeli životadárných myšlenek. 
Být přínosem této planety pro něj zna-
mená vidět byznys v těsném propojení 
se zákonitostmi přírody, udržitelnosti 
a společenskou odpovědností. Jeho 
nezkrotnou láskou je dechovka Jižani, 
s níž osobně koncertuje jako muzikant 
i dirigent. 

Martina Děvěrová je ředitelkou Magis-
trátu hlavního města Prahy, který má 
více než 2300 zaměstnanců. Ke všemu 
přistupuje s nadhledem a pokorou 
a vždy se snaží najít to nejlepší řešení 
v dané situaci. Svým jednáním neustále 
motivuje zaměstnance, kterých si sama 
velmi váží. Není typ manažera, který si 
cíleně hledá vzory. Nicméně z pohledu 
uplatňování manažerských dovedností 
je jí blízký Jack Welch a jeho filozofie. 
Jeho příběh ji oslovil zejména tím, že 
byl velkou část svého profesního života 
„věrný jedné organizaci“, ve které se 
postupně z technika vypracoval na 
generálního ředitele a dlouho ji úspěšně 
řídil.

Rok 1993 byl pro Setuzu dobrým 
rokem. A toho si při posuzování také 
všimla komise, jež na základě komplex-
ních kritérií hodnotí to, kdo a proč by 
si zasloužil titul manažer roku. Za své 
osobní nasazení, skvělé ekonomické 
výsledky a umění se zodpovědně roz-
hodovat či naslouchat zaměstnancům 
a mít smysluplné vize budoucnosti byl 
udělen RNDr. Miloslavu Handlovi, gene-
rálnímu řediteli společnosti. Mimo své 
manažerské působení v Setuze se vždy 
zajímal o lokalitu, která byla s podni-
kem i jeho bydlištěm neodmyslitelně 
spjata – o Ústecko. 

Do manažerského řízení prosazuje 
tento muž s obdivuhodným podnikatel-
ským duchem racionalitu a mimořád-
nou orientaci na potřebu zákazníka, ze-
jména nemocnice a domy pro seniory. 
Výjimečně technologicky konstruované 
nemocniční postele jsou sofistikova-
nými výrobky, které potřebuje celý 
svět. Zbyněk Frolík vytvořil celosvětově 
nový obor přinášející v péči o nemoc-
né patřičný komfort. Reprezentant 
skvělého manažerského umění se podílí 
na prosazování inovací napříč českým 
průmyslem, hájí až rebelantské myš-
lenky týkající se propojení akademické 
sféry, vědy a výzkumu s potřebami 
firem a netradiční výchovy nejmladší 
generace v technických školkách.

Pravděpodobně věkem nejstarší gene-
rální ředitel a předseda představenstva 
v ČR, který aktivně řídí firmu, v níž 
působí mnoho desetiletí. Je svéráznou 
osobností, milující řád a disciplínu. 
Úspěch firmy, výroba značkového 
cibuláku, porcelánu s modrou krví, je 
založen na mimořádných obchodních 
vztazích, vývoz se hodně orientuje 
na asijské trhy. Sám je autorem řady 
designových hrnečků a dalších výrobků. 
Jeho nápady k oživení sortimentu jsou 
nekonečné. Také jeho životní filozofie 
je obdivuhodná: trh zásobovat tím, 
co lidem bude nejen dobře sloužit, ale 
budou se z toho moci těšit každý den. 
Prosazuje myšlenku, že cibulák není 
určen ke svátečním okamžikům, ale ve 
své univerzálnosti k jakékoli příležitosti.

Antonín Jízdný patří k průkopníkům 
obchodního podnikání u nás v novém, 
celoevropském pojetí. Byl to on, který 
jako jeden z prvních pomáhal uplat-
nit v ČR principy obchodních řetězců, 
jejichž model nabídl českému zákazní-
kovi standardy, na něž nebyl doposud 
zvyklý. Několikanásobně se zvýšila 
kvalita prodeje, nebývale se rozšířila 
nabídka zboží a vytvořila se četná pra-
covní místa. V manažerském nazírání 
na vedení prodeje a implementaci 
nadnárodních zásad byl pozoruhodně 
odvážný. Rozuměl obchodu a věděl, za 
jakých podmínek může dobře fungovat. 
Stavěl vždy na vztazích mezi lidmi, 
dobré komunikaci a vtipu.

Ing. Miroslav 
Dvořák

Manažer roku 2015
MOTOR JIKOV GROUP

JUDr. Martina 
Děvěrová, 
MPA  

Manažerka odvětví 2016
MAGISTRÁT HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY

RNDr. Ing. 
Miloslav Handl

Manažer roku 1993
SETUZA

Ing. Zbyněk 
Frolík

Manažer roku 2009
LINET

Ing. Vladimír 
Feix, dr. h. c.

Manažer roku 1993
ČESKÝ PORCELÁN

JUDr. Antonín 
Jízdný

Manažer roku 1994
EURONOVA

mana žer 
roku
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Václav Kadlus se zapsal do historie 
manažerů, průkopníků managementu 
v novodobé historii podnikání v ČR 
zlatým písmem. Muž, který ctil etiku 
byznysu i manažerské práce nadevše, 
který za každých okolností dodržel slo-
vo, což také vyžadoval od svých nejbliž-
ších spolupracovníků. Byl znalcem důlní 
techniky a vynikajícím odborníkem 
strojařem, stejně jako obchodníkem 
s nadáním diplomata. Firmu, již vedl, 
dokázal vidět v nadčasových souvislos-
tech. Velmi dbal na ochranu životního 
prostředí, velkoryse podporoval řadu 
aktivit, které pomáhaly řešit to, co dnes 
nazýváme společenskou odpovědností.   

Uznávaným odborníkem se stal nejen 
proto, že rozuměl technickým záleži-
tostem, ale i proto, že se zajímal o vše 
nové, co souviselo s vedením firmy. 
Jeho zodpovědnost byla násobená citli-
vým vztahem k zaměstnancům, jejichž 
práce si vážil, ať šlo o dělníky, nebo 
kolegy v managementu. Zanechal své 
osobní stopy na mnoha stavebních dí-
lech ČR, počínaje mosty přes železniční 
koridory až po rekonstrukce tramva-
jových tratí. Věděl, že je nutné dbát 
o dobré jméno firmy a úměrně tomu ji 
medializovat. S chutí prosazoval nové 
postupy a technologie v oboru, tak jako 
se rád dělil o poznatky z uplatňování 
nových metod řízení. Mezi jeho koníčky 
patří sport a divadlo.

Svět platebních karet se pro Evu 
Kárníkovou stal patrně osudným. Je to 
osobnost, která toho ví o platebních 
kartách a věrnostních programech tolik 
jako málokterý odborník. Její manažer-
ské pozice vždy představovaly velkou 
příležitost, jak ostatní motivovat k vyni-
kajícím ekonomickým výsledkům a jak 
dát impulz k tvořivému obchodnímu 
umění. Jako manažerka fandila ženám 
v byznysu a přemýšlela, jak vybalanco-
vat příměří mezi kariérou a osobním ži-
votem. Zasáhla do řady diskusí na téma 
matka a manažerka a společně s řadou 
dalších nadmíru vytížených žen hledala 
odpovědi i v genderové rovině.

Celá kariéra Petra Karase byla spjata 
s oblastí energetiky. Od roku 1990 
působil jako generální ředitel spo-
lečnosti ČEZ a v letech 1992 až 1999 
zastával post předsedy představenstva. 
Patří do generace manažerů-expertů, 
zkrátka těch, kteří se mohli ujmout 
top manažerské funkce, protože svůj 
obor skvěle znali a jejich zkušenosti 
byly vyvažovány téměř zlatem. Vždy si 
však uvědomoval, že nejen schopnosti, 
ale především dobré vztahy s lidmi, 
kolegy i zákazníky patří k podstatným 
ingrediencím úspěchu a růstu i v od-
větví energetiky. V letech 1999 a 2000 
přednášel na VUT v Brně, v letech 2000 
až 2001 byl prezidentem Svazu průmy-
slu a dopravy.

Ještě než tato významná osobnost 
českého byznysu zazářila na pódiu 
žofínského paláce, bylo mnohým jasné, 
zač si nejprestižnější manažerské 
ocenění odnese. Člověka a jeho tvořivé 
schopnosti považuje za to nejcennější 
bohatství firem. A podle toho také spo-
lečnost Siemens v České republice Pavel 
Kafka řídil. Za jeho působení obrat 
společnosti rostl, a to i díky důsledné 
personální politice. Pavel Kafka v lidech 
vždy dokázal rozpoznat talent a nebál 
se jim svěřit zodpovědnost. I dnes je 
mnohým manažerům vzorem. Pod-
poruje projekty udržitelného rozvoje, 
zasazuje se o růst prestiže manažerů 
u nás, prosazuje technické vzdělávání 
nejmenších a zasazuje se o propojenost 
výzkumu s potřebami firem. 

Rozvážnost a důkladné posuzování 
věcí jsou bezesporu vlastnosti, které 
patří k Stanislavu Kázeckému, vý-
razné osobnosti české manažerské 
obce. Respektování názoru ostatních 
i důstojnosti člověka jako tvůrce všeho, 
čím společnost disponuje, to jsou další 
typické rysy muže, který vždy rád 
naslouchá ostatním. Jeho manažerské 
charisma dokáže stmelovat týmy a mo-
tivovat ke zvládání i složitých zadání. 
Vždy vystupuje jako pozorný šéf, jemuž 
záleží na výsledku i cestě, jakou se 
k němu dospělo. Raději pochválí, než 
kritizuje. Během své letité praxe na 
předních manažerských postech se 
zasazuje také o to, aby svět vnímal ČR 
jako zemi vyspělé technické inteligence, 
jejíž potenciál má stále co nabídnout.  

Václav 
Kadlus

Manažer roku 1996
VÍTKOVICE – PRODECO

Ing. Bořivoj 
Kačena

Manažer roku 2002
STAVBY SILNIC 
A ŽELEZNIC

Ing. Eva 
Kárníková, 
MBA

Manažerka roku 2007
DINERS CLUB CZECH

Ing. Petr 
Karas, CSc.

Manažer roku 1994
ČEZ

Ing. Pavel 
Kafka, dr. h. c.

Manažer roku 2005
SIEMENS

Ing. Stanislav 
Kázecký, CSc.

Manažer roku 1995
ZVVZ
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Osobní nasazení pro firmu, která 
se prosadila v oboru výroby plastů, 
nesmlouvavost a zásadovost, takové 
vlastnosti provázely tuto manažerskou 
osobnost řadu let. Nikdy nestavěla ve 
svém rozhodování vzdušné zámky ani 
cíle, které se nedaly splnit. Své kolegy 
motivovala k tomu, aby vždy dostáli 
povinnostem, a nepřipouštěla výmluvy 
či tvrzení, že to či ono nejde. Právě 
proto dokázala obstát v jakékoli diskusi 
na ekonomické téma. Nežila však jen 
prací, naučila se relaxovat cestováním 
a pobytem u moře, které jí navrace-
lo síly a připravovalo půdu pro další 
nápady.

Byla ve své době nejmladší osobností 
oceněnou v soutěži Manažer roku. 
V pozici generální ředitelky Top Hotelu 
Praha jej dovedla do desítky těch 
nejlepších hotelů v republice. Jejím 
manažerským přínosem byla citlivá 
komunikace vně hotelu a organizovaná 
setkání lidí z byznysu a společenské-
ho dění. Její působiště se brzy stalo 
křižovatkou byznysmenů, umělců, 
novinářů. Hotelnictví je obor, který 
Ludmile Koutské přirostl k srdci, a to 
nejen proto, že jej vystudovala. O místo 
v něm se však dělí s hudbou. Původně 
totiž manažerka roku 2002 zakotvila na 
konzervatoři. Ve volném čase si s chutí 
zahraje na housle. 

Řídit firmu, která se zabývá opraco-
váním odlitků a jejich povrchovými 
úpravami, jako je broušení nebo tryská-
ní, pohybovat se spíše v manažerském 
světě mužů zaměřeném na výkon, 
to zvládá tato žena na výtečnou. Ctí 
totiž termíny, kvalitu a dodržení slibu. 
I proto Abydos dodává pro slévárny 
v Německu, Rakousku, Švýcarsku 
a Česku. Styl práce špičkové manažerky 
a zájem o nové trendy v této profesi 
vytvořil z firmy modelový příklad, jak 
zvládat složité požadavky trhu na tech-
nické profese. Péči o personální otázky 
se zde věnovali již dávno před tím, než 
nedostatek pracovních sil začal být 
naléhavým napříč Evropou.

V porevoluční době, kdy bylo typické, že 
v čele úspěšných podniků stáli experti 
v daném oboru, představoval Miroslav 
Krejčí výjimku. Jako absolvent VŠE 
se zaměřením na ekonomiku a řízení 
průmyslu nereprezentoval klasického 
zástupce top managementu, specia-
listu na chemii. To mu ovšem nebrá-
nilo v tom, aby uplatnil svůj potenciál 
a talent a Chemické závody Sokolov 
řídil poctivě a úspěšně. Podnik provedl 
zdárnou cestou privatizace. Zaměřil se 
také na ekologii, která se pro něj stala 
doslova srdeční záležitostí. V tomto 
směru se stal v České republice jedním 
z průkopníků. 

Manažer – povolání, či snad lépe 
poslání je podle Ivana Kratochvíla, 
který se v odvětví stavebnictví, výrobě 
cementu, pohybuje celý život, činností 
vysoce tvořivou. A také odpovědnou. 
V roce 2001 vydal knihu s titulem 
O řízení vážně i s úsměvem. Manažer 
má být podle jeho slov člověk, který 
vidí dál než jen za hranice své funkce. 
Musí spatřovat i to, jakým způsobem 
ovlivňuje prostředí, v němž se aktivity 
společnosti odehrávají, všímat si jejich 
dopadů na komunitu a nikdy nesmí 
zapomínat na to, že Česká republika 
překypuje šikovnými lidmi, kteří toho 
hodně umějí. 

Zabýval se systémem managementu 
a vytvářel model řízení družstva tak, 
aby se postupnými změnami stáva-
lo produktivnější a jeho ekonomika 
dosahovala zajímavějších parametrů. 
Společenskou odpovědnost prosazoval 
do řízení dříve, než se tento pojem stal 
ve firmách samozřejmostí. Dbal na 
ekologické zásady hospodaření i vztah 
k místu, kde družstvo podniká. Položil 
základy moderní velkovýroby dřevotřís-
kových desek pro produkci nábytkových 
dílců. Osobitý pohled tohoto manažera 
se zvláštní schopností vidět věci a jevy 
v souvislostech provokoval v dobrém 
slova smyslu k vášnivým diskusím 
i předávání zkušeností.

Ing. Jana 
Kozáková

Manažerka roku 2001
TANEX PLASTY 

Ing. Ludmila 
Koutská

Manažerka roku 2002 
TOP HOTEL Praha

Mgr. Olga 
Kupec, Ph.D.

Manažerka roku 2012
ABYDOS

Ing. Miroslav 
Krejčí

Manažer roku 1993
CHEMICKÉ ZÁVODY 
SOKOLOV

Ing. Ivan 
Kratochvíl, 
CSc.

Manažer roku 1996
CEMENT BOHEMIA 
PRAHA

Ing. Jiří 
Majer

Manažer roku 2001
DŘEVOZPRACUJÍCÍ 
DRUŽSTVO LUKAVEC
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Charisma tohoto vizionáře a vyni-
kajícího znalce pojistného trhu dalo 
vzniknout pojišťovně, která již od svých 
začátků byla výjimečná. S laskavostí 
sobě vlastní dbal o mezilidské vztahy, 
mezi své nejbližší spolupracovníky si 
volil skutečné osobnosti, zajímal se 
o radosti i starosti svého týmu a nad 
jiné miloval humor. Rád spojoval pří-
jemné s užitečným, a tak dal i základ 
k unikátní a ceněné obrazové sbírce to-
hoto pojišťovacího domu. V problémech 
nehledal složitosti, uměl delegovat 
úkoly a svým podřízeným dával prostor 
k seberealizaci. Jeho manažerské umě-
ní je nenapodobitelné a obdivuhodné. 

Od roku 1990, kdy je v čele výrobní-
ho družstva, jež se stalo největším 
výrobcem a distributorem plyšových 
a textilních hraček v ČR, se snaží vést 
svůj tým tak, aby se vždy mohla kaž-
dému podívat zpříma do očí. Za dobu 
jejího působení v této pozici nevykázalo 
družstvo ani jednou finanční ztrátu. 
Inovativním přístupem k obohacování 
sortimentu hraček se snaží působit na 
děti v širokém slova smyslu a formovat 
jejich přirozenou touhu si hrát. Věří 
v to, že tvořivý potenciál člověka vedený 
správným směrem je významnou 
základnou k jeho pozdějšímu nazírání 
na svět.

Během svého patnáctiletého působení 
v Agrofert Holdingu vykonávala Dagmar 
Negrová funkci finanční ředitelky. Byla 
zodpovědná za velké fúze i akvizice, 
úspěšné nastavení kontrolingu a in-
formačního systému v oblasti financí. 
Právě finance jsou její vášní, které 
zasvětila svůj profesní život. Říká, že 
pokud má firma prosperovat, neměl by 
mana gement přihlížet, ale řídit a kont-
rolovat, být důsledný a rozpoznat včas 
ty správné informace. Přestože byla 
nadmíru vytížená svými pracovními 
povinnostmi, měla svůj obor nesmírně 
ráda a dodnes mu je věrná. Mezi její 
vzory patří například Tomáš Baťa či 
T. G. Masaryk. 

Přestože na počátku devadesátých let 
měla mnohá zemědělská družstva pro-
blémy, ZD Trhový Štěpánov nastoupilo 
úspěšnou cestu prosperujícího podniku, 
jehož program se soustředí dodnes 
především na chov skotu, rostlinnou 
výrobu či stájové technologie. Už v le-
tech 1993 a posléze 1997 dosáhlo takto 
dobrých výsledků zásluhou Pavla Na-
vrátila. Tento fakt neunikl hodnotitelské 
komisi soutěže Manažer roku. A protože 
opravdu umí, je zdatným manažerem, 
jehož zkušenosti mají nevyčíslitelnou 
cenu, stále v centru dění. 

Globální stratég, kouč vrcholných ma-
nažerů, olympioniků a autor bestselleru   
The Positive Leader (Pearson 2016) / 
Pozitivní leader (Albatros Media 2017). 
Jan má za sebou velmi úspěšné budo-
vání a vedení týmů během své téměř 
22leté kariéry ve společnosti Microsoft, 
kde pracoval v různých vedoucích 
pozicích. Jeho poslední působení v této 
high-tech korporaci bylo v roli prezi-
denta pro Evropu (2007–2014). Jan 
učí po celém světě svůj kurz „Odemy-
kání lidského potenciálu“ a společně 
s Kateřinou Novotnou vytvořil speciální 
seminář pro děti a rodiče – „Odemkně-
te potenciál vašeho dítěte“ – který 
vede děti k sebepoznání a nalezení své 
osobní jedinečnosti. Jan Mühlfeit získal 
titul manažer roku 1999.

Patří k výrazným manažerkám i pod-
nikatelkám v jednom a její příběh zní 
jako neuvěřitelný. Firmu postihlo něko-
lik katastrof, přesto se Martě Novákové 
vždy podařilo se se situací optimisticky 
vyrovnat. Její manažerské dovednosti 
a intuice jí vždy napovídají, že je třeba 
se nebát vidět nové příležitosti a výzvy 
namísto hledání odpovědí na otázky, 
proč něco nejde. Marta Nováková není 
snílek a neumí stavět vzdušné zám-
ky. Své rozhodování staví na faktech 
i vědomí, že když člověk za něčím jde, 
výsledek se musí dostavit. Aby uměla 
zvládnout všechny povinnosti, musela 
se naučit také odpočívat: při adrenali-
nových sportech či cestování.

Ing. Vladimír 
Mráz

Manažer roku 2007
KOOPERATIVA 
POJIŠŤOVNA

Jana 
Malá

Manažerka roku 2005
MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA 
BRNO, DRUŽSTVO 
UMĚLECKÉ VÝROBY

Ing. Dagmar 
Negrová

Manažerka roku 2000
AGROFERT HOLDING

Ing. Pavel 
Navrátil, CSc.

Manažer roku 1993 a 1997
ZD TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Ing. Jan 
Mühlfeit

Manažer roku 1999
MICROSOFT

Ing. Marta 
Nováková

Manažerka roku 2016
U & SLUNO a SOCR ČR
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Společnost GZ Media má zvuk po celém 
světě. A to díky svému majiteli a obdi-
vuhodnému manažerovi, který nepro-
padl mánii čistě digitální hudby a vedle 
CD a DVD zůstal věrný i analogové 
vinylové desce, jejíž kvality potvrzují 
i všechny světové výzkumy. V závodě 
v Loděnici se vyrábí už 67 let. Příběh 
manažera roku je pro nás všechny 
vzkazem – nezapomínejme na zdravý 
selský rozum a nepropadejme slepě 
trendům. Važme si kvality a oceňme ji. 
Společnost je příkladem inovací, které 
produktu dávají tu nejvyšší přidanou 
hodnotu. A v jejím sortimentu najde-
te kromě vinylových desek například 
krabičky na produkty kosmetických gi-
gantů – tedy díla polygraficky nesmírně 
náročná.

V roce 2003 byla jedinou vrcholnou ma-
nažerkou v mužsky orientovaném týmu 
Komerční banky, přesto si dokázala zís-
kat respekt kolegů. Jako jedna z mála 
špičkových manažerek na korporátní 
scéně se prosadila zcela jednoznačně. 
Jako výkonná ředitelka a členka výboru 
ředitelů byla v Komerční bance zodpo-
vědná za úsek provozu. Hodnotitelskou 
komisi soutěže zaujal její vyhraněný 
manažerský styl a vysoké osobní 
nasazení, díky kterému se jí otevřely 
také brány v bankovním sektoru v za-
hraničí, jednak v orgánech Evropské 
bankovní federace,  jednak v rámci 
skupiny Société Génerale, kdy po pěti 
letech v Makedonii působí v současné 
době jako předsedkyně představenstva 
Société Générale v Albánii. 

Jako jedna z předních manažerek na 
konci minulého století, kdy systémy 
managementu u nás nebyly tolik propra-
cované, stejně jako nebyla na patřičné 
úrovni společenská prestiž žen ve vedení 
firem, se musela zpravidla spoléhat 
sama na sebe a vycházet při řízení týmu 
ze zkušeností z běžných mezilidských 
vztahů. O nich věděla, že jsou křehké, 
ale na druhé straně dokážou, pokud 
jsou dobré a vstřícné, nahradit mnohé 
byrokratické přístupy, které považovala 
za zbytečné. Dovedla vypozorovat, co 
a v jakou dobu její kolektiv potřebuje 
k tomu, aby podával maximální výkon. 
Snažila se porozumět lidským starostem 
i radostem, aby na základě toho mohla 
motivovat své podřízené k užitečné práci, 
jež přispívala k příjemnému nakupování 
v obchodním domě. 

Vědět, jak být užitečný v zemědělství, 
které se u nás neprávem často ocitalo 
v pozadí zájmu společnosti. I tak by se 
patrně dalo shrnout to podstatné, co 
zrcadlí manažerskou práci Jiřího Pev-
ného. Hledání místa na trhu, profilování 
firmy jako specialisty na prodej a servis 
zemědělské a komunální techniky, pro-
dej kukuřice, řepky a jiných komodit, 
poradenství ve výživě zvířat nebo třeba 
vnitrostátní a mezinárodní dopravu, to 
vše jsou směry, jimiž se firma vydala. 
Dnes je silnou ekonomickou jednotkou, 
která si zakládá na stabilitě a jistotách.

Představuje populární manažerskou 
ikonu, označovanou za jednu z nejzají-
mavějších žen nejen v ČR, která se svojí 
činorodostí snažila o to nejlepší jméno 
společností, v nichž působila. Vždy 
se zasazovala také o celospolečenské 
uznání významu manažerské profese, 
na niž jsou kladeny nejen ve firmách 
mimořádné nároky. Ostře vnímala 
požadavky, které byly na začátku tohoto 
tisíciletí na manažery kladeny, své týmy 
však řídila s přehledem i nadhledem. 
Patří k profesionálkám energetického 
trhu s mezinárodním přesahem. Pro-
jekty, na nichž se podílela, řešila vždy 
s dávkou erudice ženy s technickým 
vzděláním i s vnímavostí ženy matky, 
která má na starost také rodinu. Fandí 
celoživotnímu vzdělávání manažerů.

Toto jméno je neodmyslitelně spjato 
s Teplickem. Zde totiž dlouhá léta Ště-
pán Popovič šéfoval tehdejšímu podniku 
Glaverbel Czech, v jehož šlépějích po-
kračuje AGC Flat Glass Czech. Sklářství 
jej provází prakticky celou profesní 
dráhu – od technologa se vypracoval 
až do vrcholných manažerských pozic. 
Firmu v roli ředitele úspěšně dovedl na 
ruský trh. Byla příkladem, od něhož se 
učil celý sklářský koncern. Vždy tvrdil, 
že manažer potřebuje kromě skvělého 
týmu, pracovitosti a osobního nasazení 
také kousek štěstí – být na správném 
místě ve správný čas. Od každého 
manažera vyžadoval, aby měl sociální 
cítění a v lidech neviděl pouze zaměst-
nance či kolegu. 

Ing. Zděněk 
Pelc, CSc.

Manažer roku 2000
GZ MEDIA 

Ing. Jitka 
Pantůčková, 
CSc.

Manažerka roku 2003
KOMERČNÍ BANKA

Ing. Helena 
Pískovská

Manažerka roku 1996
TESCO ČR

Ing. Jiří 
Pevný

Manažer roku 1997
AGROSERVIS, 
1. ZEMĚDĚLSKÁ VIŠŇOVÉ 

Ing. Ludmila 
Petráňová

Manažerka roku 2004
ČEPS

Ing. Štěpán 
Popovič, CSc.

Manažer roku 1993 a 1997
GLAVERBEL CZECH  
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Vede firmu, která si získala mimořádné 
postavení na trhu nejen v ČR, ale v dal-
ších 40 zemích. Alca plast je největším 
výrobcem sanitární techniky ve střední 
a východní Evropě a sortiment obsahuje 
přes 580 položek, jako jsou ventily, sifo-
ny, žlaby, WC sedátka. Nebojí se velkých 
investic do výroby, chápe rostoucí úlohu 
designu v komunikaci se zákazníkem 
a posiluje image značky vůči obchod-
ním partnerům. Oporou je jí rodinný 
byznys a občasný odpočinek při sklence 
dobrého moravského vína. Nepodceňuje 
vhodnou medializaci úspěchů svého 
týmu.

Mít na paměti skutečnost, že na spo-
lehlivosti provozu elektráren je závislá 
spousta odběratelů, ať firem, či domác-
ností, určitě člověku na klidu nepřidá. 
Rozhodující činností tohoto podniku je 
totiž výroba, dodávka a prodej elektric-
ké energie, tepla a stavebních hmot. 
Přitom orientace na potřeby zákazníků 
je prvořadá stejně jako ekologicky 
šetrné využívání přírodních zdrojů. Pro 
jednoho z předních dodavatelů energií 
v ČR je to základ podnikání. Uplatnit při 
tomto požadavku manažerské doved-
nosti tak, aby vše provázaně fungovalo, 
chce jistou dávku rozvahy i zkušenos-
tí. Je to předpoklad nejen úspěchu, 
ale také pohody, kterou si manažeři, 
pracující často pod tlakem, opravdu 
zaslouží.

Z firmy se stal špičkový rodinný podnik 
na základě úcty k lidské práci, myšlence 
a tradici i díky podnikatelské odvaze 
riskovat. Rozvážná a moudře uplatňo-
vaná strategie řízení dala základ vysoké 
konkurenceschopnosti. Společnost je 
předním světovým producentem obrá-
běcích strojů se specializací na výrobu 
horizontálních frézovacích a vyvrtáva-
cích strojů a obráběcích center. Celý 
sortiment se uplatňuje na nejnároč-
nějších světových trzích. K současným 
největším odběratelům patří Ruská 
federace, Polsko, Česká republika, SRN 
a další státy Evropské unie, USA aj. 
Roste prodej do Číny. Pozoruhodná je 
péče o zaměstnance, působí zde již celé 
generace techniků a dělníků.  

Zavést do práce řád, respektovat 
požadavky na systematičnost řízení 
takového komplexu, jako je nemocniční 
areál v pražském Motole, to vyžaduje 
nezměrné organizátorské a manažer-
ské umění. Výsledky nemocnice dnes 
zdaleka nejsou jen o přístrojovém 
vybavení nebo špičkových diagnos-
tických metodách lékařů. Vyžadují 
zázemí, které pro vysoce odbornou péči 
o pacienty poskytuje mana gement. Svůj 
tým vedla Helena Rögnerová s plnou 
zodpovědností. Uvědomovala si, nakolik 
provázaný je dobrý manažerský přístup 
se službami týkajícími se zdraví lidí 
a kolik životů svým způsobem dokáže 
ovlivnit.

Manažerská kariéra Martina Romana, 
který je označován také jako podnikatel 
a filantrop, začala naplno v jeho 
23 letech. Titul manažer roku získal 
za přesvědčivé výsledky práce ve Škoda 
Holdingu, kde působil od roku 2000, 
v době, kdy zadlužené strojírny bojovaly 
znova o své místo na slunci. Osobnost 
s neobvykle rozměrným charizmatem 
vyniká schopností posuzovat skutečnos-
ti v synergiích a souvislosti vidí i tam, 
kde by je málokdo hledal. K řešení 
problémů se vždy stavěl optimisticky 
a s úsměvem na rtech i vědomím, že 
vše je zvládnutelné. 

Radegast se v devadesátých letech stal 
významným pivovarem, který měl více 
než 5200 odběrných míst. Nebylo to ale 
jen díky distribuční síti, která vycházela 
vstříc národu „pivařů“, proč se podniku 
dařilo. Jan Sikora byl vždy vizionář 
a Radegast po revoluci postavil na zá-
kladech plných inovací, investic a tech-
nologického pokroku. Pivovar začal také 
exportovat na zahraniční trhy, které 
už tehdy představovaly odbytiště nejen 
s vysokými nároky na chuťovou kvalitu 
zlatavého moku, ale výrobek by neměl 
šanci se na nich prosadit bez precizního 
a oku lahodícího obalového designu. 
Sikora patří k váženým odborníkům 
pivovarství, ale také k manažerům 
s tahem na branku.

Ing. Radka 
Prokopová

Manažerka roku 2015
ALCA PLAST

Ing. Arnošt 
Poul

Manažer roku 1996
ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Ing. Jan 
Rýdl

Manažer roku 1997
TOS VARNSDORF

Ing. Helena 
Rögnerová

Manažerka roku 1999
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
V MOTOLE

JUDr. Martin 
Roman

Manažer roku 2003
ČEZ

Ing. Jan 
Sikora

Manažer roku 1994
PIVOVAR RADEGAST

›
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54 l Profit

Jeho podstatnou vlastností je skrom-
nost a snaha řešit záležitosti v klidu 
a s přehledem. Dokázal vidět problé-
my tam, kde byly, ale nezveličoval je, 
snažil se k nim přistupovat rozvážně 
i s otázkou, jaký přínos navrhované 
řešení nabízí. Sázel na jistotu osvěd-
čených manažerských metod, tradice 
brněnského výstaviště i světové renomé 
některých veletrhů, zejména strojí-
renského. S chutí navazoval kontakty 
a spolupráci s profesními uskupeními, 
která reprezentují názory podnikatelů 
a manažerů, a dával jim při nejrůz-
nějších akcích na výstavišti patřičný 
prostor ke zviditelnění.

Lubomír Stoklásek měl odvahu důsled-
ně společnost restrukturalizovat a dát jí 
jasný směr. Muž na správném mana-
žerském místě upozorňoval na to, že 
pro úspěch českého průmyslu je třeba 
především schopných lidí, kteří znají 
své řemeslo a dokážou se popasovat 
také s novinkami, jež technologický 
vývoj přináší. Měl tím na mysli tech-
nicky vzdělané pracovníky, o jejichž 
výchovu se jako předseda představen-
stva a generální ředitel pelhřimovské 
společnosti zasadil tím, že jim umožnil 
nabírat zkušenosti, získávat praxi ane-
bo je podpořil například stipendijními 
programy. Podnikání v jeho pojetí může 
být také trochu risk, je-li postavené na 
správných informacích a důmyslných 
analýzách. Humor by podle něj měl být 
ingrediencí každodenní práce.

Zakladatelka Společenství škol zahrnu-
jícího vedle univerzity i gymnázium, 
střední odbornou, základní a mateřskou 
školu, které dávají možnost kvalitního 
vzdělávání malým dětem i zkušeným 
šéfům firem. Její předvídavost, smysl 
pro synergie, vytváření systému hodnot 
ve vzdělávání i nezkrotná fantazie 
a stálé sny, to jsou atributy, které na-
stavily zrcadlo konkurenci v soukromém 
školství. Na akademickou půdu vnesla 
život plný změn a energie. Osou jejího 
úsilí a ojedinělého manažerského pří-
stupu je nápaditý vztah k výuce, jejímž 
posláním je rozvíjet potenciál talentů. 
Pod jejím vedením je VŠFS jednou 
z největších soukromých univerzit.

Ocenění manažerka roku 2011 dostala 
Eva Syková za svůj mimořádný mana-
žerský přínos Ústavu experimentální 
medicíny AV ČR. Zasadila se o to, aby 
věda a průmysl na sebe nehleděly 
jako nepřátelé, ale staly se partnery, 
a poznatky vědeckého bádání se tak 
co nejrychleji mohly implementovat do 
praxe.  Dlouhodobě lobbuje za to, aby 
ženy ve větší míře působily ve vedou-
cích funkcích, protože svým myšlením, 
způsobem řešení problémů a schopnos-
tí komplexního náhledu mohou všechny 
organizace výrazně obohatit a přispět 
k jejich vyšší konkurenceschopnosti. 
I v roli senátorky úročí své letité mana-
žerské zkušenosti.

Jan Světlík je výrazná postava ost-
ravského regionu, která se se svými 
prognostickými a manažerskými 
schopnostmi zasadila o uvedení 
mnoha zajímavých vizí do života. Jeho 
podnikatelská fantazie dala vzniknout 
řadě nadčasových projektů. Pro někoho 
kontroverzní průmyslník, pro jiného 
výjimečná postava byznysu. Každopád-
ně odvážný člověk, který se nebojí nést 
rizika. Tím jeho manažerské řízení vy-
niká. Někdy se zdá, že Jan Světlík zcela 
propadá strategiím a snaží se vytvořit 
model efektivně fungujících firem, které 
budou zodpovědné i za zaměstnanost 
na Ostravsku. I přes dílčí neúspěchy je 
jeho manažerská cesta strmá a origi-
nálně vybízející k čerpání zkušeností.

Manažerka, která vynikala svou odva-
hou a uměním říkat věci přímo. Energií 
sobě vlastní a vizionářskými plány, na 
něž mnozí v devadesátých letech nebyli 
připraveni, se snažila členům družstva 
nastínit, že investice do výroby, nových 
obalů nebo péče o životní prostředí jsou 
důležitější než krátkodobé cíle s vidinou 
rychlého zbohatnutí. Její nadšení pro 
změny vedoucí k prosperitě družstva 
se brzy ukázalo jako nosné. Dokázalo 
i hory přenášet. S nadhledem a zdra-
vým selským rozumem uměla zdánlivě 
neřešitelné složitosti dovést ke zdárné-
mu konci. Zabývala se etikou podnikání 
a nadčasově dbala na dobré obchodní 
vztahy.

Ing. Antonín 
Surka

Manažer roku 1994
BRNĚNSKÉ VELETRHY 
A VÝSTAVY

Lubomír 
Stoklásek

Manažer roku 2011
AGROSTROJ PELHŘIMOV

Dr. Bohuslava 
Šenkýřová

Manažerka roku 2008
VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

prof. MUDr. 
Eva Syková, 
DrSc.

Manažerka roku 2011
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ 
MEDICÍNY AV ČR

Ing. Jan 
Světlík

Manažer roku 2012
VÍTKOVICE HOLDING

Edita 
Šimáčková

Manažerka roku 1998
SEVEROCHEMA, DRUŽSTVO 
PRO CHEMICKOU VÝROBU, 
LIBEREC

mana žer 
roku
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Zakladatelka rodinné firmy, která se od 
založení v roce 1991 rozrostla „z niče-
ho“ na 53 prodejen a je nejsilnějším 
obchodním řetězcem s koupelnami 
a kuchyněmi v ČR a SR. Své manažer-
ské úspěchy postavila na jednoduchých 
pravidlech – přemýšlet hlavou zákazní-
ka, myslet na druhého v řadě (příklad 
je nejlepším vychovatelem) a spojovat 
odvahu s opatrností. Naplnění „americ-
kého snu“ zajistil promyšlený rozvoj po-
bočkové sítě i nabízeného sortimentu. 
Dnes to je i pevný základ pro rozvíjející 
se e-shop a jistota, o niž se opírá i sou-
časné vedení rodinné společnosti (po 
úspěšném mezigeneračním transferu).

Praktický přístup k věci a spousta opti-
mismu a pozitivních emocí, možná i tak 
by se dal charakterizovat manažerský 
přístup Petry Škopové k životu. Dokáže 
pracovat v plném nasazení, pokud je 
přesvědčena, že to, co dělá, má smysl. 
Její kreativita a nezměrná chuť prosa-
zovat nápady do praxe jsou často hna-
cím motorem toho, že se jí věci daří. 
Svým nadšením dokáže přesvědčit tým 
o správnosti toho kterého řešení. I ona 
má své sny, jimž věří. Vedou ji na cestě 
profesním životem, formují její názory, 
jsou její oporou. Její nevyčerpatelná 
energie je živlem, který charakterizuje 
její cestu za štěstím. 

ZD Krásná Hora nad Vltavou hospodaří 
ve středním Povltaví. V 90. letech se 
v něm jako výrazná osobnost prosadil 
Ing. Jiří Zelenka, který ve společnosti 
působí dodnes a zastává pozici předse-
dy představenstva. Po celou porevoluční 
historii se snažil jako jeden z hlavních 
pilířů výdělečných aktivit prosazovat 
chov mléčného skotu s využitím všech 
nových technických a technologických 
prvků. Podnik je zapojen do systému 
precizního zemědělství a byl vybrán 
jako jeden z šesti demonstračních farem 
v ČR. Podnik plně využívá program ino-
vace, kde spolupracuje s výzkumnými 
ústavy a zemědělskými univerzitami. 

Protože má veřejnost mlhavé povědomí 
o moderním zemědělství, i z jeho iniciativy 
v roce 2017 podnik uspořádal den otevře-
ných dveří s velkým zájmem veřejnosti.

Kořeny společnosti Tajmac-ZPS sahají 
až do roku 1903. Přesně o devadesát 
let později dokončila úspěšný transfor-
mační proces, jímž ji provedl Radomír 
Zbožínek, který za to byl oceněn titulem 
manažer roku 1993. Právě v devadesá-
tých letech minulého století se podnik 
stal největším evropským exportérem 
obráběcích strojů do USA. V roce 2017 
si z Mezinárodního strojírenského vele-
trhu v Brně Tajmac-ZPS odnesl zlatou 
medaili za nejlepší inovaci výrobního 
stroje. Firma trvale patří ke špičce 
v inovacích, které jsou přirozenou sou-
částí jejího úspěchu. Tuto cestu v po-
revolučním období nastartoval Radomír 
Zbožínek, a před několika lety tak vznikl 
například závod na výrobu obráběcích 
strojů v Indii. 

Do firmy přišel s nadčasovou vizí, z níž 
i dnešní vedení automobilky čerpá. 
Lidé potřebují velká, dostupná auta, 
která něco vydrží. Tedy taková, která 
jsou určená pro praktický život. I to byl 
mimo vynikající hospodářské výsledky 
podniku v roce 2005 důvod, společně 
s expanzí automobilky do Číny, proč 
Detlef Wittig zaujal hodnotitele soutěže 
Manažer roku. Oceňovali jeho snahu 
vidět na léta dopředu a chápat skutečné 
potřeby zákazníků, a to v rozměru 
celosvětovém. I dnes působí v oblasti 
automobilového průmyslu a ve volném 
čase se věnuje aktivitám na podporu 
kulturního života.

Východočeská společnost, kde se rodí 
stroje, po nichž je vysoká poptávka. 
Patří k nejžádanějším na trhu, mají 
unikátní přidanou hodnotu. Do detailu 
kopírují potřeby praxe. Farmet expor-
tuje zejména na východní trhy, dále do 
EU a USA a Kanady, kam putuje až 
80 procent produkce. Jak je to možné? 
Karel Žďárský totiž po celou dobu 
pečuje o dobré jméno firmy, výrobků 
i služeb. Ale jako majitel a ředitel spo-
lečnosti vždy dbal také na vlastní vývoj 
technologií i konstrukcí zemědělských 
strojů a lisů na výrobu krmiv či olejů. 
Farmet vznikl v roce 1992 a již víc než 
25 let je v rukou rodiny. Základem ma-
nažerského řízení je snaha reagovat na 
trendy v zemědělství a potravinářství.

Ing. Jaroslava 
Valová

Manažerka roku 2013
SIKO KOUPELNY

Ing. Petra 
Škopová, MBA

Manažerka roku 2006
CHOVSERVIS

Ing. Jiří 
Zelenka

Manažer roku 1994
ZD KRÁSNÁ HORA 
NAD VLTAVOU

Ing. Radomír 
Zbožínek

Manažer roku 1993
TAJMAC-ZPS

Dipl. Kfm. 
Detlef Wittig

Manažer roku 2006
ŠKODA AUTO

Ing. Karel 
Žďárský

Manažer roku 2013
FARMET 
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 Jméno vaší společnosti odkazuje na oblast 
zemědělství. To ale není jediným oborem, kde 
máte odběratele, jaké jsou ty další?
Souhlasím, že jméno Agrostroj je čistým 
odkazem na zemědělské strojírenství, které 
bylo, je a bude tradicí firmy. Okolnosti po 
sametové revoluci a okamžitá ztráta před
revolučních trhů zavedla firmu téměř do 
bankrotu. Po mém vstupu do Agrostroje 
v roce 1997 jsme zásadním způsobem změ
nili výrobní a prodejní strategii a vydali jsme 
se cestou kooperačního byznysu, který již v té 
době sice fungoval, ale velmi malou měrou. 

 Jakým způsobem?
Z důvodu výrazných sezonních výkyvů v po
ptávce po zemědělské technice jsme diverzi

fikovali náš výrobní program 
a začali aktivně implementovat 
projekty mimozemědělského 
charakteru. Oblast užitkových  
vozidel, jak tyto projekty nazývá 
me, tvoří přibližně 50 procent 
obratu firmy. Dnes jsme klí
čovými dodavateli lakovaných 
svařenců a podmontážních 
celků firmám, jako jsou Volvo, Scania, Paccar 
DAF, Jungheinrich, Toyota a Wirtgen. Za
čátky ovšem nebyly jednoduché. Po několi
kaletých auditech a získávání dodavatelské 
důvěry v oblastech inženýrinku, kvality a do
dávkové disciplíny jsme mohli obchod v i této 
oblasti dynamicky rozvíjet. Nyní se můžeme 
pochlubit statusem vývojového dodavatele. 

 Devadesát osm procent produkce 
vyvážíte. Pomáhá vám ekonomická 
diplomacie?
Pomoc je minimální, ale my jsme nikdy na 
ni nečekali a vždy jsme se spoléhali jen sami 

na sebe. I když to není otáz
kou ekonomické diplomacie, 
tak v poslední době politika 
ČNB spíše škodí, než pomáhá. 
Volatilita české koruny a její 
zpevňování nereflektuje stav 
českého hospodářství a výrazně 
komplikuje exportní aktivity, 
personální politiku a hospoda
ření firem.      

 Které trhy patří mezi vaše 
hlavní?
Agrostroj působí v rámci svého 

kooperačního byznysu globálně a všichni 
naši obchodní partneři jsou na prvních mís
tech ve svém oboru podnikání, a to buď na 
evropském, nebo celosvětovém trhu. Pokud 
mám hovořit o nejvýznamnějších teritoriích, 
tak je to určitě SRN, Skandinávie, Francie, 
Nizozemsko a samozřejmě i zámořské trhy 
jako Brazílie nebo USA. 

 Když jste léta působil ve funkci 
generálního ředitel společnosti ZVVZ, 
prosazoval jste spolupráci s městem. Proč 
podle vás řada firem v tuzemsku funguje 
odděleně od svého okolí a o problémy radnic 
se nezajímá?
Je třeba brát v úvahu rozdíly mezi firma
mi v malých městech a ve velkých měs
tech. V malých městech typu 
Milevska je spolupráce firmy 
s radnicí určitě prospěšná.

 Milevsko, kde ZVVZ působí, 
trápí podobně jako řadu 
dalších menších měst postupné 
vylidňování. Dá se najít recept 
na to, jak tento stav změnit?
Jednoduchý recept neexistuje. 
Záleží mimo jiné na dopravní 

infrastruktuře. Jižní Čechy mají nevýhodu 
ve stále nedokončené dálnici D3 a D4. Inves
toři proto v rámci České republiky upřed
nostňují dopravně lépe přístupná města.

 Působíte stále jako viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy. Jste spokojený s tím, 
jaké prostředí pro podnikání se v tuzemsku 

za více než čtvrt století 
podařilo vytvořit?
Ekonomické výsledky České 
republiky jsou dokladem toho, 
že prostředí pro podnikání je 
dobré. Nevýhodou jsou časté 
změny zákonů, především v da
ňové oblasti. Z mého osobního 
pohledu je nevýhodou to, že 
jako exportně orientovaná 
země nemáme euro.

 Firmy si dlouhodobě stěžují na 
nedostatek technických zaměstnanců. 
Pomohlo by k řešení větší zapojení firem 
do vzdělávání, jako je to například 
v Německu?
Nedostatek zaměstnanců se netýká jen 
technických profesí. Tento stav je jednak 
důsledkem špatného systému vzdělávání 
zavedeného po roce 1989, ale také toho, že 
podnikatelé v naprosté většině abstrahovali 
od výchovy vlastních učňů.

 Platy v Česku v posledních 
měsících prudce rostou. Má v tom 
země ještě prostor k dalšímu růstu, 
nebo by pak již byla ohrožena 
konkurenceschopnost místních firem 
a příliv investic?  
Růstu mezd se nelze vyhnout. 

Naučili se spoléhat na sebe   
Lubomír Stoklásek, generální ředitel a majitel
společnosti Agrostroj Pelhřimov, firmu kdysi
zachránil, nyní dodává produkty 
celosvětovým gigantům 

Českým firmám chybí euro 
Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Stanislava Kázeckého
brzdí české firmy časté změny legislativy i chybějící evropská měna.
„Jeho“ Milevsko zase nedokončené dálnice na jih

mana žer 
roku
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 Česko je vnímáno jako země skvělých 
sklářů. Jaký zvuk má dnes ve světě 
tuzemský porcelán?
Česká republika je republikou uznávaných 
sklářů i keramiků včetně výrobců por
celánu, tedy producentů, kteří potřebují 
nejen zlaté ručičky, ale i operativní a rychlý 
mozek. České země mají v tomto směru 
obrovskou tradici. Ve třicátých letech bylo 
na našem území až 130 porcelánek, dnes 
produkuje porcelán pouze sedm továren. 
Tito výrobci jsou vytíženi dodávkami do  
EU, Ruska i zemí bývalého Sovětského  
svazu. Naše firma vyváží ze 70 procent  
tzv. bílý nedekorovaný porcelán do Německa 
a cibulákový porcelán na Dálný východ – do 
Japonska a Koreje, kde mají v oblibě stylizo
vané květiny na cibulovém dekoru.

 Vaše dceřiná společnost 
v Duchcově vyrábí figurální 
porcelán. Poptávka po něm ale 
výrazně klesla. Proč?
V době, kdy jsme v 90. letech kupovali duch
covskou figurální porcelánku, byl o jejich 
výrobky mimořádný zájem po celém světě, 
ale zejména v USA. Závod v té době zaměst
nával 300 lidí, tedy výrazně více než dnes. 
Nevím, jakou to má souvislost, ale po zni
čení dvou budov obchodního centra v New 
Yorku nákup figurálního porcelánu skončil. 
Rovněž v tuzemsku se prodej figurálního 
porcelánu zcela zastavil. 

 Porcelánové figury přitom Češi kdysi 
milovali…
Po celá léta ke svatbám vždy patřily figury 
či jiný ozdobný porcelán od vcelku význam
ných výtvarníků. Zkuste dát dnes figuru 
mladému páru a jste v nebezpečí, že ji po 
vás hodí. To vše vedlo ke snížení stavu za
městnanců na minimum. K nárůstu zájmu 
dochází, ale velice pomalu. 

 Platí, že jste největším výrobcem cibuláku 
na světě? Je o něj zájem především na 
asijských trzích?

Pokud se týká cibuláku, tak podle nabídky 
výrobců na světových veletrzích jsme určitě 
největší výrobci tohoto známého druhu 
porcelánu, neboť vyrábíme 800 různých 
tvarů. Mohu potvrdit, že námi vyráběný 
cibulový soubor je největší rozsahem na 
světě. Ze dne na den dokážeme vybavit celý 
zámek. Pro restaurace a zámky poskytuje
me slevy.

 Firmy se dnes potýkají s nedostatkem 
kvalifikovaných lidí. Jak je na tom Český 
porcelán?
Ve dvou závodech v Dubí a Duchcově za
městnáváme 270 zaměstnanců. Největším 
problémem je skutečnost, že už existuje 
pouze jedna keramická průmyslovka (z pů
vodních čtyř), a to v Bechyni. Je nedostatek 
možností vzdělání pro úroveň mistrů, dílo
vedoucích i technologů se středoškolským 
vzděláním. V současné době to řešíme tak, 
že jsme si zřídili vlastní „jakoby průmys
lovku“, kterou navštěvují naši technici za 
pomoci vysokoškolsky vzdělaných před
nášejících. Trvalý problém máme ovšem 
s náborem malířek a modelářů. 

 Může problém vyřešit nábor 
zaměstnanců v zahraničí?
Ještě stále máme 35 procent všech našich 
zaměstnanců u nás vyučených, ale skutečně 
se vážně zabýváme i otázkou náboru pracov
níků ze zahraničí. 

 Není v českých podmínkách 
problém udržet krok se světovou 
konkurencí?
Klíčová je poptávka po porcelánu. Ta tu 
je, my ji však stačíme naplňovat do úrovně 
našich kapacit. Žádnou naši porcelánku to 
ale nenutí trvale k mimořádným opatře
ním, s výjimkou udržení stavu pracovníků. 
Potřebujeme poloautomaty, automaty, 
úsporné kotelny a jiné ve světě obvyklé 
vybavení. My, kteří máme nikoli 250, ale 
270 zaměstnanců, a nemáme tedy nárok na 
evropské dotace, jsme skutečně v  problému 
udržet evropskou produktivitu, a tak i cenu 
výrobků.

 Vaší filozofií je nepůjčovat si 
na investice a spoléhat na vlastní 
síly…
V letošním roce začínáme již dvanáctý rok, 
kdy se plně samofinancujeme. To znamená, 
že si nejprve našetříme potřebnou částku 
a pak investujeme. To je loňský případ 
koupě linky na výrobu hrnků za 22 milionů. 
Nová kotelna bude obnášet včetně rozvodů 
asi 13 milionů a my nemůžeme dva roky šet
řit. Porušit tak náš nepsaný zákon a vypůjčit 
si? To nechceme.

 Málokdo ví, že je vaše továrna 
historicky spjata se slavným 
míšeňským porcelánem.
Tradice naší společnosti se píše už od roku 
1864. Meiβner Ofen und Porzellanfabrik 
se sídlem v Míšni měla koncem 19. století 
výhradní právo na používání rokokového 
tvaru i cibulákového dekoru, které přenesla 
do Dubí pro svou filiálku s označováním 
Meissen v oválu na výrobcích. 

Největší světový výrobce cibuláku
dobyl Dálný východ  
V našem oboru zoufale chybějí kvalifikovaní lidé, 
říká generální ředitel Českého porcelánu Vladimír Feix

vLadimír Feix
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Třinec je významné hutnické město Mo-
ravskoslezského kraje a České republiky. 
Se svými 36 tisíci obyvateli dnes patří 
mezi společenská centra Těšínského 
Slezska a v rámci jeho správního obvo-
du dosahuje počet obyvatel téměř 60 
tisíc. První písemná zmínka o obci Třinec 
pochází z roku 1444, ale teprve 19. sto-
letí znamenalo výrazný krok vpřed v je-
jím rozvoji. Důležitou událostí v historii 
obce bylo založení Třineckých železá-
ren v roce 1839 a vybudování Košicko-
-bohumínské železniční dráhy v letech 
1869 – 1871. Město a Třinecké železárny 
jsou spojeny takřka pupeční šňůrou, huť 
je největším zaměstnavatelem v celém 
regionu a mezi městem a železárnami 
úspěšně funguje už mnoho let vzájemná 
spolupráce. 

Třinec se stal lídrem mnoha inova-
tivních projektů, a to zejména v oblasti 
SMART City a elektromobility. Pro Tři-
nec je charakteristická odvaha pouštět 
se do odvážných věcí a ve městě se 
v posledních letech uskutečnilo něko-
lik významných investic přesahujících 
svým významem hranice města jako 
je železniční zastávka v centru města, 
obchvat Třince, projekt Revitalizace Po-

vodí Olše, vybudování průmyslové zóny 
Baliny, moderní Integrované výjezdové 
centrum, podnikatelský inkubátor Steel 
IT, rekonstrukce knihovny na kvalitní in-
formačně vzdělávací centrum či moder-
nizace sportovně relaxačního komplexu 
STaRS a další.

V posledních letech Třinec získává 
nejen novou tvář, ale poskytuje svým 
občanům komfortnější zázemí pro kaž-
dodenní život, sportovní a kulturní vyžití 
i nevšední zážitky. V okolí Třince se do-
slova na dosah ruky rozkládají malebná 
údolí a příroda Těšínských Beskyd skýtá 
řadu příležitostí k relaxaci a sportovnímu 
vyžití. Oblíbeným cílem je Javorový vrch, 
kam vede z místní části Oldřichovice se-
dačková lanovka. 

Třinec je prostě město, 
které má rádo lidi.

Více informací o Třinci a okolí najdete na 
www.trinecko.cz a www.info-trinec.cz. 

TŘINEC – město nabité energií
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 Vývojem jakých typů strojů 
se aktuálně zabýváte?
Nyní provádíme výzkum a vývoj strojů 
pro zpracovatelský průmysl. Sem patří na
příklad stroje textilní, sklářské, bižuterní, 
polygrafické, balicí, částečně obráběcí 
a podobně. Významné jsou i jednoúčelové 
stroje a zařízení zejména pro subdoda
vatele automobilního průmyslu. Podíl 
„netextilních“ strojů na našem obratu činí 
zhruba 80 procent. Stroje vyvíjíme až do 
fáze funkčního modelu nebo prototypu.

 Jaký podíl tvoří export a jaký 
odbyt na domácím trhu?
V loňském roce VÚTS dosáhl obrat ve výši 
257 milionů korun, z toho export činil 
16 procent. Největší podíl exportu tvoří 
Německo a Švýcarsko.

 V roce 2013 jste otevřeli nový 
komplex realizovaný s podporou 
fondů EU...Vybudováním nového 
komplexu v rámci programu VaVpI 
jsme se posunuli dopředu, máme 
špičkově vybavené laboratoře, 
zejména pro studium dynamiky 
strojů a mechanismů, hluku 
a vibrací. Zde patříme k evropské špičce. 
Vybavení prototypové dílny umožňuje 
vyrábět funkční modely a prototypy na 
špičkové úrovni. Jsme za to evropským 
fondům vděčni. 

 Také u tkacích strojů se objevuje 
3D technologie. Co umožňuje?
Teď dokončujeme projekt 3D tkaní v rámci 
programu Delta TAČR, který řešíme společně 
s TTRI (Taiwan Textile Research Institute). 

Jde o unikátní technologii, která nemá ve 
světě obdoby. 3D tkanina najde uplatnění 
v oborech, jako jsou doprava, fotovoltaika, 

sport a tak dále.

 Na co se dále zaměřujete?
Pokračujeme v naší tradiční oblasti, 
to jest výzkum a vývoj trysko
vých tkacích strojů vzduchových 
a vodních. Dále je to oblast periferií 
obráběcích strojů. Významně roste 
výzkum a vývoj v mechatronice, 
jako jsou pohony, pohyblivé lustry 
a podobně. Další významnou oblas

tí je studium hluku a vibrací, zavádíme třeba 
obor psychoakustika. Zabýváme se aplikací 
robotů, laserových technologií a 3D tisků.

 Spolupracujete na vývoji s univerzitami, 
podniky?
Ano, a nejen s univerzitami tuzemskými, jako 
jsou ČVUT Praha, ZČU Plzeň a zejména TU 
v Liberci, ale i zahraničními, například RWTH 
Aachen nebo TU v Linci. V minulém roce jsme 
spolupracovali se 74 výrobními podniky. 

 Innomia je mladá, stejně tak i obor, v němž 
podniká. Jak rychle v něm probíhá vývoj?
Společnost Innomia byla založena v roce 2006 
s cílem poskytovat zákazníkům kompletní pod
poru při návrhu a vývoji produktů. Jde o rychlou 
výrobu kovových prototypů technologií DMLS / 
3D tisk kovu a plastové prototypy na 3D tiskár
ně. Prvotní dodávky byly pro dodavatele automo
bilového průmyslu, kde čas hraje velkou roli při 
ověření prototypů, než se investuje do drahých 

sériových forem. Postupně se výroba rozšířila do různých oborů. Díly 
vyrobené technologií DMLS jsou svými vlastnostmi totožné s díly 
vyrobenými z klasických kovových materiálů na klasických strojích 
a dají se dále obdobně zpracovávat. Tato technologie také šetří peníze 
při výrobě vstřikovaných dílů použitím konformního chlazení. Jde 
o optimální chlazení forem, které jinak nelze řešit. Takto se sníží vý
robní cyklus až o 50 procent, sníží se deformace plastových výrobků.
Pokud se týká budoucnosti, myslím, že bude trend tuto výrobu rozši
řovat. Umožňuje vyrábět díly, které nejdou klasickou technologií, je 
rychlá a potřebuje daleko méně pracovníků. 

3D textil představuje světový unikát 
Liberecká společnost VÚTS navazuje na tradici 
Výzkumného ústavu textilních strojů 

DMLS šetří peníze
„Nová technologie přináší nové 
myšlení,“ říká Ing. Jana Kozáková, 
členka dozorčí rady společnosti Innomia 

miroSLav 
vácLavík

JANA
kozáková
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Třinec je významné hutnické město Mo-
ravskoslezského kraje a České republiky. 
Se svými 36 tisíci obyvateli dnes patří 
mezi společenská centra Těšínského 
Slezska a v rámci jeho správního obvo-
du dosahuje počet obyvatel téměř 60 
tisíc. První písemná zmínka o obci Třinec 
pochází z roku 1444, ale teprve 19. sto-
letí znamenalo výrazný krok vpřed v je-
jím rozvoji. Důležitou událostí v historii 
obce bylo založení Třineckých železá-
ren v roce 1839 a vybudování Košicko-
-bohumínské železniční dráhy v letech 
1869 – 1871. Město a Třinecké železárny 
jsou spojeny takřka pupeční šňůrou, huť 
je největším zaměstnavatelem v celém 
regionu a mezi městem a železárnami 
úspěšně funguje už mnoho let vzájemná 
spolupráce. 

Třinec se stal lídrem mnoha inova-
tivních projektů, a to zejména v oblasti 
SMART City a elektromobility. Pro Tři-
nec je charakteristická odvaha pouštět 
se do odvážných věcí a ve městě se 
v posledních letech uskutečnilo něko-
lik významných investic přesahujících 
svým významem hranice města jako 
je železniční zastávka v centru města, 
obchvat Třince, projekt Revitalizace Po-

vodí Olše, vybudování průmyslové zóny 
Baliny, moderní Integrované výjezdové 
centrum, podnikatelský inkubátor Steel 
IT, rekonstrukce knihovny na kvalitní in-
formačně vzdělávací centrum či moder-
nizace sportovně relaxačního komplexu 
STaRS a další.

V posledních letech Třinec získává 
nejen novou tvář, ale poskytuje svým 
občanům komfortnější zázemí pro kaž-
dodenní život, sportovní a kulturní vyžití 
i nevšední zážitky. V okolí Třince se do-
slova na dosah ruky rozkládají malebná 
údolí a příroda Těšínských Beskyd skýtá 
řadu příležitostí k relaxaci a sportovnímu 
vyžití. Oblíbeným cílem je Javorový vrch, 
kam vede z místní části Oldřichovice se-
dačková lanovka. 

Třinec je prostě město, 
které má rádo lidi.

Více informací o Třinci a okolí najdete na 
www.trinecko.cz a www.info-trinec.cz. 

TŘINEC – město nabité energií
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 Jako rektor působíte ve druhém funkčním 
období. Co se vám za ten čas nejvíc podařilo? 
Stručně řečeno je to implementace nove
ly vysokoškolského zákona do vnitřních 
předpisů univerzity, potom získání institu
cionální akreditace od Národního akredi
tačního úřadu ve všech oblastech, v nichž 
jsme o ni požádali, a v neposlední řadě posí
lení postavení a mezinárodní role Univerzity 
Karlovy například v rámci LERU (League of 
European Research Universities), v platfor
mě CE 7 středoevropských univerzit, kde 
hraje UK klíčovou roli. V těchto dnech se 
dále čtyři univerzity se silným vědeckým 
potenciálem – Univerzita Karlova, Uni
versitaet Heidelberg (Německo), Sorbonne 
Université (Francie) a Uniwersytet Warsza
wski (Polsko) – rozhodly uzavřít strategické 
partnerství vytvořením Evropské univer
zitní aliance (4EU). Chceme vytvořit novou 
úroveň spolupráce ve výzkumu, výuce, 
vzdělávání a administraci. Chceme vybu
dovat vhodnou infrastrukturu, která bude 
sdružovat výzkumníky, studenty, učitele 
a zaměstnance všech čtyř na vědu zaměře
ných univerzit.

 To zní dobře. Můžeme se ale podívat i na 
to, co se nepovedlo?
České školství se bohužel i nadále finančně 
propadá, což se projevuje také na ohodno
cení učitelů a zaměstnanců a na možném 
rozvoji Univerzity Karlovy. I když rozpočet 
UK stoupá, v porovnání s rozpočty univer
zit v Heidelbergu nebo Sorbonny – vůbec 
nemluvě o anglických univerzitách – jsme 
stále na chvostu zemí OECD. Pokud ale 
mají české univerzity růst a být úspěšné 
v mezinárodním hodnocení, tak musí čes
ký stát dát mnohem výraznější příspěvek 
než dosud. V letech 2008 až 2010 šlo na 
české vysoké školy 0,68 až 0,66 procenta 
HDP, a v letech 2016 až 2017 dokonce jen 
0,45 až 0,47 procenta. To znamená pokles 
o třetinu! Je to záležitost tím smutnější, 
že u okolních zemí naopak investice do 
školství rostou. 

 Ony vybojované tři miliardy jsou pouze 
pro letošní rok? 
Ano – je to jen okamžitá náplast. A nezapo
meňme, že jde o celkovou částku pro všechny 
vysoké školy, včetně investičního programu, 
nárůstu doktorandských stipendií a podobně. 
Tato suma umožní letos navýšit mzdy našim 
učitelům, vědcům a zaměstnancům zhruba 

o pět až osm procent. Ve veřejném sektoru 
– včetně regionálního školství, úředníků 
apod. – ovšem činil nárůst v minulých letech 
22 procent. A to nemluvě o tom, jaké jsou 
průměrné platy dělníků v automobilkách, 
náborové platy v supermarketech či v doprav
ních podnicích.

 Máte už představu, jak bude vypadat 
příští rok? 
Teď právě probíhají jednání. Žádná z parla
mentních politických stran nezpochybňuje 
potřebu podporovat vzdělání a školský 
rozpočet. Na stole leží návrh na nárůst 
rozpočtu pro vysoké školy zase o tři miliar
dy – pokud by tento trend trval několik let, 
pak se ze dna zemí OECD dostaneme lehce 
k průměru. Je ale třeba si uvědomit fakt, že 
země kolem nás do školství investují mno
hem více, takže my se je snažíme dohánět. 
A ony přidávají na tempu.

 Jsou peníze jedinou velkou bolestí 
českého školství?
Samozřejmě jsou na prvním místě, prostě 
potřebujeme investovat do lidí. Na druhém 

místě je problém školské infrastruktury. 
V minulosti se do ní v Praze neinvestovalo, 
přestože byly k dispozici bohaté evrop 
ské programy. Praha je ovšem k dispozici 
neměla. Což musíme nyní kompenzovat 
investičním programem pro rozvoj a obnovu 
vysokého školství. Mimochodem jen Univer
zita Karlova má 160 objektů a pro násle 
dujících pět let má na ně v investičním plá 
nu – když pomineme kampus Albertov – jen  
1,9 miliardy korun. To je nedostatečné. 
V minulosti byly přitom prostředky z ev
ropských fondů častokrát špatně použity. 
Utrácelo se, jen aby se utrácelo: typickým 
příkladem je pro mne Nupharo Park, který 
už je myslím v konkurzu.

 Jaký osobní cíl jste si, pane rektore, 
vytyčil pro svoje druhé funkční období?
Mám tři cíle. Zaprvé – do roků  2020 až 
2021 zreakreditovat všechny studijní 
programy na UK tak, aby byly moderní, 
odpovídaly požadavkům doby a byly pro 
studenty atraktivní. Zadruhé – zavést 
a implementovat nové hodnocení vědy na 
UK. Zatřetí – posilovat mezinárodní renomé 
UK jak zapojením ve stávajících aliancích, 
tak rozšířením počtů vyjíždějících studentů 
a učitelů. S našimi strategickými partnery, 
jako jsou třeba univerzity v Curychu, Edin
burghu, Lovani či Leidenu, chceme vytvářet 
silnější vědecké týmy, organizovat letní 
školy a další aktivity, které obohatí studenty 
a učitele z našich vysokých škol. Mimocho
dem, víte o tom, že UK je v rámci Erasmu 
pátou nejžádanější univerzitou v Evropě?

 Univerzita právě slaví 670. výročí 
založení. Co byste mohl závidět jednomu 
ze svých „manažerských předchůdců“ – 
mistru Janu Husovi? 
Jan Hus je postava k diskusi. Já mu ale asi 
jako manažer mohu – s nadsázkou řeče
no – závidět jeho těsné sepětí s tehdejším 
vládcem Václavem IV., který dělal vše, „co 
mu na očích viděl“, v časech, kdy byl Hus 
rektorem… 

Co bolí vysoké školy? 
Profesor Tomáš Zima je 508. rektorem Univerzity Karlovy
a zároveň i mužem, který má velké zásluhy na nedávném
uvolnění tří miliard korun pro české vysoké školství 
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 Světová ekonomika je na vrcholu, 
znamená to, že nestačíte vyrábět?
Vyrábíme kontejnery určené pro skladování 
zboží a materiálů v nejrůznějších oborech 
lidské činnosti – i pro skladování vybraných 
druhů nebezpečných látek. Vyrábíme více 
než osm tisíc kontejnerů ročně a dodáváme je 
nejen prakticky do všech evropských států, ale 
v současnosti do téměř celého světa, například 
Kanady, USA, Chile, Mexika, Kolumbie, Aus
trálie, JAR, Izraele, Jižní Koreje a tak dále. 

 Jak se vám daří udržovat krok v oboru? 
Naše skládací skladovací kontejnery Kovobel 
jsou svým způsobem unikátní výrobek, jsme 
největším producentem obdobných výrobků 
v Evropě a právě vysoký počet vyrobených 
a prodaných kontejnerů je naší velkou 
konkurenční výhodou. Kontejnery průběžně 

inovujeme zaváděním pokro
kovějších technologií výroby 
jejich dílů, používáním nových 
materiálů a rozšiřováním jejich 
modifikací a provedení.

 Kontejnery modifikujete 
i jako garáže nebo domky...
Hlavními výhodami kontejnerů 
Kovobel oproti zděným nebo 
dřevěným stavbám je to, že 
nejsou pevně spojené se zemí: k jejich užívání 
není třeba stavební řízení, lze je přemísťovat, 
mají relativně malou hmotnost a dají se 
jednoduše sestavit z přepravní polohy. 

 Zaměřujete se i na systémy pro chov 
drůbeže. Jak do této oblasti zasáhly 
regulace EU?

Naším prvním hlavním 
výrobním programem jsou 
technologická zařízení pro chov 
drůbeže, ta dodáváme už více 
než 50 let. Regulace EU v tomto 
sortimentu zasáhla všechny, 
protože od 1. ledna 2013 vstou
pily v platnost nové předpisy 
o parametrech technologických 
zařízení pro chov nosnic v EU. 
Do tohoto termínu bylo nutno 

všechna používaná zařízení upravit nebo 
vyměnit za nová. To způsobilo nejprve ob
rovský boom v poptávce po technologických 
zařízeních pro chov nosnic, aby poptávka 
později výrazně klesla. Družstvo se na to 
v předstihu snažilo připravit například 
hledáním další náplně pro naši výrobu, ino
vacemi a hledáním nových odbytišť. 

Skladovacích kontejnerů vyrábějí nejvíc v Evropě
Domažlické výrobní družstvo Kovobel se podle předsedy jeho představenstva
Emila Bebera prosadilo unikátním výrobkem

INZERCE    A181001891 INZERCE    A181001892
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Rybářství Třeboň Hld. a.s.
www.rybarstvi.cz

Prodejna ryb Třeboň
Prodejna ryb v Třeboni se nachází v areálu sádek 

Třeboň pod hrází rybníka Svět. 

Prodej ryb Praha Lahovice
Celoroční prodej živých ryb na sádkách v Praze 

Lahovicích. Sádky Lahovice jsou hlavním distribučním 
místem pro vánoční prodej ryb v Praze. 

Rybářství Třeboň Hld. a.s. je holding, který vlastní 
cca 12 tisíc hektarů rybníků, to je 23 procent z celkové 

výměry rybníků v ČR, a vlastnicky zahrnuje největší 
evropskou společnost s chovem sladkovodních ryb 
v rybnících Rybářství Třeboň a.s. a nejvýznamnější 

obchodní společnost se sladkovodními rybami v ČR, 
společnost FISH MARKET a.s.

ZDKrasnahora_1_4roh_A181001892.indd   1 23.03.2018   14:59:56
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 Když se ohlédnete na svoje působení, 
na co z něj jste nejvíce hrdí? A co naopak 
považujete za největší prohru?
K. S.: Jsem hrdá na vybudování funkčního 
zázemí psychosociální pomoci v části Stře
dočeského kraje se zásahem do Prahy, kdy se 
na nás s důvěrou obracejí lidé s psychickými 
obtížemi, v krizi nebo i s vážným duševním 
onemocněním.

Prohra je pro mne stav finální, stejně tak 
jako výhra a já jsem stále na cestě životem. 
Špatné zkušenosti jsou pro mne dobré 
v tom, že v podstatě ukazují, jakým směrem 
jít nechci nebo nemůžu. Mnoho jsem se díky 
nim naučila a nyní bych neměnila.

V. S.: Pochopitelně lze vyjmenovat různé 
podnikatelské úspěchy, ať již jde o pro
fesionální zvládnutí řady mimořádně 
náročných a pro Českou republiku pres
tižních celosvětových akcí, jako například 
cateringu pro Český dům na LOH v Číně, 
ubytování účastníků mistrovství svě
ta v ledním hokeji v roce 2005 a v roce 
2016 konaných v Praze a Ostravě či řady 
lékařských kongresů, jejichž zajištění před
stavovalo velké nasazení lidí a prostředků, 
práci bez nároku na oddech nejen moji, ale 
i mých spolupracovníků. Hrdý jsem záro
veň samozřejmě i na dobré podnikatelské 
jméno naší společnosti. 

Jako člověk a podnikatel si nejvíce cením 
dvou úspěchů. Jednak toho, že po 28 letech 
podnikání se mohu lidem podívat zpříma do 
očí, že se nemám za tu dobu za co stydět. To 
neznamená, že neexistuje partner, se kterým 
bych se neshodl, ale vždy i takové vztahy 
byly na rovinu a s otevřeným hledím. Za 
druhý životní profesní úspěch považuji, že 
jsem obdržel z rukou prezidenta republiky 
vyznamenání Za zásluhy o stát I. stupně. 
Dnes je někdy módní takovou věc dehone
stovat nebo na protest proti něčemu státní 
vyznamenání vracet. Já však přiznávám ote

vřeně, že udělení vyznamenání bylo pro mne 
překvapením a osobně si jej velmi cením.

Člověk nerad hovoří o tom, co se mu nepo
vedlo. Já však jako největší neúspěch vidím, 
že jsme nebyli ještě lepší. Podmínky pro to 
byly, není třeba hledat důvody někde jinde, 
prostě jsme si některé věci raději ulehčili, 
než abychom více chtěli sami od sebe. To 
platí pochopitelně i pro mne.

 Jak jste přišli na myšlenku Modrých 
dveří? Co tato aktivita lidem poskytuje 
a jak se rozvíjí?
K. S.:  V roce 2010 jsem vypracovala po
měrně rozsáhlou analýzu existence pomoci 

lidem v krizi nebo s psychickými obtížemi, 
také jak si stojí pomoc pro lidi s duševním 
onemocněním ve východní části Středočes
kého kraje. Neexistence takovéto pomoci 
se přitom potvrdila. Pak už byl jen krok 
k přemýšlení o tom, jak s tím něco udělat. 
Protože byl této myšlence nakloněn i Vi
liam, tak jsme společnými silami vpluli do 
budování zázemí pro Terapeutické centrum 
Modré dveře, které získalo od té doby tři 
pevná centra v Praze, Říčanech a Kostelci 
nad Černými lesy. Centrum má širokou pů
sobnost i v terénu u těch, kteří z důvodu své 
vážné nemoci nemohou přijet do ambulan
ce; v Praze máme terénní formou dokonce 
i krizovou pomoc především tam, kde je 
v rodinách dítě. Financování Modrých dveří 
není hrazeno z našich zdrojů, a tak se usi
lovně snažím po dobu již sedmi let o finan
cování takzvaně vícezdrojové. Jeho řízení 
je nesmírně náročné – získání finančních 
zdrojů a jejich administrace. Naše služby 
jsou většinově pro klienta zadarmo. Para
doxně ty profese, které pomáhají, patří mezi 
velmi špatně financovatelné, přestože naši 
odborníci si stojí velmi dobře na poli odbor
ném. Nespolupráce pro nás dvou zásadních 
legislativ – zdravotnické a sociální – je také 
velkou nesnází. Přes to všechno v tuto chvíli 
míříme k reformě psychiatrické péče a jsme 
plně připraveni mít mobilní terénní tým. 
Naše aktivity již za ty roky pomohly řádově 
několika stovkám lidí zkvalitnit jejich život; 
někdy stojí doslova za záchranou života.

 Co říkáte aktuálnímu ovzduší ve 
společnosti? Z čeho pramení určitá 
podrážděnost řady lidí, když se zřejmě 
máme nejlépe v dějinách?
K. S.:  Ve společnosti se ztrácí vzájemný 
osobní kontakt, vše se zrychluje. Posedět 
s přáteli a popovídat si s nimi, to již dnes 
všichni neumějí. Dnešní dospělá generace 
neumí mnohdy zacházet s elektronizací 
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•  Certifikát Společnost přátelská rodině 
Udělila: Síť mateřských center o.s.,  
5. 11. 2013

•  Finalista soutěže Manažer roku 2014 
(pro Kateřinu Sivekovou) 
Udělily: Česká manažerská asociace, Svaz 
průmyslu a dopravy ČR, Konfederace 
zaměstnan. a podnikatelských svazů ČR

•  Cena za aplikaci age managementu 
(vítěz za rok 2013) pro Kateřinu  
a Viliama Sivekovi 
Udělila: Rada kvality ČR

•  Cena Floccus, 29. 1. 2015
•  Národní cena ČR: Společensky  

odpovědná organizace 2015  
(Obor neziskové organizace) 
Udělila: Rada kvality ČR

•  Cena za návrat do života (Projekt 
Modrými dveřmi do života) 
Udělila: Česká společnost pro jakost, 
28. 11. 2017

•  Neziskovka roku 2017 (2. místo)  
Udělila: Nadace rozvoje občanské 
společnosti
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a virtualizací světa, a už vůbec to neumí 
učit své děti. Logicky, je to také nikdo 
neučil, protože ta technologie neexistovala. 
V rychlosti vyvíjejícího se světa je tak velmi 
obtížné najít tu správnou míru. Je velký 
tlak na výkon, a méně výkonní lidé tak více 
selhávají, přestože by jinak mohli odvést 
dobrý kus práce. Selhávají dokonce i ti velmi 
výkonní, protože bývají prostě příliš dlouho 
v pracovní expozici. Vše logicky vyústí do 
podrážděnosti a únavy či až k nemocem. 
Tuto problematiku také řešíme velmi často 
v našich ordinacích.

V. S.: Nejsem psycholog ani sociolog, ale 
svůj názor na to mám. Jako malý kluk jsem 
z důvodů perzekuce mé rodiny musel pět let 
fárat na Ostravsku, potom jsem byl topičem 
a posunovačem u dráhy. Přiznám se, že 
jsem nečetl žádnou studii, že se máme nyní 
nejlépe v dějinách. Mně přišlo prvních 30 let 
mého života normálních. Koneckonců i za 
krále Holce se tvrdilo, že bylo velmi dobře 
a že za groš byla ovce. Ale vážněji. Určitá 
míra podrážděnosti či nespokojenosti mezi 
lidmi bude vždy pozitivní, protože s sebou 
přináší nalézání nových cest. Jen nelze 
vytvářet zase věčné pravdy a odsoudit toho, 
kdo se s nimi neztotožní, že je ten špatný. 
To je iracionální uvažování. Vývoj vědy 
a pochopitelně i společnosti je postaven na 
měnění a upřesňování starých pravd, a tak 
se nebojme nových myšlenek. To určitě 
lidem pomůže. A jak praví staré přísloví: 
Nejen chlebem živ je člověk. Tedy k jeho 
spokojenosti nepostačuje pouhý hmotný 
dostatek, jak ukazuje i dnešní situace, ale 
také stanovení společných cílů „za horizon
tem“, což je úkolem politiků, a nikoli jejich 
tak populární vzájemná dehonestace.

 Stále přibývá náznaků, že naše 
společnost směřuje do hluboké krize. 
Domníváte se, že je tomu opravdu tak? A jak 
se proti ní můžeme bránit?
K. S.: Mám za to, že společnost vždy v nějaké 
chvíli vstupuje do krize. Krizi jako takovou 
nevnímám negativně, ostatně je to dobrý čas 
na změnu. Co je důležité: nepadat do krize 
dlouho a dlouho v ní nebýt, ale co nejrychleji 
jí bez vedlejších následků úspěšně projít. 
Což by mohlo symbolizovat jakýsi přerod. 
Myslím, že dnes to vnímá mnoho lidí, snaží 
se řešit to drobnými kroky sami u sebe – žijí 
víc ekologicky, takzvaně bez obalu, vracejí 
se k rituálům, k tradičnějšímu pojetí role 
muže a ženy, chodí více do přírody apod. 
Ano, vedle toho jsou lidé, kteří ještě „spí“. 
Snaží se urvat z každé chvilky co nejvíce, 
a to hlavně ve hmotné rovině. Je fakt, že 
ty, kteří rozhodují o velkých věcech, vidím 
spíš jako ty spící. A jak se proti tomu bránit? 
Podle mne: zastavit se a podívat se, jestli 
ten život, který žijeme, je skutečně ten, 
který chceme. Jestli to, po čem bažíme, je 
to, co nás opravdu uspokojuje, a není to jen 
rychlý cukr, který když sníme, jdeme rychle 
po dalším. Myslím, že stejně všichni lidé 
touží po tomtéž, být opravdu šťastní a svůj 
život žít a prožívat. Jen na to někteří občas 
zapomenou...

V. S.: O přechodu společnosti do krize se 
hovoří již řadu let. Různí prognostici ji 
určují vždy na rok dopředu už od té v roce 
2008. Zatím k nám nijak nepřichází. Pokud 
v ni ale uvěříme, tak skutečně přijde. Tady 
opravdu nemohou podnikatelé udělat víc už 
proto, že se pohybují v určitém determino
vaném prostředí se stávajícími a neustále se 
měnícími zákonnými úpravami a zejména 

vnitřní politickou situací. To je odpověd
ností politiků. Jejich úkolem není řešit, 
s kým ano a s kým nikdy, proti komu ano 
a proti komu ne. Především musejí vytvořit 
prostředí, které bude inspirující pro aktivitu 
lidí, pro podnikání a rozvoj vzdělání a věd. 
Pokud stát nepodniká, respektive neinves
tuje do veřejně prospěšných aktivit, spíše se 
stále jen analyzuje a málokdo chce převzít 
odpovědnost za rozhodnutí, že se něco vybu
duje, potom se společnost zmítá ve zmatcích.

A ještě jedno pro mě důležité přísloví, 
které mě provází životem: Přej a bude ti přá
no, dej a bude ti dáno. Moc bych si přál, aby 
naše společnost na něj nezapomínala.

 Máte před sebou nějaký cíl, nějaký 
ideál, který se vám dosud ještě nepodařilo 
uskutečnit?
K. S.: Ano, dává mi smysl vytvořit propo
jenou síť biopsychosociální pomoci v naší 
zemi. Nemám ambice, aby to vše zaštítily 
Modré dveře, ale dnes se mnoho organizací 
s podobným zaměřením snaží o zasíťová
ní takovéto komplexní pomoci a to mi již 
smysl dává. Aby jednou, když se v rodině 
dospívající dítě pokusí o sebevraždu, lidé 

věděli, komu mají zavolat a s kým se o tom 
mají bavit; kdo jim poradí, co dál. Aby lidé 
s duševním onemocněním byli vnímáni 
jako lidé s jakýmkoli jiným onemocněním. 
Aby jednotlivci i rodiny věděli, kam se 
mohou obrátit pro pomoc, když přestávají 
být šťastní a nevědí, co mají udělat, aby jim 
bylo lépe. 

V. S.: Ano, mám. To je již však otázka tak 
osobní, že na ni nemohu odpovědět. Je to 
tajné přání a jako tajné musí do naplnění 
zůstat. Myslím, že jej nosíme v sobě skoro 
všichni. Neberme jej nikomu, možná se 
někomu splní. 
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manžeLé Sivekovi.
PhDr. Kateřina Siveková (44) je generální ředitelkou a statutární zástupkyní Terapeutického centra  
Modré dveře, s centry v Kostelci nad Černými lesy, Říčanech a Praze-Hostivaři. Viliam Sivek (72) 
je generálním ředitelem společnosti Sivek Hotels.

04/2018 l 63

ocenění pro viliama Siveka 

•  Několikanásobný manažer odvětví
•  2× osobnost cestovního ruchu  

v letech 2005 a 2015
•  Podnikatel roku
•  Hoteliér roku
•  Gentleman PRO
•  Držitel státního vyznamenání   

I. stupně Za zásluhy o stát  
v oblasti hospodářské 2016 VS
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 Ze společnosti AGC Glass jste odešel do 
penze už před lety. Jak vnímáte její rozvoj?
Opustil jsem firmu před devíti lety, nicméně 
předtím jsem tam pracoval, byť se několi
krát jmenovala jinak, 41 let, z toho 20 let 
v pozici generálního ředitele. Řekl bych, že 
dnes to není ani moc obvyklé, ani doporučo
vané. Proto i když se na vše už dívám zdálky, 
pořád je to moje srdeční záležitost. 

 V čem byla firma unikátní?  
Byli jsme jedna z prvních výrob
ních akciových společností po 
roce 1989 a první velký společný 
podnik se zahraniční účastí. 
Trochu zlomyslně dodávám, pár 
týdnů před Škodovkou. Dnes fir
ma zaujímá nejenom v Česku, ale 
i v Evropě významné postavení 
a zejména v oblasti automobilo
vých skel představuje evropskou 

špičku. Byla vyhodnocena několikrát jako 
jeden z nejlepších zaměstnavatelů v republice 
a patří ke stabilním hráčům na trhu skla. Do
mnívám se, že celá řada řídících pracovníků 
zná dobře svou práci, a já jsem hrdý na to, že 
jsem se podílel na jejich výchově a růstu.

 Společnosti Glaverbel, dnešní AGC Glass, 
jste pomáhal rozjíždět byznys v Rusku. Jak 
hodnotíte vývoj vztahů s touto zemí?
Působil jsem v Rusku 13 let a musím říci, 

že jsem tam poznal celou řadu 
skvělých lidí a že jsme společně 
vybudovali silnou a prosperující 
firmu, která v rámci evrop
ské skupiny AGC měla jedny 
z nejlepších výsledků. Nejsem 
a nikdy jsem nebyl politik, 
takže nechci hodnotit vhodnost 
a účinnost sankcí, ale myslím 
si, že v Rusku je pořád velký 

potenciál, který by bylo dobré využít. Z hle
diska výroby skla sankce zcela jistě na pozici 
AGC v Rusku neměly žádný vliv, naopak 
mobilizovaly vnitřní zdroje Ruska, takže 
řada odvětví náhle zjistila, že mohou žít bez 
Evropské unie a že v Číně, Indii a dalších 
zemích mají partnerů dostatek.

 V roce 1990 jste byl u založení Svazu 
průmyslu a dopravy, osm let jste stál v jeho 
čele. Jak vnímáte jeho roli?
Svaz se stal reprezentantem nejen průmyslu, 
ale i zaměstnavatelů a jeho role v tripartitě 
je velmi významná. Mnohokrát jsem vysvět
loval, že jako sociální partner nemá takové 
zbraně jako například odboráři, ale že jeho 
role je významná v tom, že může a musí 
upozorňovat na to, co vadí ve fungování 
průmyslu. Koneckonců jsme pořád průmy
slová země. A že těch překážek je celá řada, 
vidíme v podstatě každý den. 

Byli jsme první velký podnik se zahraniční účastí
Štěpán Popovič stál u zrodu jedné z nejúspěšnějších tuzemských firem,
dnešní společnosti AGC Glass. Jejímu majiteli pak pomáhal rozjet byznys v Rusku 

štěpán popovič

 Začali jste v 90. letech jako malá 
prodejna. Co bylo základem vaší cesty do 
pozice jedničky na trhu v oblasti koupelen?
Určitě obrovské pracovní nasazení od 
prvního dne, obětavost, píle a neutuchající 
energie celé rodiny i spolupracovníků. Eko
nomické vzdělání nám pomáhalo učinit ta 
správná rozhodnutí v klíčových momentech. 
Zásadní bylo dokázat se na všechno dívat 
očima zákazníka a rozumět jeho očekávání. 

 Jaká manažerská rozhodnutí nebo 
zásady vás odlišily od ostatních?
Znamenalo to nasadit všechny síly od samé
ho začátku, „bydleli“ jsme uprostřed papírů, 
obývák obsadili účetními dokumenty. Pak 
jsme se stěhovali do bytu 3+1 v tehdejší 
nové budově Siko, kde jsem sama strávila 
nakonec celých 20 let. Vydělané peníze 
jsme vraceli zpět do firmy, investovali do 
jejího dalšího rozvoje. Například první nový 

osobní vůz Škoda Octavia jsme si pořídili až 
v roce 1997, po šesti letech podnikání. 

 Bylo tehdy důležité, že doba přála 
přeměně umakartových jader?
Ne, všichni výrobci na to sázeli, ale toto 
hrálo minoritní roli, jak se ukázalo. Na trhu 
se objevila spousta nového designu a lidé 
chtěli mít koupelny i v cihlových 
domech a bytech krásné, když 
v nich tráví tolik času. I nyní 
jdeme trendům naproti, a pokud 
vím, tak jako jediní prodejci na
bízíme vlastní ucelené a sladěné 
designové koupelnové koncepty. 
A tato stylová řešení jsme nově 
rozšířili i do kuchyní. 

 Do těch jste se pustili  
nedávno, po zániku českého  
výrobce Koryna... 

Tuto mezeru zaplnili jiní prodejci. Náš 
úspěch lze spojit s novými přístupy, které 
jsme na trh kuchyní přinesli. Například 
jako jediní na trhu máme kvalitní německé 
designové kuchyně skladem s možností ode
brat je ihned. Nejde o demontované skříňky 
jako u konkurence a tím se i montáž stává 
výrazně jednodušší 

 Velmi rychle jste se stali 
kuchyňskou trojkou. Pomohla 
vám k tomu synergie s vašimi 
koupelnovými studii?
Ano, toto bylo klíčové. Tyto sy
nergie pro interiéry neustále po
silujeme a už v květnu představí
me na trhu jedinečnou nabídku 
kvalitních dveří v 300 různých 
provedeních, barvách a rozmě
rech. Tak ucelená nabídka dveří 
skladem nemá u nás obdoby. 

Z jediné prodejny vzniklo království koupelen a kuchyní 
Jaroslava Valová vybudovala na zelené louce největší síť koupelnových studií 
v Česku. Společnost Siko dál roste a úspěšně vkročila i do oblasti kuchyní    
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mana žer 
roku

Ing. Bořivoj Kačena,  
vítěz soutěže MR 2002.  
Jaká byla jeho manažerská cesta? 

V  roce  1965 promoval  na ČVUT Praha  –  stavební 
fakultě. Svoji kariéru v dopravním stavitelství zahájil 
nástupem do Staveb silnic a železnic (SSŽ), tzv. „od 

píky“. Zaměstnanci  podniku  ho  zvolili  v  roce  1988 
ředitelem s. p. SSŽ.  V roce 1992 byl zvolen generál-
ním ředitelem a předsedou představenstva a. s. SSŽ. 
Pod jeho vedením SSŽ prošly transformací a v roce 
2000 byly  plnohodnotně  začleněny do největší  do-
pravně-stavební korporace světa, francouzské VINCI. 
 
Vrcholové  řídící  funkce  v  SSŽ  (dnešní  EUROVIA 
CS, a.  s.) vykonával až do roku 2008. Po ukončení 
kariéry v exekutivě se v roce 2008 stal zakládajícím 
členem občanského  sdružení  Společnost  pro  roz-
voj silniční dopravy v ČR (www.rozvojsilnic.cz), kde 
zastává  funkci  předsedy představenstva. Od  téhož 
roku  až  do  současnosti  je  nezávislým  členem do-
zorčí rady Komerční banky, a. s. Do této funkce byl 
zvolen akcionáři na valné hromadě.

Kromě titulu Manažer roku 2002 získal za svoji ka-
riéru celou řadu ocenění, nejvýznamnějším je „Ry-
tíř řádu za národní zásluhy“ od prezidenta Francie 
v roce 2002 a titul „Osobnost stavitelství a archi-
tektury v ČR“ v roce 2007, který uděluje SIA ČR 
a byl předán předsedou Senátu PČR.
Kromě  řídící  práce  nejen  aktivně  sportuje  (tenis, 
lyže,  kolo),  ale  je  také  velkým  sportovním  fandou.  
Mezi koníčky patří obchodování na burze a hlavně 
se věnuje své početné rodině – s manželkou Blan-
kou vychovali 4 syny a mají 9 vnoučat. 

Ing. Jan Preclík, M.I.M.,  
předseda Hodnotící 
komise soutěže  
ManažeR RoKu (MR) 
prezentuje jednoho 
z finalistů
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Ing. Bořivoj Kačena,  
vítěz soutěže MR 2002.  
Jaká byla jeho manažerská cesta? 

V  roce  1965 promoval  na ČVUT Praha  –  stavební 
fakultě. Svoji kariéru v dopravním stavitelství zahájil 
nástupem do Staveb silnic a železnic (SSŽ), tzv. „od 

píky“. Zaměstnanci  podniku  ho  zvolili  v  roce  1988 
ředitelem s. p. SSŽ.  V roce 1992 byl zvolen generál-
ním ředitelem a předsedou představenstva a. s. SSŽ. 
Pod jeho vedením SSŽ prošly transformací a v roce 
2000 byly  plnohodnotně  začleněny do největší  do-
pravně-stavební korporace světa, francouzské VINCI. 
 
Vrcholové  řídící  funkce  v  SSŽ  (dnešní  EUROVIA 
CS, a.  s.) vykonával až do roku 2008. Po ukončení 
kariéry v exekutivě se v roce 2008 stal zakládajícím 
členem občanského  sdružení  Společnost  pro  roz-
voj silniční dopravy v ČR (www.rozvojsilnic.cz), kde 
zastává  funkci  předsedy představenstva. Od  téhož 
roku  až  do  současnosti  je  nezávislým  členem do-
zorčí rady Komerční banky, a. s. Do této funkce byl 
zvolen akcionáři na valné hromadě.

Kromě titulu Manažer roku 2002 získal za svoji ka-
riéru celou řadu ocenění, nejvýznamnějším je „Ry-
tíř řádu za národní zásluhy“ od prezidenta Francie 
v roce 2002 a titul „Osobnost stavitelství a archi-
tektury v ČR“ v roce 2007, který uděluje SIA ČR 
a byl předán předsedou Senátu PČR.
Kromě  řídící  práce  nejen  aktivně  sportuje  (tenis, 
lyže,  kolo),  ale  je  také  velkým  sportovním  fandou.  
Mezi koníčky patří obchodování na burze a hlavně 
se věnuje své početné rodině – s manželkou Blan-
kou vychovali 4 syny a mají 9 vnoučat. 

Ing. Jan Preclík, M.I.M.,  
předseda Hodnotící 
komise soutěže  
ManažeR RoKu (MR) 
prezentuje jednoho 
z finalistů
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 O umělé inteligenci se mluví stále více, 
mají se manažeři bát o svá místa?
Ano, poměrně dlouho – i když s určitými 
přestávkami – se věnuji zejména aplikaci 
nástrojů umělé inteligence (AI) do firemního 
prostředí. Ale na přednáškách studentům 
vždy říkám, že naším strategickým cílem je 
tvorba nástrojů, které mají rozhodovatelům 
pomoci v jejich, nejčastěji strategických, 
rozhodnutích, a že tyto programy jsou pou
hou pomůckou, ale ne náhradou, pomáhající 
nalézt správná řešení. Určitě se dnešní mana
žeři nemusejí bát o svá místo. AI je zatím 
stále ještě dobrý sluha, i když připouštím, že 
může být někdy v budoucnu i zlý pán. 

 Umělá inteligence bývá prezentována 
většinou jako velká obchodní příležitost. 
Nepodceňují se bezpečnostní rizika?  

Málo pravděpodobným udá
lostem s potenciálně velkým 
negativním dopadem se v teorii 
řízení rizik začalo říkat „černé 
labutě“. Jednou z těchto čer
ných labutí samozřejmě může 
být i AI, ale dnes je například 
kybernetický útok pravděpo
dobnější než selhání nástrojů 
AI. Znám názory pana Elona 
Muska, který často označuje 
AI za „nejvážnější hrozbu pro přežití lidské 
rasy“.  Zajímalo by mne, na základě jakých 
analýz a propočtů dospěl k uvedenému 
názoru.

 U mnoha oborů nedokázaly firmy 
předvídat negativní důsledky pro veřejnost, 
než dosáhly obrovských rozměrů a vyvolaly 

odezvy veřejného mínění. Bude 
umělá inteligence jiný případ?
Určitý problém vidím v tom, 
že s nástroji AI se setkáváme 
prakticky na každém kroku, 
jenom o nich běžný člověk neví. 
Už od 70. let minulého století se 
lze setkat s úspěšnými pokusy 
použití nástrojů AI v praxi. 
Mezi první úspěšné aplikace 
patřily lékařské diagnostické 

programy. Diagnostika nejenom lidí, ale ze
jména technických systémů se rozvinula do 
velké hloubky. Například pomocí nástrojů 
AI technici naleznou poruchu vašeho auta, 
poruchu počítače a tak dále. Pokud bude 
AI „dobrým sluhou“, tak si veřejné mínění 
ani nevšimne, že se ve společnosti široce 
využívá. 

Umělé inteligence si většina lidí nevšimne 
Karel Rais, bývalý rektor VUT v Brně a majitel firmy Eko-Konzulta, se strategickému
řízení firem a aplikaci modelů umělé inteligence v oblasti řízení věnuje od 80. let 

kareL raiS
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 V kolika zemích světa se prodávají lůžka 
a zařízení firmy Linet? 
Dodáváme je do více než stovky zemí po 
celém světě. Naše dlouhodobá strategie 
počítá s podporou organického růstu 
na zahraničních trzích, pochopitelně 
především v regionech, kde provozujeme 
vlastní zastoupení. Klíčové jsou tak 
v tomto ohledu zejména západoevropské 
trhy či USA, kde rosteme nejrychleji. 
I nadále se nám ale daří posilovat tržní 
pozici i v regionech Blízkého východu, 
jihovýchodní Asie či Latinské Ameriky. 
V případě Číny se jedná o komplikovaný 
trh, především pokud jde o naplnění všech 
administrativních podmínek. Tomu se 
v této fázi věnujeme a vyhodnocujeme 
různé možnosti pro vybudování 
distribuční sítě. 

 V Evropě jste jedničkou. V USA 
jsou dva větší výrobci. Je možné 
dotáhnout se i na hegemona na trhu 
Hill-Rom, Inc.? 
Za pět let působení na americkém trhu jsme 
dosáhli více než desetiprocentního podílu 
na trhu, a to bez jediné akvizice, kterými 
akceleruje svůj růst právě Hill
Rom. Porovnání v absolutních 
číslech ale Linet stále staví spí
še do pozice štiky trhu, které se 
daří dobře prosazovat zejména 
v nejlukrativnějším segmentu 
lůžek pro JIP. Drtivou většinu 
amerického tržního podílu si 
stále dělí dva domácí výrobci, 
kteří v USA působí desítky let. 
Na trzích mimo USA už to ale 
tak jednoznačné není.

 I tak progresivní a soběstačné firmy jako 
Linet využívaly evropské dotace. Plánujete 
využívat jejich nabídku i v budoucnu?
Z evropských dotací byly skutečně podpo
řeny projekty jako firemní školka Linet, 
projekt HRAD (pracujeme Harmonicky, 
Rovnovážně, Alternativně i Doma) zamě

řený na slaďování pracovního 
a osobního života, projekt 
S Program na podporu odborné 
přípravy žáků technických 
oborů SŠ a SOU či projekt na 
vzdělávání ošetřovatelského 
personálu. Využívat nabídku 
evropských dotací opravdu 
plánujeme i v budoucnu, pokud 
to bude dávat smysl pro byznys 
firmy. Nechceme jít cestou 
„projektů pro projekty“. 

Zná je celý svět. Přesto expandují dál
„Linet je štikou i na trhu v USA, odkud pocházejí dva největší světoví výrobci
zdravotnických lůžek,“ říká zakladatel a hlavní akcionář firmy Linet Zbyněk Frolík 

INZERCE    A181001926
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„Vyhlašujeme veřejnou sbírku na přístroj, který dokáže nahradit srdce i plíce!“

POMOZTE ZACHRÁNIT LIDSKÉ ŽIVOTY! 
DĚKUJEME!

Transparentní účet Konta Bariéry 17 111 444 / 5500, variabilní symbol 8888.

www.kontobariery.cz

PŘIJEĎTE K NÁM DO BŘAS,
DO VESNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE ROKU 2017
Přijedete-li do Břas, které se nacházejí v okrese Rokycany cca 15 km 
od Plzně, navštívíte najednou pět obcí. Již jmenované Břasy a dále 
také Stupno, Kříše, Vranovice a Darovou. V současné době zde žije 
přes 2200 obyvatel a v každé části obce se nachází nějaká zajímavost, 
kterou by si žádný návštěvník neměl nechat ujít. 

tel. 371 791 094 | www.obecbrasy.cz

Obec_Brasy_1_4_A181001926.indd   1 12.04.2018   15:38:39
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Jedním z hlavních témat jsou tzv. brown
fieldy, k jejichž revitalizaci chtějí staros
tové měst a obcí využít právě prostředky 
z Restartu. Řada z nich se už formou 
předžádostí zapojila do připravovaných 
výzev na jejich podnikatelské i nepodni
katelské využití. Dalším městům a obcím 
pomohou finance z programu Demolice 
budov v sociálně vyloučených lokalitách.

V únoru byly vyhlášeny dvě výzvy určené 
vysokým školám, které působí na území 
zmíněných tří krajů. Obě směřují k rozší
ření a zkvalitnění nabídky vzdělávání. Se 
vzděláním souvisí i další vyhlášená výzva 
se speciální finanční alokací pro tyto kraje. 
Jedná se o veřejnou soutěž v programu 
Epsilon, který je zaměřen na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje. Další výzvy jsou připravovány na 
letošní rok. 

Restart vzešel z dílny Úřadu zmocněn
ce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký 
a Karlovarský kraj. „Velmi si ceníme 
zapojení občanů, protože právě na zá
kladě sběru podnětů od odborné i laické 
veřejnosti je každoročně sestavován 
akční plán, který obsahuje různá opatření 
napříč sedmi tematickými oblastmi. Na 
realizaci těchto opatření pak vláda uvol
ňuje finanční prostředky,“ vysvětlil vládní 
zmocněnec Jiří Cienciala. 

Podrobnější informace na: 
www.restartregionu.cz 

Města a obce se zapojují do Restartu
Program Restart určený na pomoc třem strukturálně 
postiženým krajům (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský), 
který vloni schválila vláda České republiky, 
přináší první konkrétní výsledky

JiŘí cienciaLa
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 Je důležité, aby čeští výrobci investovali 
především do vývoje či nových technologií?
Výrobců je mnoho a často vyrábějí podle do
kumentace zahraničních firem, jejich inovace 
se pak omezují především na produktivitu 
výroby. Výrobce zemědělských strojů a tech
nologií pro zpracování olejnatých semen Far
met se také soustředí na produktivitu výroby, 
ale my jsme zároveň tvůrci našich zařízení. 
Vytváříme efektivní řešení potřeb 
zemědělců a zpracovatelů. Hlavním 
záměrem je tedy hledání nových 
řešení, dokonalosti a efektivnosti 
v práci našich strojů. 

 Jsou pro vás investice do 
inovací klíčové? 
Bez inovací dlouhodobě neuspěje 
žádná firma. Farmet je od svého 
počátku velmi silně inovačně 
zaměřen.  Samozřejmě pohled 

na inovace je dnes jiný, než když jsme před 
pětadvaceti lety začínali. Postavili jsme 
prototyp stroje, a když fungoval, tak se nám 
zdálo, že je vyhráno. Dnešní inovační proces 
je soustavné hledání a posouvání úrovně 
řešení a každá změna musí být testována 
a zodpovědně posuzována. Součástí inovač
ního procesu je také zavádění nových řešení 
do praxe a častokrát i boj se stereotypy na 

jednotlivých trzích. 

 Vznikají vaše výrobky 
a technologie ve spolupráci 
s výzkumnou sférou či vašimi 
zákazníky? 
Vývoj a inovace děláme pro 
zákazníky, a tak je nezbytné 
s nimi spolupracovat a neustále 
ověřovat jejich praktické efekty 
a dopady. Naší vizí je navíc nejen 
uspokojovat zákaznické potřeby, 

ale také je i formovat a vytvářet. V  mnoha 
projektech samozřejmě spolupracujeme 
i s výzkumnou sférou, využíváme k tomu 
podporu vědy a výzkumu z evropských 
fondů především prostřednictvím Techno
logické agentury ČR.

 Vyvážíte své výrobky na všechny 
kontinenty… Chcete dále expandovat?
Ano, dali jsme si za cíl vybudovat v našem 
oboru globální značku Farmet. Tento obrov
ský úkol postupně realizujeme a rozšiřujeme 
svá teritoria. V prodeji zemědělské tech
niky to znamená vytvořit vlastní prodejní 
a servisní síť, nebo nalézt spolehlivého part
nera v dané lokalitě, poskytnout mu školení 
a účinně oslovit zákazníky. Historicky jsme 
nejsilnější na východních trzích (Ukrajina, 
Rusko). Pustili jsme se také do vstupu na trh 
USA a Kanady, to je obrovský projekt. Ale 
samozřejmě základem je trh ČR a zemí EU. 

Vydáváme se do světa. Pracnou, ale vzrušující cestou 
„Inovace českých firem se často omezují na efektivitu výroby, my hledáme
vlastní nová řešení,“ říká generální ředitel společnosti Farmet Karel Žďárský    

kareL žĎárSký

„Vyhlašujeme veřejnou sbírku na přístroj, který dokáže nahradit srdce i plíce!“

POMOZTE ZACHRÁNIT LIDSKÉ ŽIVOTY! 
DĚKUJEME!

Transparentní účet Konta Bariéry 17 111 444 / 5500, variabilní symbol 8888.

www.kontobariery.cz

PŘIJEĎTE K NÁM DO BŘAS,
DO VESNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE ROKU 2017
Přijedete-li do Břas, které se nacházejí v okrese Rokycany cca 15 km 
od Plzně, navštívíte najednou pět obcí. Již jmenované Břasy a dále 
také Stupno, Kříše, Vranovice a Darovou. V současné době zde žije 
přes 2200 obyvatel a v každé části obce se nachází nějaká zajímavost, 
kterou by si žádný návštěvník neměl nechat ujít. 

tel. 371 791 094 | www.obecbrasy.cz

Obec_Brasy_1_4_A181001926.indd   1 12.04.2018   15:38:39
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BEZDOTYKOVÉ TLAČÍTKO NIGHT LIGHT

Pečeť kvality
pro náš design

www.alcaplast.cz
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 Kdysi jste začínali se dvěma výrobky – 
napouštěcím a vypouštěcím ventilem. Jak 
se vaše produkce rozrostla do současnosti? 
Ač se to nezdá, sanitární technika je zají
mavý a dynamický obor. V době, kdy jsme 
s manželem firmu zakládali, bylo naše 
odvětví zaplaveno slovenským zbožím. Od 
napouštěcích a vypouštěcích ventilů jsme se 
postupně propracovali k sifonům, modulům, 
plastovým a nerezovým žlabům, designo
vým splachovacím tlačítkům či venkovnímu 
a průmyslovému odvodnění. 

 Stali jste se největším českým výrobcem 
sanitární techniky a vyvážíte do 60 zemí 
světa. Které trhy jsou pro vás nejdůležitější?
Prvořadou roli pro nás pochopitelně hraje 
český a slovenský trh. A potom státy, v nichž 
jsme otevřeli pobočky – tedy Polsko, Ru

munsko, Maďarsko, Bělorusko 
a Rusko. Rozrůstáme se však 
i směrem na západ – důležitým 
odbytištěm je pro nás Němec
ko. Dále pak Blízký východ 
a jihoevropské země. 

 Jaké manažerské vlastnosti 
jsou podle vás nejdůležitější? 
Cílevědomost, vytrvalost, 
schopnost a odvaha se správně 
rozhodnout. Důležité je však také 
stát si za svými zásadami, záro
veň ale zůstat otevřený nápadům 
a myšlenkám. Pořád se snažíme stát nohama 
na zemi, pracovat na sobě a zlepšovat se. 

 Koncem loňského roku jste otevřeli novou 
výrobní halu. Už se vám podařilo nabrat 

všechny pracovníky na nově 
vzniklá místa?
Pracovní místa už máme v zá
sadě obsazená. Ráda bych však 
využila příležitosti a apelovala 
na český stát, aby konečně 
umožnil přístup na pracovní 
trh lidem z Ukrajiny a jiných 
zemí, kteří mají chuť a zájem 
u nás pracovat a dále se ve 
svém oboru rozvíjet. Nedosta
tek potenciálních kvalifikova
ných zaměstnanců totiž vidím 
jako skutečně velký problém. 

 A co inovace v oblasti sanitární techniky?
Jdeme cestou elektronizace, kvalitních 
materiálů, minimalismu a automatizace ve 
výrobě. 

Na začátku byly dva výrobky
Radka Prokopová s manželem založili společnost Alcaplast v roce 1998. 
Dnes je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě

BEZDOTYKOVÉ TLAČÍTKO NIGHT LIGHT

Pečeť kvality
pro náš design

www.alcaplast.cz

radka prokopová
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 O dění na radnici se v médiích hovoří 
denně. A mnohdy ne zrovna pěkně. Jak to na 
vás působí? A jak motivujete zaměstnance, 
aby se často i nespravedlivou kritikou 
nenechali ovlivnit? 
Nikdo z nás nemá rád, když se o něm nebo 
jeho práci mluví špatně. A ještě horší je to 
v případě, kdy jde o informace zkreslené či 
překroucené. Mám dojem, že dnešní doba 
přeje daleko více šíření negativních zpráv 
a úředníci jsou oblíbeným objektem. Ač to 
vnímám jako nespravedlnost, nesmíme se 
tím nechat odradit. 

Snažíme se proto, aby naši lidé vě
děli o tom, co se nám povedlo, veřejně 
oceňujeme počiny nad rámec pracovních 
povinností (například dárcovství krve), 
pořádáme pro zaměstnance a jejich rodiny 
různé akce, vytváříme prostor pro reali
zaci jejich vlastních aktivit. Chceme, aby 
naši zaměstnanci byli hrdí na to, že jsou 
součástí pražského magistrátu, a usiluje
me o to, aby kritiku vnímali jako podnět 
pro zlepšení. Prostě se řídíme hesly „Kdo 
nic nedělá, nic nezkazí“ a „Moudrá hlava 
se chybami učí“. 

 K jakým největším změnám na 
Magistrátu hl. m. Prahy v loňském roce 
došlo? Jak jste se na nich podílela?
Největší novinkou, na kterou jsem velmi 
pyšná, je otevření dvou dětských skupin pro 
děti našich zaměstnanců. Dětská skupina 
Klíček a Zvonek se nachází v paláci TeTa 
přímo proti hlavnímu vchodu do Škodova 
paláce, kde sídlí většina našich odborů. Za
řízení je otevřeno v pracovní dny od sedmi 
do sedmnácti hodin. Děti od dvou do šesti 
let mohou chodit pravidelně v dohodnuté 
dny nebo příležitostně, pokud se předem 
ohlásí. Jedná se o další příspěvek do našeho 
programu péče o zaměstnance, protože si 
uvědomujeme, že zaměstnanci jsou to nej
cennější, co máme.

 Podařila se už zcela vyřešit otázka 
místní příslušnosti? Vydávání občanských 
a řidičských průkazů, přihlášení 
motorových vozidel a podobně...

Zrušení místní příslušnosti u některých 
agend je potřeba vnímat z několika pohle
dů. Pro občany a jejich zaměstnavatele jde 
určitě o krok správným směrem. Není už za
potřebí brát si dovolenou, pokud potřebujete 
například nový občanský průkaz, pracujete 
v Praze, ale trvalé bydliště máte jinde. Mů
žete si o něj požádat u úřadu v místě svého 
pracoviště, což zvládnete třeba v polední 
pauze. Tím šetříte čas a peníze sobě i svému 
zaměstnavateli. 

Z pohledu úřadu už věc tak jednodu
chá není. Nevíteli, kolik žádostí budete 
vyřizovat, je dost komplikované určit, 
kolik úředníků na výkon takové agendy 
potřebujete. Troufám si však říct, že se 
pražskému magistrátu i úřadům měst
ských částí daří rozsah agendy kvalifi
kovaně odhadnout a žádné velké fronty 
se u přepážek neobjevují. A protože je 

veřejná správa službou veřejnosti, pova
žuji zrušení místní příslušnosti za krok 
správným směrem, i když nám úřední
kům může komplikovat život.

 Podle studie vypracované The 
Norwegian Business School, mají ženy 
lepší předpoklady pro řídicí funkce. 
Muže překonaly v iniciativním přístupu, 
schopnosti inovovat, družnosti a podpoře, 
metodologickém vedení a nastavení cílů. 
Muži byli lepší v řešení krizových situací 
a měli vyšší úroveň emoční stability. 
Souhlasíte s těmito závěry? 
Nejsem příznivcem porovnávání kvalit 
mužů a žen, protože vždy záleží na konkrét
ní situaci a zobecnění jsou zavádějící. Znám 
ženy, které by krizovou situaci zvládly lépe 
než někteří muži, a naopak muže, kteří jsou 
vnímaví k lidem kolem sebe a snaží se je 
motivovat k lepším výsledkům. Podle mého 
názoru dobrý manažer bez ohledu na pohla
ví odhadne, kdy je zapotřebí „tvrdě velet“, 
a kdy naopak jen lehce vést a nechat prostor 
ostatním. 

 Myslíte, že někdy dojde k tomu, že v Česku 
bude 59,3 procenta žen v manažerských 
pozicích jako třeba na Jamajce, která je 
v tomto ve světě na čele?
Jak už jsem řekla, nemyslím si, že ženy mají 
lepší předpoklady pro řídicí funkce. Proto 
nepovažuji za podstatné, jaký je podíl mužů 
a žen ve vedoucích pozicích. Důležité je, aby 
to byli lidé, kteří své práci rozumějí, baví je 
a vnímají svoje okolí. Měli by umět stanovit 
jasný cíl, získat pro něj ostatní, pak jej spo
lečně dosáhnout a nakonec vyhodnotit, co se 
povedlo a co je potřeba zlepšit. 

Úředníci jsou oblíbeným terčem  
Doba přeje šíření zkreslených informací, říká Martina Děvěrová,
ředitelka Magistrátu hl. města Prahy   

martina děvěrová
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VÝROBNĚ-OBCHODNÍ DRUŽSTVO SE SÍDLEM V KÁMENĚ

VÝROBNÍ ZAMĚŘENÍ:
 rostlinná výroba
 živočišná výroba
   loupané brambory

• syrové
• vařené

 bioplynová stanice

Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně, Kámen 90, 394 13 Kámen, +420 565 401 111, vod@vodkamen.cz

www.vodkamen.cz
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Dress Code
O oblečení to není! A my to víme již 
dvanáct let. Na konferencích MotivP 
informace o dress code není uvedena. 
Není to chyba, ale záměr... Prostě vám 

věříme, že zvolíte nejvhodnější oděv, který je vám 
zároveň i pohodlný.

Zasedací pořádek a VIP místa
Zasedací pořádek a VIP místa? Ne, u nás 
nic takového nenajdete. Každý host je 
pro nás Very Important Person, proto 
si může vybrat místo, které mu nejvíce 

vyhovuje. Bavit se s kýmkoli v místnosti rozhodně 
není zakázáno. Ba naopak, podporujeme přátelskou 
atmosféru. Na MotivuP se snažíme, aby se řečníci stali 
hosty a hosté diskutujícími.

Jmenovky
Jako u většiny věcí, i u jmenovek záleží 
na formě, kterou jsou prezentovány. 
Rozumíme výhradám některých našich 
kolegů, že propíchané oblečení není 

trendy, proto již nějakou dobu preferujeme klíčenky. 
Je pouze na vás, zda jmenovkou obohatíte svůj styling. 
Tvoříme uvolněnou atmosféru a neříkáme, co je a co 
není správně.

Prezentace
Věříme, že prezentace, kterou pro Vás 
sám řečník připraví, nejlépe ilustruje 
myšlenku, kterou chce sdělit. Klademe 
velký důraz na to, aby jste viděli a slyšeli 

originál. Abyste tento jedinečný okamžik nezapomněli, 
všechny přednášky nahráváme a zveřejňujeme na 
obsáhlém videoportálu MotivP.com v záložce TALKS.

Občerstvení
Abychom dokonale uspokojili vaše 
potřeby, staráme se o pitný a stravovací 
režim všech zúčastněných. V případě, že 
cítíte lehkou únavu, jste srdečně zváni 

na vynikající kávu a skvělou knihu do literární kavárny 
MotivP.  Třešničkou na dortu je jídlo, které pro Vás 
během celého dne připravujeme s láskou.

manažerská 
konference MotivP

7. červen 2018, Praha

w w w . m o t i v p . c o m

Kompletní přehled
MBA programů

a studia při práci
na jednom místě!
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čený akcí Sales Event, která se bude konat buď v Česku, nebo Finsku, 
a na ní se firmy potkají živě,“ upřesňuje garant oboru Robert Zich.

Ve Finsku zjistili, že více studentů, kteří absolvují tyto programy, 
podniká ve vlastní firmě i po absolvování univerzity, případně se 
dostává na vyšší manažerské pozice v již fungujících podnicích. 

Zmíněný průzkum Hospodářské komory mimo jiné ukázal, jaké 
bariéry vnímají vysokoškoláci při rozjezdu podnikání jako zásadní. 
A čtvrtina respondentů uvedla, že je vysoká škola na podnikání 
dostatečně nepřipravila (zejména z důvodu chybějící praxe). „Právě 
proto se mi zdá ideální skloubit teoretickou výuku s praxí při vedení 
vlastního projektu,“ dodává Jiří Souček. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Nedávný průzkum Hospodářské ko-
mory ČR přitom ukázal, že v součas-
nosti během studia podniká napros-

té minimum tuzemských vysokoškoláků.  
Podíl studentů, kteří se ve volném čase 

věnovali podnikání nebo rozvoji podnikatel-
ského záměru, se mezi sledovanými školami 
liší, většinou jde ale jen o pět až osm procent. 
Nejvíce vysokoškoláků podniká při studiu na 
Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity v Ostra-
vě a na Fakultě ekonomicko-správní Masa-
rykovy univerzity v Brně (kolem 15 procent). 
Právě v jihomoravské metropoli pochopili, že 
vztah k podnikání si může student vytvořit 
jen tak, že si ho vyzkouší v praxi.

Založit si vlastní firmu
Fakulta podnikatelská Vysokého učení tech-
nického v Brně připravila na základě finské 
vzdělávací metody nový anglický bakalářský 
obor Entrepreneurship and Small Business De-
velopment. Studenti si v rámci něj založí vlastní 
firmu, na které v praxi aplikují své poznatky.

„Sdělovat studentům, jaké jsou výhody 
a nevýhody vlastního byznysu jen během su-
chopárných přednášek, asi nepřináší kýžený 
efekt. Proto bych ocenil, že finský nápad 
aplikuje nějaká škola v Česku,“ říká vysoko-
školský pedagog Jiří Souček, který přednáší 
na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zmíněný obor, který se otevírá letos na 
podzim, je v Česku unikátní. Ostatní školy 
se ale mohou inspirovat. Ve Finsku je tato 
metoda léty ověřená a přináší výsledky.

Školy nás na podnikání 
nepřipraví
„Klíčovým předmětem prvního ročníku je 
předmět zaměřený na simulaci firmy, na 
kterém spolupracujeme s finskou univerzitou 
v Tampere. Ta vytvořila virtuální prostředí, 
ve kterém si mohou studenti založit firmu 
a realizovat byznys. Tento kurz je pak zakon-

Součástí studia je i založení 
vlastní firmy. Po finském vzoru
Už i čeští vysokoškoláci si mohou 
v rámci studia vyzkoušet 
podnikání na vlastní kůži 

FOKUs

Kompletní přehled
MBA programů

a studia při práci
na jednom místě!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INZERCE    A181001945
Podle
čtvrtiny 
studentů 
je vysoké 
školy na 
podnikání 
nepřipraví.

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
18

10
01

79
6,

 A
18

10
02

06
2,

 A
18

10
02

15
6,

 A
18

10
02

15
9,

 A
18

10
02

13
4,

 A
18

10
02

11
3,

 A
18

10
02

14
6,

 A
18

10
01

92
5

72_93_PT_04.indd   73 16.04.2018   14:29:27



72_93_PT_04.indd   74 16.04.2018   14:29:31



72_93_PT_04.indd   75 16.04.2018   14:29:31



SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

Bez názvu-4   1 08.09.17   10:58

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

Bez názvu-4   1 08.09.17   10:58GL5_SPORTALM_215x275mm.indd   1 09.04.18   15:33

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

Bez názvu-4   1 08.09.17   10:58

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

Bez názvu-4   1 08.09.17   10:58GL5_SPORTALM_215x275mm.indd   1 09.04.18   15:33

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

Bez názvu-4   1 08.09.17   10:58

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Týn 2, Praha 1 - Ungelt | OCArkády Pankrác, Praha 4 |www.fggroup.cz

Bez názvu-4   1 08.09.17   10:58GL5_SPORTALM_215x275mm.indd   1 09.04.18   15:33

Sportalm_1_1_A181002159.indd   1 12.04.2018   10:16:22

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI.
ZÁRUKA, ŽE SE POD SLUPKU 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
PODÍVAL NĚKDO ZA VÁS.

Chtěli jste někdy podpořit ty, kteří spolehlivě pomáhají jiným?
Značka spolehlivosti zaručí, že od neziskovek, které ji získaly, můžete očekávat:

ODPOVĚDNOST, TRANSPARENTNOST A PROFESIONALITU.
Najdete je na www.znacka-spolehlivosti.cz nebo www.avpo.cz
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Chytrý šatník pro profíky? 
Nový trend, který vám ušetří moře času i peněz

IMAGE A STYL STUDIO MAHDALL & LENSKÁ
BRNO, JÁNSKÁ 11, email: lenska@mahdall.cz

www.mahdall.cz  

Zná to snad každý, kdo působí v manažerské 
funkci. Den co den, a to i několikrát, musejí 
úspěšní muži přemýšlet o tom, co si vzít 
na sebe, jak co nejlépe zkombinovat barvy 
a doplňky. Zkrátka řešit věci, které časově 
vytížené pány tvorstva často velmi stresují, 
zdržují, a dokonce až otravují. Přitom tu exis-
tuje jednoduchý a patentovaný systém, který 
ušetří moře času a navíc ani neudělá průvan 
v peněžence.

Je jedno, jestli se silnější polovina lidstva 
chystá na jednání, do společnosti, nebo tráví 
čas s přáteli. Vždy to jde za pár okamžiků 
zařídit tak, aby byl muž dokonale oblečený, 
sladěný a ovládl situaci. 

Přesně v duchu doby si totiž lze pořídit nový 
trend – chytrý manažerský šatník, který vás 
zbaví za pár minut všech podobných starostí. 

PATENTOVANÝ SYSTÉM, 
KTERÝ MYSLÍ ZA VÁS
Novou službu podnikatelům a manažerům na 
všech úrovních poskytuje zavedený brněnský 
módní salon MAHDALL & LENSKÁ. Nejde 
o žádné novodobé rychlokvašky, majitelé 
salonu se módou, osobním stylem 
a osobní imagí zabývají celoživotně. 
Móda pro ně není pouhopouhým 
byznysem, ale celoživotní vášní 
a posláním. Při své práci pro 
klienta právě proto dávají 
do výsledku ze svého 
umění vždy jen to 
nejlepší.

Pánům 
(samozřejmě 
ale i ženám) 
nabíze-
jí nový 
produkt, při 
kterém se jim 
věnují tak, jak to 
u nás snad nikdo 
jiný v takovém rozsa-
hu ani nedokáže.

„S každým klientem nejdřív vedeme vstupní 
pohovor. Nastavíme si � nanční možnosti, 
probereme jeho potřeby a priority. Řešíme, 
jestli budeme nový šatník pořizovat postup-
ně, nebo najednou. Pokud si to zákazník 
přeje, následuje revize stávajícího šatníku. 
Často v něm totiž najdeme kousky, které se 
dají perfektně využít i v tom novém. Násled-
ně stanovujeme s ohledem na postavení, 
věk a potřeby klienta, jaký styl a barvy 
jsou pro něj nejvhodnější,“ říká Milo 
Mahdall.

BUDOU VÁS HÝČKAT
Péče a hýčkání zákazníka pak pokra-
čuje výběrem a zkoušením nových 
kousků včetně kompletování s obuví 
a všemi potřebnými pánskými 
doplňky. Je to tvůrčí proces, skoro 
jako kdybyste sledovali malíře ve 
chvilce, kdy ho navštívila múza 
na vrcholu jeho kariéry. Někteří 
muži samozřejmě jakýkoli výběr 
oblečení nesnášejí. Jenže tady je 

vše zrychleno na maximum a vy si připadáte 
spíš jako na návštěvě u přátel, s nimiž se zú-
častníte vzniku něčeho nového a krásného.

Podle toho, jestli jde o pár kousků, nebo 
kompletní šatník, celý výběr trvá zhruba od 
dvou do šesti hodin. Nový šatník ale díky své 
dokonalé propracovanosti a nadčasovému 

stylu bude svému majiteli skvěle sloužit 
klidně i šest let. Připravený pro každý 
den a každou příležitost. A co víc: 
klient dostane podrobný manuál, aby 
si byl jistý v kram� ecích, co se kom-
binovatelnosti všech kousků v jeho 
novém šatníku týká.

UŠETŘÍTE SVŮJ ČAS 
I PENÍZE
Chytrý šatník má i řadu 
dalších výhod. Klient 
zbytečně neutrácí za 
náhodné a nevhodné 
nákupy, nemusí objíždět 
hlučné a neosobní ob-
choďáky, vše se vyřeší na 
jednom místě, v pohodo-
vém rodinném prostředí. 

Ušetří svůj vzácný čas a ner-
vy, a navíc získá odborníky, 
kteří se budou skvěle starat 
o jeho potřeby a oblečení. 

„Sestavením chytrého šat-
níku navíc zákazník získává 

vzájemně kombinovatelný, 
ekonomický a přehledný šatník 
sestavený s důrazem na pohodlí, 
hezký vzhled a spokojenost 
klienta. Ti nakonec skvěle repre-
zentují nejen sami sebe, ale i náš 
salon,“ dodává Jana Lenská.

Tak co říkáte? Ušetříte si i vy 
starosti a peníze a půjdete do 
toho také?

MAHDALL & LENSKÁ
pro váš úspěch a spokojenost

IMAGE A STYL STUDIO MAHDALL & LENSKÁ
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Péče a hýčkání zákazníka pak pokra-
čuje výběrem a zkoušením nových 
kousků včetně kompletování s obuví 

doplňky. Je to tvůrčí proces, skoro 
jako kdybyste sledovali malíře ve 

na vrcholu jeho kariéry. Někteří na vrcholu jeho kariéry. Někteří 
muži samozřejmě jakýkoli výběr 
oblečení nesnášejí. Jenže tady je 

stylu bude svému majiteli skvěle sloužit 
klidně i šest let. Připravený pro každý 
den a každou příležitost. A co víc: 
klient dostane podrobný manuál, aby 
si byl jistý v kram� ecích, co se kom-
binovatelnosti všech kousků v jeho 
novém šatníku týká.

UŠETŘÍTE SVŮJ ČAS 

vém rodinném prostředí. 
Ušetří svůj vzácný čas a ner-
vy, a navíc získá odborníky, 
kteří se budou skvěle starat 
o jeho potřeby a oblečení. 

„Sestavením chytrého šat-
níku navíc zákazník získává 

vzájemně kombinovatelný, 
ekonomický a přehledný šatník 
sestavený s důrazem na pohodlí, 
hezký vzhled a spokojenost 
klienta. Ti nakonec skvěle repre-
zentují nejen sami sebe, ale i náš 
salon,“ dodává Jana Lenská.

Tak co říkáte? Ušetříte si i vy 
starosti a peníze a půjdete do 
toho také?

MAHDALL & LENSKÁ
pro váš úspěch a spokojenost
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Vyberte si svoji aktivní dovolenou 
k vyčištění mysli a relaxaci těla

kudrna.cz

Mauretánie

Mongolsko

Taiwan na kole

Izrael a Jordánsko

Gruzie a Arménie

NOVINKY 2018

Engadin

Kanada

Hory a pobřeží Francie

Indie

Laos a Kambodža

365
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dobrodružství

72_93_PT_04.indd   80 16.04.2018   14:29:42



fghg�

dokonalý
zážitek

NÁDHERNÝ 
VÝHLED 
NA VLTAVU

EXKLUZIVNÍ 
MENU
út - so 1700-2200

PŘIJĎTE 
OCHUTNAT

www.elementsrestaurant.cz

THE PRESIDENT HOTEL PRAGUE / NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 1/100 / 110 00 / PRAHA 1

OHŇOVÁ 

ZEMĚ

INDIE

GRUZIEA ARMÉNIE



AMAZONIE



KO
RE

A
A 

JA
PO

N
SK

OAAAAAAAAA KO

MONGOLSKO



KAMBODŽA


 �

LAOS

�



 
��KARIBIK EEE

MMMMM

KURZ
BU

DDHIS
M

U

GA
M

BI
E

AAAAMA
BRAZÍLIE

BA
RM

A

INDONÉSIE

DUBAJ 

A OMÁN

OLLSSSKKKKKKKOOOOO

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLAKANADA 

MMMÉÉ

JORDÁNSKO

�

���

 


FINSKÉ NP
�



AAAAAAMMMMAAAA

BBBIIIIIKKKKK






KKKKKK

 

GUATEMALA

 

 


 ��

F
  

 



M
B

EEIE



MAURETÁNIE




ÁÁ MMAAGGISÁ MM


KKKÉÉ
SOLOVKY

KO
R

Z
DDDHIS

M



BUÁNNNNNSS



ZIE RZ M

SKKÁ


A 

ÁN


IZRAEL



GRUZA A
 RUZ



A

IZIZ

UZBEKISTÁN

TRATR








 BEKKISBEKIS

�


����



�








KARIBBBB
 

 
�



KAMBAMM

BA
RRMM

B

BAJ 
MÁN

SRÍ L
ANKA

A

E

FI
LI

PÍN
Y

NSSSKK




LAOS

RMM AOS

L

SEVERNÍ THAJSKO

A 
J

AA

AOS

M
AA

TAIWAN

� 
  
�

KOMODSKÉ
OSTROVY

II KOMODSKÉ
OSTROVY

Vyberte si svoji aktivní dovolenou 
k vyčištění mysli a relaxaci těla

kudrna.cz

Mauretánie

Mongolsko

Taiwan na kole

Izrael a Jordánsko

Gruzie a Arménie

NOVINKY 2018

Engadin

Kanada

Hory a pobřeží Francie

Indie

Laos a Kambodža

365
 světových

dobrodružství

72_93_PT_04.indd   81 16.04.2018   14:29:43



www.fotoskoda.czCentrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Vše pro fotografy
pod jednou střechou

Oficiální zastoupení 
značek Canon, Fujifilm, 

Nikon, Olympus, Panasonic, 
Pentax, Leica a Sony.

Největší prodejna 
fototechniky v ČR.

Autorizovaný 
servis v zázemí 

firmy.

Většina zboží 
skladem.

Nově otevřeno 
i v neděli.

11:00 - 18:00

Vše pod jednou 
střechou v centru 

Prahy.

Nejlepší e-shop 
roku 2014, 2015, 

2016 a 2017.

pro jakékoliv 
hřiště

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.

Pozvěte si posily na hostování zdarma. Naše demo vozíky u vás ve fi rmě na celých 24 hodin. Kontaktujte naše zákaznické centrum:
Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafi cká 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, info@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

TÝM ŠAMPIÓNŮ

Linde do toho! 

T20 SP R16 V10
 • neúnavný kanonýr 

  pro dlouhé sprinty

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

 • univerzál 
 pro jakékoliv hřiště

 • technicky všestranný 
 s variabilním 
 příslušenstvím

 • kompaktní, rychlý, 
 ve vrcholové kondici

 • výklopné bočnice 
 obsluhy pro ukázkové 
 akce po křídlech hostování 

zdarma
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• váš dům
• vaši továrnu
• váš byt
• vaše kanceláře
• váš obchod
• váš pozemek

zn. ihned

PRODÁME NEBO
PRONAJMEME

Jsme draví a rychlí

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

Dvacet let 
růstu  

a zrání ICZ
Z LOKÁLNÍHO PRŮKOPNÍKA 

MEZINÁRODNÍM 
DODAVATELEM, 

Z INOVÁTORA NOSITELEM 
VIZÍ. I TAK BY SE DALY 

VE STRUČNOSTI NAZVAT 
RŮST A PROMĚNA 

DNES JEDNOHO 
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 

DODAVATELŮ 
INTEGROVANÝCH 
SOFTWAROVÝCH 

A SÍŤOVÝCH ŘEŠENÍ, 
SPOLEČNOSTI ICZ A.S.

Až do devadesátých let minulého 
století, konkrétně k 21. červenci 
1997, sahá historie předního tu-
zemského dodavatele informač-
ních a  komunikačních technolo-
gií, společnosti ICZ a.s. Firma je 
ovšem na trhu přítomna již od 
samého úsvitu ICT v  České re-
publice. Na počátku přitom stála 
idea založit �rmu a  začlenit do 
ní co nejvíce tehdejších úspěš-
ných průkopnických společností 
s cílem vytvořit nový silný celek, 
který bude vhodně synergicky 
kombinovat a  integrovat jejich 
vzájemné kvality. 

A to se i stalo: krátce po založe-
ní se ICZ a.s. postupně rozšířila 
o  sedmnáct �rem, mezi jiným 
např. Softwarové aplikace a  sys-
témy Praha, AMIS Brno, Decros 
České Budějovice, Internet CZ 
Praha a další. Správnost vize, jež 
stála u  zrodu značky, se rychle 
potvrdila a  vydařený start byl 
následován dynamickým růstem. 
Z  původní akciové společnosti 
tak vyrostla – i  díky dalším prů-
běžným akvizicím – dnešní velmi 
úspěšná Skupina ICZ. 

Ta nyní pokrývá svými řešeními 
prakticky celou sféru ICT. Jsou 
jimi zejména zakázkové softwa-
rové aplikace, velké databázové 
registry veřejné správy, speci�cká 
řešení pro zdravotnictví, systémy 
pro zpracování utajovaných in-
formací, pro řízení dokumentů, 
důvěryhodné archivy, řešení pro 

výrobu a logistiku, řízení letové-
ho provozu nebo některé další 
speci�cké systémy pro obranu 
– to vše se zásadním důrazem 
na ucelenou bezpečnostní infra-
strukturu. 

V řadě oborů přitom Skupina ICZ 
patří mezi naprostou špičku. Mi-
mořádně významným počinem 
bylo například spuštění Registru 
živnostenského podnikání, který 
pro svou práci využívají všechny 
živnostenské úřady v ČR. Šlo o je-
den z prvních velkých procesních 
registrů v  ČR vůbec a  byl brzy 
následován dodávkami či spo-
luprací na řadě dalších velkých 
registrů. Společnost stála také 
za vybudováním systému Extra-
net ČR, který bezpečně odděluje, 
šifruje, distribuuje a automatizo-
vaně řídí výměnu informací mezi 
Bruselem a  desítkami uzlů sítě 
českých ministerstev a dalších or-

gánů státní moci. Dalším příkla-
dem může být vysoká angažova-
nost v projektu eHealth a v jeho 
rámci pak třeba řešení ePACS pro 
elektronické předávání lékařské 
obrazové dokumentace, jež dnes 
propojuje na 270 zdravotnických 
zařízení. Jinou důležitou oblastí 
je zase náročná rozsáhlá digitali-
zace a obsahové vytěžení archiv-
ních dokumentů České správy 
sociálního zabezpečení.

Po celou dvacetiletou existenci 
se osvědčují též logistická řešení 
ICZ unikátně kombinující agendu 
manuálního a  automatizované-
ho skladu s využitím technologie 
RFID a  také bezpečnostní řešení 
v  podobě primárních dodávek 
nebo jako nedílná součást dal-
ších implementací. ICZ se dokon-
ce, jako jedna z mála českých �-
rem, podílí i na projektech NATO, 
v poslední době např. na řešení 

pozemních systémů pro podpo-
ru operací bezpilotních letounů 
Global Hawk.

Svým významem Skupina ICZ dnes 
již teritoriálně zřetelně přesáhla 
hranice České a Slovenské repub-
liky a její vize a koncepty přebírají 
zákazníci ze zahraničí. Stala se tak 
dalším příkladem, kdy špičková 
profesionalita a dlouhodobě kon-
zistentní obchodní politika vedly 
k pevnému uchycení české �rmy 
na vysoce konkurenčním techno-
logickém trhu. 

DVACET LET TRVALÉHO RŮSTU, STOVKY 
ZÁKAZNÍKŮ, NESČETNĚ PROJEKTŮ 
A PŮSOBENÍ V ŘADĚ ZEMÍ SVĚTA - TO VŠE 
PRO NÁS, ZAMĚSTNANCE SKUPINY ICZ, 
ZNAMENÁ DŮVOD K HRDOSTI A DODÁVÁ 
ENERGII I MOTIVACI DO BUDOUCNA. 
SOUČASNĚ DNEŠEK VNÍMÁME I JAKO 
ZÁVAZEK NADÁLE SE PODÍLET NA DALŠÍM 
ÚSPĚŠNÉM ROZVOJI SPOLEČNOSTI.
Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.
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století, konkrétně k 21. červenci 
1997, sahá historie předního tu-
zemského dodavatele informač-
ních a  komunikačních technolo-
gií, společnosti ICZ a.s. Firma je 
ovšem na trhu přítomna již od 
samého úsvitu ICT v  České re-
publice. Na počátku přitom stála 
idea založit �rmu a  začlenit do 
ní co nejvíce tehdejších úspěš-
ných průkopnických společností 
s cílem vytvořit nový silný celek, 
který bude vhodně synergicky 
kombinovat a  integrovat jejich 
vzájemné kvality. 

A to se i stalo: krátce po založe-
ní se ICZ a.s. postupně rozšířila 
o  sedmnáct �rem, mezi jiným 
např. Softwarové aplikace a  sys-
témy Praha, AMIS Brno, Decros 
České Budějovice, Internet CZ 
Praha a další. Správnost vize, jež 
stála u  zrodu značky, se rychle 
potvrdila a  vydařený start byl 
následován dynamickým růstem. 
Z  původní akciové společnosti 
tak vyrostla – i  díky dalším prů-
běžným akvizicím – dnešní velmi 
úspěšná Skupina ICZ. 

Ta nyní pokrývá svými řešeními 
prakticky celou sféru ICT. Jsou 
jimi zejména zakázkové softwa-
rové aplikace, velké databázové 
registry veřejné správy, speci�cká 
řešení pro zdravotnictví, systémy 
pro zpracování utajovaných in-
formací, pro řízení dokumentů, 
důvěryhodné archivy, řešení pro 

výrobu a logistiku, řízení letové-
ho provozu nebo některé další 
speci�cké systémy pro obranu 
– to vše se zásadním důrazem 
na ucelenou bezpečnostní infra-
strukturu. 

V řadě oborů přitom Skupina ICZ 
patří mezi naprostou špičku. Mi-
mořádně významným počinem 
bylo například spuštění Registru 
živnostenského podnikání, který 
pro svou práci využívají všechny 
živnostenské úřady v ČR. Šlo o je-
den z prvních velkých procesních 
registrů v  ČR vůbec a  byl brzy 
následován dodávkami či spo-
luprací na řadě dalších velkých 
registrů. Společnost stála také 
za vybudováním systému Extra-
net ČR, který bezpečně odděluje, 
šifruje, distribuuje a automatizo-
vaně řídí výměnu informací mezi 
Bruselem a  desítkami uzlů sítě 
českých ministerstev a dalších or-
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propojuje na 270 zdravotnických 
zařízení. Jinou důležitou oblastí 
je zase náročná rozsáhlá digitali-
zace a obsahové vytěžení archiv-
ních dokumentů České správy 
sociálního zabezpečení.

Po celou dvacetiletou existenci 
se osvědčují též logistická řešení 
ICZ unikátně kombinující agendu 
manuálního a  automatizované-
ho skladu s využitím technologie 
RFID a  také bezpečnostní řešení 
v  podobě primárních dodávek 
nebo jako nedílná součást dal-
ších implementací. ICZ se dokon-
ce, jako jedna z mála českých �-
rem, podílí i na projektech NATO, 
v poslední době např. na řešení 

pozemních systémů pro podpo-
ru operací bezpilotních letounů 
Global Hawk.

Svým významem Skupina ICZ dnes 
již teritoriálně zřetelně přesáhla 
hranice České a Slovenské repub-
liky a její vize a koncepty přebírají 
zákazníci ze zahraničí. Stala se tak 
dalším příkladem, kdy špičková 
profesionalita a dlouhodobě kon-
zistentní obchodní politika vedly 
k pevnému uchycení české �rmy 
na vysoce konkurenčním techno-
logickém trhu. 
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Vy ještě 
software 
kupujete?

Přelomový subskripční model GFI Unlimited nabídne přístup ke všem řešením.

Zebra systems, s.r.o., Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava
Prodej: +420 491 615 380

www.g� -online.cz

Všechny zde zmíněné názvy produktů a společností mohou být obchodními 
známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných 
vlastníků. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly dle našeho 
nejlepšího vědomí platné v době jeho publikace. Změna informací uvedených 
v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazena.
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„Nedostatečná finanční rezerva je pro 
malé i velké firmy zásadní hrozbou. Přestože 
by firma období poklesu likvidity zvládla, 
v případě nesplácení závazků v požado-
vaných termínech utrpí její pověst nejen 
mezi jejími dodavateli a zaměstnanci, ale 
také úvěrujícími institucemi,“ upozorňuje 
ekonom a člen dozorčí rady Expobank Jiří 
Schwarz.

Plán na horší časy ale polovina z oslove-
ných firem nemá. Podle 20 procent z nich je 
plán dokonce zbytečný a 25 procent firem 
na něj nemá čas. Z firem, které plánem 
disponují, si je téměř polovina vědoma toho, 
že je nesprávně sestaven. Za hlavní důvod 
nedobrého stavu uvádějí zástupci firem nej-
častěji nedostatek času k jeho přípravě. 

„V období finanční krize v letech 2009 
a 2010 rostl počet firem, které neměly ani 
na výplaty. Často končily v insolvenčním 
řízení. Současný přístup firem opětovně 
ukazuje, že v době ekonomického růstu se 
možným poklesem a krizí netrápí. Obdobně, 
jako se soustředí na rozvoj svého podnikání, 
neměly by firmy zapomínat na krizový plán 
a tvorbu finančních rezerv,“ dodává Jiří 
Schwarz. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Jen třetina živnostníků si průběžně šetří 
na zaplacení daní. Nejčastěji si dávají 
stranou částku do tří tisíc měsíčně  

(77 procent). Přesto alespoň jednou za 
poslední tři roky měl finanční problémy se 
zaplacením daní každý osmý živnostník. Půj-
čovat si přitom museli částku, která ve více 
než třetině případů přesáhla hranici 20 tisíc 
korun. Vyplývá to z průzkumu Equa bank. 

Třetina českých živnostníků si během 
roku odkládá stranou peníze na zaplacení 
daně. Jen každý osmý má přitom přehled 
o tom, jaká daň z příjmu mu zhruba bude 
vyměřena. Každého desátého živnostníka 
výše daně každoročně překvapí. Za poslední 
tři roky se alespoň jednou dostal kvůli da-
ním do problémů každý osmý drobný pod-
nikatel. Převážná většina z nich (96 procent) 
si přitom půjčovala částku do 40 tisíc korun, 
nejčastěji od rodinných příslušníků či přátel. 

Každý druhý živnostník také využívá vý-
hod snižování daňového základu, například 
výdajových paušálů nebo paušálů za užívání 
auta. Přesto čeští živnostníci považují daně 
za vysoké a každý devátý uvažuje o využití 
daňových rájů. Pouhé jedno procento živ-
nostníků již daňové ráje využilo. 

Zásadní hrozba
Českým firmám podle dalšího průzkumu, 
který realizovala Expobank, také chybějí 
likvidní rezervy a nemají krizový plán 
na horší časy. Bez příjmu a zakázek by 
fungovaly nejdéle tři měsíce. Přestože česká 
ekonomika zažívá výrazný růst, polovina 
z oslovených firem nemá dostatečné rezervy 
pro případ ekonomického poklesu nebo 
výpadku zakázek.
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Peníze a živnostníci: 
Chybí předvídavost
Každý osmý živnostník 
se potýká s problémy při placení 
daní. Finanční rezervu má jen polovina 
firem. Bez příjmu a zakázek 
by vydržely maximálně tři měsíce
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D
omnívám se, že právě tímto citátem je 
možné charakterizovat úroveň prestižní-
ho US-MBA studia na Fakultě podnika-
telské VUT v Brně, které je realizováno 

ve spolupráci s  University of St. Francis v  Chi-
cagu. V  rámci náročného studia se posluchači 
jednotlivých cohort dozvědí nejen nepřeberné 
množství informací, ale řeší také případové studie 
a různé dílčí problémy, které mají výslednou po-
dobu týmové spolupráce, projektů, assignmentů, 
portfolií a  prezentací. Základním předpokladem 
pro úspěšné zvládnutí všech předepsaných mo-
dulů je aplikace teoretických znalostí v praxi za 
podpory předních českých a amerických lektorů.

U tohoto studia je výhodou to, že před začátkem 
prvního tutoriálu je realizován padesátihodinový 
kurz Business English s  rodilými mluvčími, bě-
hem něhož se nastávající posluchači seznámí 
nejen s  ostatními členy své cohorty, ale osvojí 
si také odbornou terminologii v dané oblasti pro 
úspěšnou realizaci modulů, které jsou vyučovány 
v anglickém jazyce. Následně je pak minimalizo-
ván jakýkoliv problém s komunikací s americkými 
vyučujícími.

V rámci amerického vzdělávacího programu Master Business Adminis-
tration je zahrnuto nejen organizační plánování, manažerské účetnictví, 
strategický business management, ale také i etické, právní a sociální 
prostředí firem až po marketing, mezinárodní obchod či finance. V ne-

poslední řadě se posluchači naučí identifikovat 
a minimalizovat rizika řízení firem. 

Studium US-MBA má význam pro ty, kteří chtějí 
mít jak konkrétní manažerský přehled, tak si i roz-
šířit obzory ve svém oboru, naučit se řešit pra-
covní úkoly z  více úhlů pohledu a najít kreativní 
řešení tam, kde by je nehledali. V průběhu studia 
je také jedinečná příležitost bohatých neformál-
ních diskusí s  ostatními kolegy v  cohortě a  na-
vázání nových pracovních i osobních přátelství.

Během plnění studijních povinností, při nichž po-
sluchači používají získané informace v  reálných 
situacích, se lze ztotožnit s tvrzením Tomáše Ga-
rrigua Masaryka, že „Vzdělání není pouhým na-
shromážděním jednotlivých vědomostí.“ Zmíněné 
studium učí schopnosti umět získané poznatky 
aplikovat na konkrétních příkladech. 

Na základě pozitivních zkušeností vám mohu US-
-MBA studium na FP VUT vřele doporučit, neboť 
po jeho absolvování získáte nejenom prestižní 
mezinárodně uznávaný titul MBA, ale také se po-

znáte s odborníky z Ameriky, se kterými můžete zůstat v kontaktu i po 
ukončení studia. 

Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA
Vědecko-výzkumná pracovnice, Mendelova univerzita v Brně
Středoškolská pedagožka, Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš

KOMERČNÍ PREZENTACE

US-MBA STUDIUM NA FP VUT V BRNĚ –  
KLÍČ K VAŠEMU PRACOVNÍMU ÚSPĚCHU

Jistě mi dáte za pravdu, že vzdělání má nevyčíslitelnou hodnotu.  
Velmi významným aspektem jsou však nejen teoretické poznatky, ale především jejich 

praktické využití. Anglický spisovatel a historik Thomas Fuller vystihl tuto myšlenku 
tvrzením: „Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.“ 

KOMERČNÍ PREZENTACE

 
PŘEDNOSTÍ STUDIA MBA NA FP VUT V BRNĚ JE BEZESPORU 

SPOLUPRÁCE S AMERICKOU UNIVERSITY OF ST. FRANCIS
 

J
akožto absolvent Fakulty strojní VUT v Brně jsem se postu-
pem času během svého kariérního růstu dostal do situace, 
kdy jsem potřeboval prohloubit své znalosti z oblasti ekono-
mie a vedení společnosti. Jako nejpřínosnější řešení s ohle-

dem na své potřeby jsem vyhodnotil MBA studium. Mezi jednotlivými 
institucemi nabízejícími tento typ studia jsem vybíral téměř rok, kdy 
jsem postupně mapoval dostupné programy jak v České republice, 
tak v zahraničí. Nakonec jsem se rozhodl pro studium na Fakultě pod-
nikatelské VUT v Brně.

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

Při samotném studiu mě nejvíc zaujal způsob vedení výuky. Ten byl 
na jedné straně náročný z  pohledu potřeby zpracování písemných 
prací z každého absolvovaného předmětu, na straně druhé byl velmi 
přínosný, protože jsem téměř každý úkol zpracovával na základě reál-
ných dat z mé společnosti. Velmi jsem ocenil, že čas, který jsem vě-
noval svým pracím, byl nakonec účelně využit pro řešení současných 
problémů v naší společnosti. Nejvíce mě zaujala práce amerických 
lektorů, kteří vyučovali na základě reálných situací, dat a informací ze 
skutečného „byznys života“ společností a nikoli na základě teoretic-
kých pouček. Mnohé podklady, které jsem získal během výuky, jsem 
již využil ve své manažerské praxi.

Oceňuji, že vedení školy neopomnělo ani fázi přípravy na výuku. Před 
zahájením samotného MBA studia jsme dostali možnost absolvovat 

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

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

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

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

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

VUT v Brně_1_1_A181000906.indd   1 3/19/2018   8:34:48 AM

Kolik peněz si živnostníci měsíčně odkládali 
na zaplacení daní za rok 2017

Do 1000 Kč ................................................ 28 %
1000 až 2000 Kč .........................................23 %
2001 až 3000 Kč .........................................26 %
3001 až 4000 Kč ...........................................6 %
4001 až 5000 Kč ...........................................5 %
Více než 5000 Kč .........................................12 %

Půjčil jste si v posledních třech letech  
alespoň jednou na zaplacení daní?

Ano, od rodiny ..............................................5 %
Ano, od přátel  ..............................................4 %
Ano, od banky ..............................................3 %
Ano, od nebankovní instituce  .......................1 %
Ne, vždy jsem financoval vše  
z vlastních prostředků  ...............................85 %
Ostatní .........................................................2 %

Jakou částku jste si půjčili?

Do 5000 Kč .................................................23 %
5000 až 10 000 Kč ......................................15 %
10 001 až 20 000 Kč ...................................27 %
20 001 až 30 000 Kč ...................................23 %
30 001 až 40 000 Kč .....................................8 %
150 001 až 200 000 Kč .................................4 %
Zdroj: Equa bank
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usnadnilo nástup do výuky s lektory z University of St. Francis.

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

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

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

Pokud cítíte potřebu rozvinout své manažerské schopnosti ještě o pořádný kus dál, zkušenosti nejen 
amerických lektorů vám k tomu určitě pomohou
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Národní dům na Vinohradech
náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2
tel. +420 221 596 206/230/231
e-mail: nardum@nardum.cz
www.nardum.cz

V džungli dnešního podnikání  
je příjemné se trochu pobavit.

Národní dům na Vinohradech vám nabízí  
své historické prostory k pronájmu.

•  Konference, firemní akce 
a partnerská setkání

•  Reprezentativní historické sály 
a salonky v centru Prahy

•  Vynikající dopravní 
dostupnost

•  Individuální přístup 
ke klientovi

Národní dům na Vinohradech
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TimeWood je česká značka dřevěných hodinek  
a módních doplňků z domácích a exotických dřevin. 

Zpátky k přírodě... 

www.timewood.cz
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Výše daní není problém
To potvrzují i další odborníci. „Pokud vyjdu 
z dat organizace OECD, je daňové zatíže-
ní českých firem velmi podobné ostatním 
zemím středoevropského regionu. Sazba daně 
z příjmu právnických osob je v ČR 19 procent, 
identická sazba je v Polsku, na Slovensku činí 
21 procent a výrazně nižší je s devíti procenty 
jen v Maďarsku. Korporátní daň je také výraz-
ně nižší než ve většině zemí západní Evropy,“ 
konstatuje analytik společnosti Akcenta 
Miroslav Novák. Kromě náročnosti daňové 
agendy se zpřísňují i kontroly. „V řadě případů 
se finanční úřady zaměřují na analytickou 
kontrolu poskytnutých dat. Zatímco dříve 
zkoumaly jednotlivosti, v poslední době posu-
zují celkovou ekonomickou a daňovou situaci 
daňového poplatníka na základě důkladnější 
analýzy údajů z přiznání a hlášení. To klade 
větší nároky na správné nastavení systémů 
a preciznost poskytovaných dat,“ vysvětluje 
ředitelka v daňovém oddělení Deloitte Radka 
Mašková. 

DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

Podnikatele trápí i velmi časté změny 
v daňové legislativě. S tím je spojená 
obrovská časová náročnost zpracová-

ní daní pro firmy i OSVČ. 
Den daňové svobody se postupně vzdaluje 

počátku roku. Nikdy nepřipadl na pozdější 
datum než letos. Daňoví poplatníci v ČR bu-
dou pracovat na odvod daní 174 dní, o jeden 
den více než loni. Podle společnosti Deloitte 
připadne den D na 23. června 2018. 

V porovnání s vyspělými zeměmi nicméně 
nejde o katastrofu. Přibližně stejně jako Češi 
na tom budou i Nizozemci, Němci a Slovinci. 

Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět 
poplatníci ve Francii a Lucembursku, na-
opak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„Výše daňové zátěže v Česku odpovídá 
jiným podobně bohatým zemím v Evropě. 
Problémy jsou jinde, převážně ve struktu-
ře daňové zátěže s nadměrným zdaněním 
práce a dále v časových nárocích na splnění 
daňových povinností. Tyto podmínky jsou 
předmětem dlouhodobé kritiky, aniž by se 
jimi politici zabývali,“ shrnuje hlavní eko-
nom české pobočky UniCredit Bank Pavel 
Sobíšek.

Češi budou letos pracovat na stát 
déle, daňové zatížení roste
Výše daní není podle ekonomů hlavní 
problém, se kterým se Česko potýká. 
Tím je především jejich struktura

FOKUs
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Národní dům na Vinohradech
náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2
tel. +420 221 596 206/230/231
e-mail: nardum@nardum.cz
www.nardum.cz

V džungli dnešního podnikání  
je příjemné se trochu pobavit.

Národní dům na Vinohradech vám nabízí  
své historické prostory k pronájmu.

•  Konference, firemní akce 
a partnerská setkání

•  Reprezentativní historické sály 
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VYDĚLÁVÁME FIRMÁM PENÍZE
IMPLEMENTACÍ ZISKOVÝCH ŘEŠENÍ.

www.edolo.czinfo@edolo.cz+420 602 242 483Dr. Sedláka 937
339 01 Klatovy

Podniková ekonomika
Produkt (výstup naší činnosti):
Nastavený vnitropodnikový řád (chod) fi rmy tak, aby byla schopná dosahovat maxima produkce a současně 
dokázala pružně a přesně reagovat na jakékoli situace, které se během fungování vyskytnou.

Dotace a výběrové řízení
Produkt (výstup naší činnosti):
Realizovaná peněžitá úhrada od státu žadateli o dotaci za úspěšně realizovaný projekt, který vede k rozvoji 
společnosti žadatele. Po všech stránkách správně provedený formalizovaný postup, při kterém je vybrán 
dodavatel pro vyhlašovanou zakázku jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

Účetnictví a daně
Produkt (výstup naší činnosti):
Správně vedené záznamy o hospodářských jevech subjektu (účetní jednotky) v peněžním vyjádření díky 
čemuž lze zobrazovat, analyzovat a řídit hospodářskou činnost podniku.

Právní poradenství
Produkt (výstup naší činnosti):
Dodané rady směřující k vysoké úspěšnosti při právních aktech a jednáních a vyhrané právní spory ve 
prospěch zákazníka.

Italské speciality z Gustini pro gurmány a labužníky

www.gustini.cz

Produkty, které Vám Gustini nabízi, pocházejí většinou od rodinných podniků a malých 
manufaktur z celé Itálie. Tyto podniky zkloubily důmyslně řemeslnou zručnost, částečně 
po stovky let předávanou tradici a inovační techniky tak, aby s láskou k detailu pro jejich 
výsledný produkt mohly vytvářet velmi kvalitní speciality.

Mým cílem je: dodávat českým labužníkům italské speciality té nejlepší kvality a té 
nejlepší chutě.

s chutným pozdravem,
Váš Jens Depenau a Gustini-Team

Italské potraviny

Čerstvá Nduja - ostrá paštika
Nduja fresca Salame z Kalábrie

Tento měkký a ostře kořeněný salám je  
jihoitalskou specialitou. Nekrají se na kolečka,  
ale podobně jako paštika, se maže na chléb.  
Také se hodí ke zjemnění a okořenění omáček.   

Spaghetti artigianale 

Zlatý poklad Itálie: dlouhé, zahnuté spaghetti jsou 
typické pro Itálii. Extra silné se nechají dobře omotat 
na vidličku. Tato ručně vyráběná specialita s obzvláště 
porézním povrchem se k Vám doporučí v hezkém 
balení s mašličkou.  

Italský dárkový koš Corbello Rosso 
Výběr italských specialit

Červený jako Pomodori secchi a bílý jako výtečná 
pasta. Tento dárkový koš je až po okraj plný vybraných 
dobrůtek italských specialit a dopřeje každému 
milovníkovi Itálie nezapomenutelné gurmánské 
momenty.  

E-mail: info@gustini.cz +420 737 70 70 22
Po - Pá 9:00 - 19:00

Michal David doporučuje
produkty společnosti Gustini
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ekonomického růstu, na němž stojí opti-
mistické predikce pro tento rok. Výstavba 
průmyslových nemovitostí v okolí Prahy 
zrcadlí spotřebu obyvatel a jejich rostoucí 
kupní sílu,“ shrnuje Polák.

Podle loňských odhadů agentury eMar-
keter měly tržby z retailového prodeje 
prostřednictvím e-commerce v roce 2017 
v zemích západní Evropy vzrůst zhruba 
o deset procent, v regionu střední a východ-
ní Evropy pak o pětinu. A výsledná čísla 
tomuto odhadu víceméně odpovídají. 

Fait accompli
To, že bude v dalších letech stále více lidí 
nakupovat přes internet, je jisté. Logistice 
pomohl i trvalý hospodářský růst v zemích 
EU. A firmy se dalších investic nebojí, 
naopak. Růstu paradoxně nahrává i to, že 
je nižší dostupnost nemovitostí, a klienti se 
proto pro využívání skladovacích prostor 
rozhodují rychleji.

A co trend přesouvání skladů z periferie 
blíže centrům měst, který souvisí s potřebou 
rychlejší dostupnosti zboží?

„Pod pojmem city logistika si nelze 
představovat přesun velkých logistických 
budov do rezidenčních oblastí. Má dnes 
spíše podobu menších distribučních center 
zaměřených na last mile distribuci zboží ke 
koncovému zákazníkovi. Klíčové logistic-
ké lokality zůstávají v blízkosti Pražského 
okruhu a dálnic směřujících do Prahy a z ní,“ 
dodává Martin Polák. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Zástupci obcí vždy slyšeli na 
nabídku nových pracovních míst. 
Pokud jim měly za humny vyrůst 

sklady, kde se nabízela práce stovkám 
lidí, vycházely firmám vstříc. Doba se 
ale změnila.

„Každá obec řeší svoje vlastní problémy. 
Kvůli nízké nezaměstnanosti se jim vytvá-
ření nových pracovních míst může zdát 
zbytečné. Za malou vstřícností mohou být 
obavy ze zvýšení dopravního ruchu či prostě 
strach z neznámého,“ připouští ředitel Pro-
logisu pro region střední a východní Evropy 
Martin Polák.

Riskantní hra s nejistým koncem
Prologis – a není sám – se proto snaží 
budovat centra dále od obecní zástavby. 
„Naše projekty umisťujeme do blízkosti 
dálnic, abychom zamezili negativnímu vlivu 
nadměrné dopravy v rezidenčních oblastech. 
Úžice, Jirny, Říčany, Jeneč či Rudná jsou 
ukázkovými příklady lokalit umožňujících 
umístění parku mimo obytné zóny,“ uvádí 
Polák.

Ačkoli mají dnes díky rozvoji e-shopů 
a potřebě otevírání nových skladů zelenou, 
mnohé společnosti kupují pozemky bez 
územního rozhodnutí. To je ovšem hazardní 
hra s velmi nejistým koncem.

„Než investujeme do pozemku, pečlivě 
analyzujeme všechna potenciální rizika 
i příležitosti a intenzivně komunikujeme 
s úřady, abychom znali jejich stanoviska. 
Tímto způsobem by měly firmy eliminovat 
veškerá potenciální budoucí rizika,“ radí 
Martin Polák. 

Ceny pozemků narostly 
vícenásobně
Těsně po globální krizi byly ceny pozemků 
výrazně nižší než v současnosti. „V roce 
2009 to bylo v Praze, která je dlouhodobě 
nejžádanější oblastí pro logistickou výstavbu 

v ČR, zhruba 25 až 30 eur za metr čtvereční. 
Ceny se od té doby zvýšily zhruba trojnásob-
ně,“ shrnuje zástupce Prologisu.

Také proces udělování povolení k výstav-
bě je v Česku komplikovanější a delší než 
v sousedních zemích. Změnit to měla od 
ledna platná novela stavebního zákona. 

„Polsko je co do délky schvalovacích 
procesů i jejich transparentnosti ve srovnání 
s Českou republikou skutečně napřed. 
Novela stavebního zákona přináší řadu 
změn naznačujících posun ke zjednodušení 
povolovacích procedur, nicméně je zatím 
příliš brzy na to, abychom mohli hodnotit 
její vliv na sektor výstavby průmyslových 
nemovitostí,“ dodává Polák.

Neodůvodněný optimismus?
Logistické firmy přesto hledí už několik 
let do budoucna s optimismem. A jedním 
z důvodů růžových očekávání je právě rozvoj 
internetových obchodů. 

„E-commerce je jednoznačně jednou 
z hlavních hybných sil poptávky po logis-
tických prostorách. Ale je to také celkové 
zvýšení spotřeby zboží na pozadí silného Skvělá současná komedie z nejmenované firmy, 

která je dílem dánského filmového režiséra Larse von Triera.
 
Ravn je ředitelem a majitelem firmy, to ovšem před svý-
mi kolegy tají. Deset let se vydával za pouhého řadového za-
městnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést  
na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když 
chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo 
je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec!
 
Nejúspěšnější inscenace Švandova divadla s Michalem Dlouhým 
v hlavní roli, která slaví přes 300 vyprodaných repríz!

nabízí

Exkluzivní ZADANÉ PŘEDSTAVENÍ jen PRO VAŠI FIRMU 
pro uspořádání oslavy, výročí společnosti 

či poděkování vašim zaměstnancům a klientům.
 

Velký sál s kapacitou 300 
míst, který navrhl architekt 
David Vávra. Tento prostor 
má nezaměnitelné secesní 
a kubistické detaily. 
Je bezbariérový 
a plně klimatizovaný.

Možnost uspořádání rautu v 
prostorném foyer 
pro 300 hostů či v pronaja-
tém Studiu. K dispozici
 je i divadelní kavárna zadána 
pouze pro vás.

Naše inscenace uváděné 
s anglickými titulky, takže 
je možné pozvat i meziná-
rodní partnery.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
V případě závazné objednávky 
do 30. srpna 2018 sleva 10 %.

KONTAKT
Marie Seifová, 
mob.: +420 724 143 799
e-mail: seifova@svandovodivadlo.cz
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Internet mění svět logistiky
Zaklínadlem doby je e-commerce. Díky ní 
rychle roste poptávka po logistických
prostorách i cena pozemků a nájmy, 
říká Martin Polák z firmy Prologis

FOKUs

Složitý rébus

Poptávka po službách logistických firem 
roste, ale stejně rychle rostou i ceny 
pozemků. Běžný je odpor samospráv či 
občanských sdružení. Získat povolení ke 
stavbě je navíc složité.

94 l Profit
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Skvělá současná komedie z nejmenované firmy, 
která je dílem dánského filmového režiséra Larse von Triera.
 
Ravn je ředitelem a majitelem firmy, to ovšem před svý-
mi kolegy tají. Deset let se vydával za pouhého řadového za-
městnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést  
na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když 
chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo 
je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec!
 
Nejúspěšnější inscenace Švandova divadla s Michalem Dlouhým 
v hlavní roli, která slaví přes 300 vyprodaných repríz!

nabízí

Exkluzivní ZADANÉ PŘEDSTAVENÍ jen PRO VAŠI FIRMU 
pro uspořádání oslavy, výročí společnosti 

či poděkování vašim zaměstnancům a klientům.
 

Velký sál s kapacitou 300 
míst, který navrhl architekt 
David Vávra. Tento prostor 
má nezaměnitelné secesní 
a kubistické detaily. 
Je bezbariérový 
a plně klimatizovaný.

Možnost uspořádání rautu v 
prostorném foyer 
pro 300 hostů či v pronaja-
tém Studiu. K dispozici
 je i divadelní kavárna zadána 
pouze pro vás.

Naše inscenace uváděné 
s anglickými titulky, takže 
je možné pozvat i meziná-
rodní partnery.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
V případě závazné objednávky 
do 30. srpna 2018 sleva 10 %.

KONTAKT
Marie Seifová, 
mob.: +420 724 143 799
e-mail: seifova@svandovodivadlo.cz
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Trh s klasickými auty hodlá v Česku 
rozhýbat provozovatel sítě autobazarů 
AAA Auto. Spouští speciální program 

Mototechna Classic. V jeho nabídce jsou vozy 
za desítky tisíc i miliony korun – veterány 
a youngtimery. Dělí ji do pěti „pilířů“.

„Vrcholem jsou luxusní vozy vnímané pře-
devším jako investice. Teď máme v nabídce 
dvě Ferrari Testarossa ve špičkovém stavu,“ 
říká Stanislav Gálik z inovační laboratoře 
AuresLab, která za spuštěním nové aktivity 
stojí.

Právě vozy značky Ferrari jsou jasnými 
vítězi zahraničních aukcí. Hlad po nich je 
podle Historic Automobile Group Interna- 
tional (HAGI) neutišitelný. Hodnota sběra-
telských vozů z Maranella stoupá každoroč-
ně v průměru o patnáct procent. A to již od 
roku 1980. Jsou raritní, technicky na výši.

Další kategorií, kterou nabízí Mototechna 
Classic, jsou americké klasiky, třeba Ford 
Mustang nebo Chervolet Corvette. Své fa-
noušky si jistě najdou i „socialistické“ vozy, 
například volhy či lady, staré škodovky. 
Čtvrtou kategorii pak tvoří vozy, které nedo-
sáhly veteránského věku, ale nacházejí se ve 

velmi dobrém stavu, mají zajímavou historii. 
A v té poslední jsou auta „nezařaditelná“, 
takzvané speciály. 

Šestsettrojky jedou
Jak se daří trhu s klasickými auty v Čes-
ku? Věrohodná data vypovídající o zájmu 

Stará auta, zlatý důl? 
K Picassovi kupte ferrari. Tak argumentují 
prodejci na světových aukcích. 
Na této vlně se nyní veze i nabídka 
největšího autobazaru v Česku 

98 l Profit

FOKUs

Příklady zhodnocení aut
obvyklé ceny 2013 vs. 2018   

Model  Obvyklá cena 2013  Obvyklá cena 2018 Zhodnocení 

  Tatra 603 500 000 800 000 60,00 %

  Škoda 110R 150 000 250 000 66,70 %

  Škoda Rapid   80 000 130 000 62,50 %

  Škoda Felicie Cabrio 250 000 400 000 60,00 %

Zdroj: AAA AUTO
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o automobilové veterány v tuzemsku nejsou. 
„Pokud můžeme soudit z pozorování inzerce 
– kolik aut se objevuje a kolik aut mizí – 
mohou to být i tisíce,“ říká Jindřich Topol, 
manažer výkupu aut Mototechna Jindřich 
Topol. 

„Vlastnictví veteránu je v Česku v součas-
nosti pro majitele především koníček, ve vět-
šině případů o investici jde až v druhé řadě. 
Výhodou investice do veteránů ale je, že si 
vlastnictví auta můžete užívat, což se třeba 
o akciích asi říct nedá,“ říká Petr Vaněček, 
provozní ředitel sítě autocenter AAA Auto, 
do které nová značka Mototechna Classic 
patří.

Autobazar dlouhodobě sleduje pohyb 
na trhu s veterány. Podle jeho údajů ceny 
československých veteránů stouply za 
posledních pět let průměrně o 60 procent. 

Například Tatra 603 se v roce 2013 prodá-
vala obvykle za půl milionu, letos už se její 
cena zvedla na 800 tisíc korun. Obdobně 
tak i Škoda 110R – letos se prodává za 

čtvrt milionu, před pěti lety stála 150 tisíc 
korun.

Riziko je velké
Investice do starých aut je ale hodně nejistá, 
což na tiskové konferenci pořádané společ-
ností AAA Auto nezaznělo. Hlavní problém je 
s likviditou. Nabízená auta totiž často jen s ob-
tížemi hledají nové kupce. Třeba na zahranič-
ních aukcích až třicet procent nabízených vozů 
zůstane neprodáno. Dokonce i pro experty je 
často velmi nesnadné určit tu správnou cenu. 

Dále, pokud už takové staré auto vlast-
níte, jeho koupí nic nekončí, právě naopak. 
Musíte se o něj starat, udržovat ho v provo-
zuschopném stavu, platit pojištění, mít pro 
něj garáž a mnohé další.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)FO
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Rady investorům
   Buďte připraveni, že se vaše peníze na tři 
až pět let „umrtví“. 

   Kupte svůj vysněný vůz. Dokonce i když 
se všechno na světě zvrtne, tak vám 
pořád zůstane něco krásného. 

   Vzdělávejte se, sledujte aukce, ceny, 
internet. 

   Poznejte historii vozu. Je originální, nebo 
restaurovaný? Odloupněte čalounění 
a podívejte se, jestli nerezaví.

Zdroj: investorschronicle.co.uk

1
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FORD RANCHERO. Šestá 
generace kultovního pick-upu 
z roku 1972 je v nabídce za  
450 tisíc korun. Pěknou „ameri-
ku“ lze ale koupit už  
za poloviční cenu.

FERRARI TEsTAROssA. 
Vůz z roku 1986 má nájezd 
pouhých devět tisíc kilometrů. 
Tomu odpovídá i vyšší cena  
– čtyři miliony korun.

sOCIALIsTICKÁ AUTA. 
Mototechna Classic nabízí dva 
vozy Škoda 100, Ladu VAZ 2101 
nebo Škodu Favorit s nájezdem 
pouhých 22 666 kilometrů.
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Stejně jako v mnoha jiných odvětvích 
i v potravinářství jsou kladeny stále 
vyšší nároky na kvalitu, rychlost 

a efektivitu výroby. „Když k tomu přidáme 
ještě finanční stránku věci a tlak na sni-
žování nákladů, jednoduše bude existovat 
určitá hranice, kdy již ani další pár lidských 
rukou situaci nezachrání. A právě v tu chvíli 
přichází na řadu řešení automatizace výrob-
ního procesu,“ vysvětluje Michal 
Scholze ze společnosti Stäubli 
Systems. 

Podle něj zatím nenastala 
doba, kdy by bylo možné celé vý-
roby ovládat jediným tlačítkem. 
„Stále existuje mnoho složitých 
a komplexních operací, na které 
současné technologie nestačí. 
U jiných činností je zase přítom-
nost lidského faktoru nezbytná 
a žádoucí, některé firmy si pak 
na ruční výrobě přímo zakládají,“ dodává. 

Rutina, která bolí
Automatizované pracoviště se tak podle něj 
nejlépe uplatní v těch částech procesu, kde 
se určitá činnost opakuje a přitom musí být 
vykonávána s velkou přesností a ve značné 
rychlosti. Často se jedná o rovnání zboží, 
přendávání mezi dopravníky, skládání do 
krabic, balení. V této kategorii pak svou 

flexibilitou, přesností a rychlostí vynikají 
zejména průmysloví roboti. Přitom mnoho 
lidí stále „obrací oči v sloup“, jen co slovo ro-
bot zaslechnou. Prý se hodí jen pro největší 
závody. Opak je ale pravdou. Roboti díky 
své flexibilitě nacházejí uplatnění ve stále 
větším počtu malých rodinných firem. 

Michal Scholze také zpochybňuje zažitý 
argument, že roboti berou lidem práci: „To 

je pravda jen do určité míry. 
K nahrazení člověka robotem 
dochází u činnosti, která není 
nikterak záživná a z dlouho-
dobého hlediska určitě zdraví 
pracovníka nijak neprospívá. 
Lidé pracující na jednom místě 
vestoje nebo vsedě po celou 
směnu často trpí bolestmi zad 
a nohou, mohou je potkat bolesti 
hlavy, únava očí z neustálého 
soustředění na linku. V nepo-

slední řadě se při těchto rutinních úkonech 
také s klesající pozorností výrazně zvyšuje 
chybovost člověka.“ 

Místo sládka počítač 
Automatizace přitom proniká i do poměrně 
konzervativních odvětví, jako je pivovar-
nictví. Netradiční novinku před časem 
představil například pivovar v Balonovém 
hotelu Radešín u Žďáru nad Sázavou. Stal se 

prvním chytrým pivovarem v Evropě a od 
ostatních se liší především tím, že v něm 
pivo vaří počítač. 

Jeho největší výhodou jsou takřka nu-
lové nároky na personál. Na řízení celého 
pivovaru je potřeba pouze jediný člověk. 
„Jedná se o plně automatizovaný pivovar, 
který je kompletně regulován a monitoro-
ván bez zásahu člověka. Namísto sládka se 
o pivo stará naše řídicí jednotka,“ shrnu- 
je Adam Škorpík ze společnosti UniPi.
technology, která stojí za realizací řešení. 
„Počítačové technologie jsou v pivovarech 
většinou už běžnou praxí. Hlavní rozdíl 
je v tom, že zatímco v ostatních převládá 
lidský faktor, který zadává příkazy do 
počítače, u nás je hlavou právě počítač 
a ten zadává práci lidem,“ dodává Adam 
Škorpík.

Výhodou chytrého pivovaru je stálost 
při jednotlivých postupech vaření. Poradí 
si tak s problémem, s nímž bojují zejména 
minipivovary. Tedy uvařit každou vár-
ku piva se stejnými vlastnostmi a chutí. 
V chytrém systému se veškerá naměřená 
data zaznamenávají do databáze. Jejich 
opakovaná analýza poté pomůže zvýšit 
efektivitu vaření piva a přinést další úspory 
na nákladech. 

DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

Když vaří robot
Potravinářství bylo dlouho 
odkázáno na ruční práci. 
To přestává platit
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V podstatě 
není jiné 
cesty než 
nahradit 
lidi stroji.
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Ještě před dvěma lety tu bylo pusto. 
Otevřený Kyseľ (název soutěsky mezi 
obcemi Čingov a Hrabušice) pamato-

vali jen ti, kterým je dneska přes padesát. Na 
Slovensku neznám krásnější místo, i když 
dneska je tu už zase plno jako na tom vašem 
Václaváku, říká bývalý člen horské služby 
Ladislav Kováč ze Spišské Nové Vsi.

Ohnivé inferno = čtyřicet let 
prázdnin
Když se v dolině Kyseľ v důsledku extrémní-
ho sucha v červenci 1976 rozpoutalo ohnivé 
peklo, nikoho by nenapadlo, že z jejího 
dočasného uzavření bude zákaz vstupu „na-
věky“. Požár zasáhl 30 hektarů lesa a horská 
služba tehdy z bezpečnostních důvodů 
demontovala žebříky, rošty a lávky. Torza 
ohořelých stromů zahradila přístupové 
cesty. „A nikdo z nás by si ještě nedávno ne-
pomyslel, že se ještě dočkáme 
zpřístupnění doliny,“ doplňuje 
Kováč.

Soutěska se pro veřejnost 
otevřela po více než čtyři-
ceti letech – v srpnu 2016. 
Přírodní krásy rezervace ale 
ochráníme, rozhodli správci 
Národního parku Slovenský 
ráj. Proto se turisté musejí 
pohybovat výhradně tam, kde 

je cesta ve skále zajištěna lany a žebříky. Pro 
průchod dolní částí soutěsky Kyseľ ostatně 
platí několik pravidel, která se vyplatí do-
držovat. Prvním a zásadním je to, že se zde 
turisté pohybují jedním směrem – výhradně 
nahoru – a to ještě jen v období od 15. červ-
na do 31. října. V zimě a na jaře je soutěska 
uzavřena.

Jeden vodopád za druhým
Z Čingova vyrážíme odpoledne. K místu, 
kde se nastupuje do skal, musíme urazit 
zhruba pět kilometrů. Dva kilometry jdeme 
kouzelným údolím horního Hornádu, zbytek 
trasy pak kopírujeme koryto Bílého potoka, 
a to až k místu, kde do něho ústí divoká 
bystřina jménem Kyseľ.

Na cestě dolinou se nachází pět vodopádů 
(Barikádový, Kaplnkový, v Temnici, Obrov-
ský a Karolinyho). Přes napadané kmeny 

stromů dojdeme až první-
mu z nich, kde začíná jeden 
z nejkrásnějších úseků celé 
ferraty. „Vidíte, že je tu plno 
kramlí a jisticí lano,“ ukazuje 
k nebesům Kováč. 

Ferraty nepatří k nejobtíž-
nějším, zvládne je i průměrně 
disponovaný lezec. Přesto 
i tady najdete pár úseků, jež 
vám napumpují do žil čistý 

PO PR ÁC I
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adrenalin. Via ferrata je nejstrmější v místě, 
kde vystupujete kolem posledního vodo-
pádu. Obrovský vodopád skutečně dělá 
čest svému jménu. A shodou okolností jde 
i o nejkrásnější místo v celé dolině. „Člověk 
ale musí dávat pozor a nesmí se moc kochat 
krásami okolní přírody,“ usmívá se Kováč.

Alternativa klidu, nebo Václavák?
Ačkoli tvůrci ferraty slibují, že je Kyseľ „al-
ternativou klidu, ticha a panenské přírody 
vnímané všemi smysly s trochou adrenali-
nového zážitku“, náš osobní průvodce měl 
pravdu v tom, že je to tu spíš jako v centru 
velkoměsta. Relativní klid si prý můžete 
vychutnat jen brzy ráno nebo kvečeru. My 
ale nastupujeme do stěny v jednu odpoledne 
a místo panenské přírody vnímáme spíše 
to, že nám někdo neustále dýchá na záda. 
A my naopak šlapeme na paty turistům před 
námi.

Jistit se vám doporučí každý zkušený 
horal už u Barikádového vodopádu, kde se 
setkáte s výstupem s obtížností B. Doslova 
impozantním místem je následující úzká 
a dlouhá soutěska příznačně pojmenovaná 
Temnica.

Výrazné vzrušení na ferratě turistům ale 
obstará až 60 metrů vysoká kaskáda zmíně-
ného Obrovského vodopádu s nejobtížněj-
ším úsekem klasifikovaným písmenem C. FO
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Dneska už je 
tu zase plno
jako na 
tom vašem 
Václaváku.

Vyrazte na nejkrásnější túru 
na Slovensku. Po čtyřiceti letech
Nejpříkřejší soutěska Slovenského 
ráje láká na horalův sen. 
Tím je 1500 metrů dlouhá via ferrata 
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Specifikem celé cesty je časté traverzování 
převislých stěn, kde se musíte vyklonit od 
skály nad rokli.

Na můstek nad Obrovským vodopádem 
docházíme (ve frontě) zhruba po osmde-
sáti minutách. „Máme dobrý čas,“ glosuje 
s úsměvem Laco Kováč. Většinu času jsme ale 
postupovali poměrně pomalu za skupinkou 
českých turistů, kterých je tu ostatně nejvíc 
ze všech. Nad zmíněnou kaskádou končí 
ferrata, nikoli však soutěska Kyseľ. Nyní už 
můžete pokračovat vzhůru (bez jištění) stále 
stejně krásnou dolinou, na niž se napojuje 
neméně půvabný Malý Kyseľ, případně vy-
stoupat ke známé chatě na Kláštorisku.

Se vstupenkou a vybavením
Vstup do skal je povolen jen s patřičnou vý-
bavou, což je v našem případě sedací úvazek, 
ferratová brzda se dvěma karabinami a helma. 
Pokud nemáte vlastní výzbroj, ochotně vám 
ji půjčí za deset eur například v rekreačním 
středisku Čingov. Čingov je městečko, ležící 

pouhých sedm kilometrů od Spišské Nové Vsi 
– tedy brány do Slovenského ráje.

Na ferratě si dávejte pozor na podklouz-
nutí. Pokud se zapůjčeným setem upadnete, 
není to především nic příjemného, ale dojde-
-li k aktivizaci ferratové brzdy, doplatíte při 
odevzdávání vybavení další desítky eur.

Před výstupem byste si měli rovněž 
obstarat vstupenku za pět eur (130 korun), 
na niž si necháte napsat datum pochodu. 
Seznam dalších prodejních míst najdete na 
internetu. Vstupenky si lze pořídit například 
i v Popradu. Kontrolují se jen zřídka. Pokud 
byste ale měli smůlu a přistihli vás bez ní, 
hrozí vám pokuta 60 až 70 eur.

„Nakonec tam třeba napište, že jsem pro-
šel celé Slovensko a znám ho jako svoje boty, 
ale tomuhle kouzelnému místu se nevyrovná 
ani Horehroní, ani lesy na Oravě, ani Fatra 
a Nízké či Vysoké Tatry. Tu je to prostě top,“ 
doplňuje náš zkušený průvodce. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

Kyseľ v číslech
Via ferrata měří 1470 metrů a překonává 
převýšení 179 metrů. Cestu tvoří  
430 stupaček, 320 metrů jisticího lana  
a 150 ocelových konzol. Čas výstupu je 
zhruba 1,5 hodiny. 

94_105_PT_04.indd   103 16.04.2018   14:30:53



104 l Profit

Můžete se vydat k některé sopce 
a samozřejmě i vychutnat kvalitní 
kuchyni či výtečné víno. Pro 

návštěvníky z České republiky je Sicílie 
přitažlivá rovněž svojí snadnou dostupností, 
kdy se za necelé dvě hodiny letu ocitnete 
v kouzelném prostředí šumících palem 
a teplého moře...

Pláže, moře, historie i příroda
Sicílie je od italské pevniny oddělena 
Messinskou úžinou, která v nejužším místě 
měří jen tři kilometry. Ostrov láká návštěv-
níky nejen překrásnou přírodou, kouzel-
nými plážemi a průzračným tyrkysovým 
mořem, ale též půvabem historických měst 
a památek. 

Vystřídali se tu Féničané, Řekové, Kar-
táginci, Římané, Normané, Habsburkové 
i další. Díky tomu zde můžete obdivovat im-
pozantní trosky architektonických památek, 
chrámů, divadel a akvaduktů, stejně jako 
množství antických paláců, soch a vzácných 
předmětů, vystavených v předních sicil-
ských muzeích.

Sicílie je také plná přírodních krás včetně 
úchvatných sopek. Etna, která se tyčí v ob-
lasti Katánie, je se svojí nadmořskou výškou 
3370 metrů nejvyšší činnou sopkou v Evro-
pě. Další sopky tvoří některé z malých ostro-
vů. Jde o sopky buď stále činné (Stromboli 
a Vulcano), nebo vyhaslé. Na již zmiňovanou 
Etnu můžete vystoupat.

Sicílie má trojúhelníkovitý tvar a omývají 
ji tři moře – ze severu Tyrhénské, z jihu 
Středozemní a z východu Jónské. K Sicílii 
patří i okolní ostrovy a souostroví: na severu 

jsou to ostrovy Eolské (Liparské), ostrov 
Ustica, na západě ostrovy Egadské a na jihu 
souostroví Pelagické a Pantelleria. Sicilské 
pláže se řadí k těm nejhezčím v Itálii, a po-
kud k nim připočítáte 300 slunečných dnů 
v roce a minimum srážek, pak není pochyb 
o tom, že právě Sicílie je pro dovolenou 
u moře jako stvořená.

Kam na výlety?
V jihovýchodní části ostrova na svahu Ibel-
ských hor, na širokém vápencovém vrcholku 
mezi dvěma hlubokými údolími, leží dvoj- 
městí Ragusa Ibla – zařazené mezi kultur-
ní památky světového dědictví UNESCO. 
Horní Ragusa má rovné a široké ulice, dolní 
Ibla – město baronů, kleriků a řemeslníků – 
zase úzké uličky, schody a nádherná barokní 
náměstí. 

Neopakovatelnou atmosféru antiky 
s příchutí Orientu i množství historických 
památek a monumentálních staveb si užijete 
v Palermu. Z nedalekého kopce na něj shlíží 
další město – Monreale. Zde stojí známý 
dóm s krásným mozaikovým interiérem 
a klášterní křížovou chodbou, díky němuž 
město patří k nejnavštěvovanějším místům 
ostrova.

Na skalnatém útesu vysoko nad mořem se 
skví městečko Taormina. Má výsadní polohu 
na úbočí hory Monte Tauro s překrásným 
výhledem na Etnu na straně jedné a na moře 
na straně druhé. Velkým turistickým tahá-
kem města je řecké divadlo, ale i centrum 
s úzkými středověkými uličkami a mnoha 
paláci. Na kopci nad ním vše korunuje sara-
cénský hrad. 

Objevte starodávné Syrakusy – arche-
ologické naleziště z dob antického Řecka. 
Uvidíte řecké divadlo, v němž se dodnes 
hrají klasická představení, Hieronův oltář, 
jeskyni Dionýsovo ucho i románský am-
fiteátr. Navštivte ostrov Ortygia, fontánu 
Arethusa i Piazza Duomo. Příznivci historie 
neopomenou navštívit muzeum vykopávek 
Museo Archeologico Regionale. Zajímavá 
je prohlídka katakomb Catacombe di San 
Giovanni – jsou nejstarší na ostrově a druhé 
největší na světě.

Vyplujte na ostrovy Lipari, Vulcano 
a Stromboli a užijte si bezpočet nádherných 
výhledů na toto vulkanické souostroví. 

Vychutnejte si sicilskou 
gastronomii
Sicilané mají zálibu v rozmanitosti, a proto 
můžete ochutnat těstoviny na tisíc způso-
bů, čerstvé ryby a mořské plody, rozmanitě 
připravovanou zeleninu, výtečnou pizzu 
i lahodná vína – a v každé oblasti ostrova 
s trochu jinými přísadami.

Ochutnejte třeba maccheroncini con le 
sarde – sicilské makarony se sardinkami, 
fenyklem, piniovými oříšky, rozinkami, 
šafránem a strouhankou, pesce spada – 
steak z mečouna, jenž bývá grilovaný 
s citronem a bylinkami nebo dušený v pome-
rančové šťávě, arancini – místní pomeran-
če, ale i rýžové koule s mozzarellou, které 
po osmažení pomeranče připomínají. Po 
celém světě oblíbené sladké plněné trubičky 
cannoli pocházejí právě odtud a je nanejvýš 
pravděpodobné, že přímo zde spatřila světlo 
světa i klasická zmrzlina.  RED

Sicílie – domov olivového oleje, těstovin, výborného vína, nádherných moří 
a zářícího slunce. Za svou popularitu vděčí i bohaté historii, která se do její krajiny 
otiskla množstvím úchvatných památek, avšak i půvabné a rozmanité přírodě. 
Navíc můžete počítat s kvalitní úrovní služeb a skvělou kuchyní.

www.exim.cz

841 115 115
facebook.com/eximtours
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Objevte kontrasty 
fascinující Sicílie
Na největším ostrově 
Středozemního moře najdete 
krásné písečné pláže i malebné 
uličky horských městeček

PO PR ÁC I
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Pochopil jsem to hned, když jsem 
vzal za kliku dveří a otočil klíčkem 
zapalování. Tohle auto nebylo žádný 

napomádovaný hejsek z Bukurešti, tedy 
pardon, z marockého Tangeru, tam se Dacia 
Dokker vyrábí, ale pracant s výdrží a prima 
spotřebou. 

To potvrdily i poslední prodejní výsledky. 
Třeba v Evropě si loni rumunský legát (i ve 
verzi osobní dodávka) polepšil o 25 procent. 
Přitom na trh přišel už v roce 2012 a od té 
doby prodělal jen jednu menší kosmetickou 
operaci.  

Kamarád do deště
Minimalismus a zase minimalismus. Na 
ten jsem narážel od počátku testu dvou-

místné dodávky všude. Jednoduché tvrdé 
plasty, minimum čudlíků, téměř neviditelná 
sedmipalcová dotyková obrazovka, vypínač 
systému start–stop nepochopitelně ukrytý 
na podlaze. K tomu věčně rachot z neodhluč-
něného nákladového prostoru. Slyšel jsem 
každý kamínek, který pneumatiky vystřelily 
proti karoserii…

Bylo toho hodně, čemu bych se asi nor-
málně divil, ale v tomhle autě mě to ani ne-
napadlo. Stačilo si totiž jen položit základní 
otázku: Co můžete za malé peníze, za které 
je Dokker nabízen (první cena začíná na  
189 900 korunách), vlastně chtít? 

Naopak mne překvapovalo, co jsem měl 
k dispozici. Jednoduchý dopravní prostře-
dek s nákladovým prostorem o objemu 

3300 litrů, do něhož se vměstnal náklad 
o hmotnosti až 750 kilogramů. Bodovala 
i příplatková posuvná mříž; alternativou 
je plná přepážka s oknem (ve standardu). 
Ocenil jsem také maximální nákladovou 
délku 1,9 metru. A když jsem sklopil sedadlo 
spolujezdce, rázem tu byl prostor dlouhý 
3,11 metru. 

Ve stísněných prostorách se hodily 
plné posuvné dveře na bocích (mohou být 
i prosklené). Asymetricky dělené zadní 
dveře se pro změnu ochotně vyklápěly 
o 90, respektive 180 stupňů. (I ty mohou 
být plné nebo prosklené.) Nízká nakládací 
hrana pak přímo vyzývala: Hoď něco do 
útrob vozu. A nesmím zapomenout na 
spoustu úložných prostorů v kabině, i nad 

106 l Profit

Lidovka 
Nejlevnější dodávka 
na trhu Dacia Dokker Van 
potvrzuje, že v jednoduchosti je síla 

te s t
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hlavou (!), a multimediální systém Media 
Nav Evolution. Ten nabídl nové funkce, na-
příklad dopravní informace, bezpečnostní 
výstrahy, konektivitu s kompatibilními 
aplikacemi chytrých telefonů. 

Euro obrací dvakrát
Dacia Dokker Van má při délce 4,36 metru 
pevné linie. Na první pohled z dvoumíst-
né dodávky vyzařuje odolnost a robust-
nost. Dojem podtrhují vysoké boční linie 
a ochranné komponenty na boční straně 
karoserie. Užitečné jsou i podélné střešní 
lišty a mlhové světlomety. Vizáž „borce 
do nepohody“ ostatně odpovídá záměru 
rumunské značky, patřící od roku 1999 
Renaultu – nabízet důvěryhodnost za 

ultranízké ceny. Ne náhodou finance sklo-
ňují v Dacii dvacet čtyři hodin sedm dní 
v týdnu.

„Než utratíme jediné euro za Dacii, tak 
přemýšlíme dvakrát,“ potvrzuje François 
Mariotte, obchodní ředitel značky Dacia. 
I proto „kolenovrti“ z automobilky zatím 
nepředstavili novou generaci vozu, když 
se Dokker tak dobře prodává. Nedávný 
facelift zapůsobil spíše jen jako pofoukání 
na bolístku. Projevil se na přední masce – ta 

Dacia Dokker 1,5 dCi 90 s&s

Motor: vznětový, 1461 cm³ 
Nejvyšší výkon: 66 kW (90 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 4000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 163 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 13,3 s
Převodovka: manuální, 5 stupňů
Provozní hmotnost: 1281 kg 
Maximální přípustná hmotnost: 1956 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4363 x 1751 x 1809 mm
Výška prahu zavazadlového prostoru:  
565 mm
Výška otvoru nákladového prostoru:  
1100 mm
Šířka dveřního otvoru bočních posuvných 
dveří: 703 mm
Objem nákladového prostor: 3,3/3,9* m³  
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
4,4/4,0/4,1 l
První cena vozu:  
189 900 Kč (1,6 SCe, výbava Access) 
Cena testovaného vozu:  
251 900 Kč (výbava Ambiance)  

* s volitelnou posuvnou mříží a sedadlem Dacia Easy SeatFO
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sAFetY FIRst. Nákladový prostor je vybaven ochrannými panely u stěn a krytem podlahy.     

je teď výraznější s chromovaným pásem na 
chladiči – v kabině pak novým čtyřramen-
ným volantem a lehce upravenou palubní 
deskou.

Dělník na kolech
A jak vlastně „přístavní dělník“ (jméno vozu 
je odvozeno od anglického „dock worker“) 
jezdí? Rozevlátě. Dokker má vyšší těžiště 
a obyčejnou tuhou zadní nápravu. K tomu 
tvrdší odpružení. Tím je řečeno vše. 

Ve svižně projížděných zatáčkách jsem se 
mírně „vznášel“ s vozem směrem ven ze sil-
nice, na rovinkách jsem se lekal při rychlejší 
jízdě každého zafoukání větru.  Když jsem 
do vozu naložil náklad o hmotnosti více 
než pět set kilogramů, dodávka si výrazně 
„přiklekla“; to bylo na jedné straně fajn, na 
straně druhé jsem si ale musel dávat pozor 
při přejezdu i nepatrných nerovností. Pod-
vozek nic neodpouštěl. K nepříliš jistému 
pocitu možná přispěla i svařovaná, nikoli 
bodovaná karoserie vozu.  

Uchlácholil mne ale čtyřválcový turbo- 
diesel o výkonu devadesát koní pod kapotou. 
Sil měl na rozdávání. Až jsem si nejednou 
v průběhu testu říkal, že by stačila slabší 
verze tohoto motoru disponující 75 koňmi 
(v nabídce je ještě benzinový motor  
1,6 a LPG). Na německé dálnici jsem si  
stejně netroufl jet více než stotřicítkou.  
V tu chvíli se pohybovala spotřeba na úrovni 
6,3 l/100 km. Při bystřejší jízdě na okres-
kách se přehoupla o deci přes pět litrů.  
Pod „magickou“ pětilitrovou hranici jsem  
se ale dostal při opatrnější jízdě.   

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Stát formou kotlíkových dotací nasypal do 
ekologizace českých domácností už tři mi-
liardy korun. Další téměř tři a půl miliardy 
má připravené v rámci probíhající druhé 
výzvy a s dvěma a půl miliardami se počítá 
i pro budoucí výzvu třetí. Než se žádosti 
o peníze z bruselských fondů začaly podávat 
elektronicky, stáli na ně zájemci mnohaho-
dinové fronty. 

Mezi čekajícími však většinou chyběli ti 
největší čoudiči: sociálně slabé domácnosti 
a senioři, jejichž kotle patří mezi nejstarší, 
a tedy i nejšpinavější. „Dle našich odhadů je 
většina domácností, které potřebují vyměnit 
kotel či kamna, nízkopříjmových a nedo-
sáhnou na kotlíkové dotace v současném 
nastavení. V případě kamen to odhadujeme 
až na devadesát procent, v případě kotlů to 
bude zhruba polovina, ale ten podíl bude 
narůstat, protože lidé, co postavili domy 
v osmdesátých letech, postupně odcházejí 
do důchodu,“ vyčísluje energetický expert 
hnutí Duha Jiří Koželuh. 

To má několik příčin. Ačkoli se žadatelům 
vrátí formou dotace až 80 procent nákladů 
na ekologický kotel, zbytek musí zajistit 
z vlastních zdrojů. Ceny kotlů se liší podle 
typu, v průměru jde však o investici začína-
jící na sto tisících. 

To znamená, že žadatel musí doplatit 
minimálně dvacet tisíc z vlastní kapsy. Co 
není problém pro střední a vyšší třídu, pro 
ty nechudší představuje nepřekonatelnou 
překážku. Peníze se také proplácejí až zpět-
ně a aspoň na začátku je potřeba disponovat 
celou částkou. 

Nejde však pouze o nedostatek finančních 
prostředků. Pro řadu žadatelů je vyřízení žá-
dosti i nad jejich intelektuálními schopnost-
mi. Nejstarší majitele zapáchajících komínů 
zase může odrazovat elektronická žádost. 

Problém si uvědomuje i stát.   bRz

Viktora Růžičku jsme potkali před třemi 
lety jako finalistu soutěže Podnikatel roku. 
Od té doby se dost věcí změnilo. Je o dvacet 
kilo lehčí a po prodeji podílu ve firmě na 
diagnostické přístroje Biovendor, kterou od 
revoluce budoval, je o pár set milionů bohat-
ší. Může se tak věnovat své další zálibě –
kupování firem. Vrhl se do potravinářství, 
slabost má pro sledě, lososy a kraby. 

 Právě jste přijel z Bahrajnu. Byl jste tam 
obchodně? Povedlo se?
Tak napůl. Nešlo ale o můj obor. I když jed-
no téma souviselo s potravinářstvím, takže 
vlastně šlo. Jel jsem tam hlavně pomáhat 
lidem, kteří se na vyjednávání s Araby 
necítili, ale chtěli by se podílet na projektu 
Zeleného Bahrajnu, tedy zalesňování pouště.

 Češi chtějí zalesňovat Bahrajn?
Ano, je to vládní projekt. Je to docela šílený 
úkol, protože tam strašně málo prší a půda 
je velice nekvalitní, protože je prosolená. Ale 
údajně to jde. Jim patrně nevadí, že to bude 
stát spoustu peněz. 

 Vy jste zmínil, že potravinářství je váš 
obor. To se asi něco změnilo za ty tři roky, 
co jsme se neviděli…
Úplně první pohnutka byla, že jsem se stal 
v říjnu 2016 veganem a velmi se mi to osvěd-
čilo.  BOř

První svobodné volby po pádu totality 
v Československu si Pavel Dvořáček pama-
tuje dodnes. Tehdy v pátek 8. června 1990 
mu bylo osmnáct let a otevírala se před ním 
budoucnost. Muž, který dnes ovládá likérku 
Rudolf Jelínek se stamilionovými obraty, 
ale neměl cestu do Vizovic umetenou. Když 
přišel do fabriky coby odrostlý teenager 
se zkušenostmi z firem, jako byl Motoin-
vest Pavla Tykače, mnozí se křižovali, co 
s firmou bude. V barvitém příběhu Pavla 
Dvořáčka se zrcadlí překotná doba „budo-
vatelských devadesátek“, která je už dnes 
neopakovatelná.

Měl zkušenosti s velkým byznysem 
a pohled na firmu, která tak tak přežívala, 
byl pro něj frustrující. „Tady vládl pořád 
socialismus. Lidi chodili v papučích, naklá-
dali s pracovní dobou po svém,“ vzpomíná. 
Tehdejší cíl jeho „party“ byl jednoduchý. 
„Chtěli jsme udělat restrukturalizaci. Pros-
tě natřít ploty, vyhrabat trávník a firmu se 
ziskem prodat,“ líčí. Dál tedy nakupovali 
přes burzu a RM-Systém akcie, až došlo 
k tomu, co muselo nevyhnutelně přijít. Tedy 
konfliktu s původním managementem.

Lidé z vedení měli na nákup svých 
35 procent firmy půjčené peníze. „Chtě-
li zastavit ten podíl bance, aby měli na 
splátky, což se nám nelíbilo. Obcházeli 
jsme banky a hrozili žalobou,“ vypráví 
Dvořáček. Také se ukázalo, že si manažeři 
založili sami na sebe na Slovensku firmu 
Rudolf Jelínek plus, kam sice proudilo 
zboží, ale peněz šlo zpátky pomálu. Spor 
vyhrál samozřejmě ten silnější. Většinoví 
akcionáři se svými 42 procenty Dvořáčko-
vu skupinu s jejich čtyřmi procenty odvo-
lali. Ale ta rozhodla, že se nevzdá. Získala 
zástavu na šest procent akcií, které koupil 
management od restituentů, a nakonec 
i na jejich 35 procent.  KeR

CeLé TeXTy nA WeBU TýDeníKU TýDeníKU

čilo. 

TýDeníKU

Kotle pro chudé
Ovzduší v Česku nejvíce 
špiní kouř ze sociálně 
slabých domácností. Dotační 
miliardy je však zatím míjely

Od bakterie ke krabovi 
„Kdo to chce mít jednoduché,
ať pracuje na poště,“ říká 
Viktor Růžička a rozjíždí 
nový byznys v potravinářství

Dvacet let na slivovici
Továrnu Rudolf Jelínek 
přišel Pavel Dvořáček opravit
a prodat. Letos tu ale slaví 
už dvacet let

to ne J  z  W W W.euRo.C z
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Jaké daně lidé na brigádách zaplatí, 
záleží na tom, na jakou smlouvu 
pracují a jak vysokou hrubou mzdu 

či odměnu mají. Studenti nejsou nijak 
limitováni, mohou mít libovolný příjem, 
ať už pracují na dohodu, nebo standardní 
pracovní smlouvu. 

O přivýdělky se často zajímají také senioři 
a do loňského roku byly oblíbené i mezi 
nezaměstnanými evidovanými na úřadech 
práce.

Lidé bez práce včetně žen na mateřské do-
volené jsou ovšem od roku 2017 znevýhod-
něni. Skončila jim totiž možnost měsíčného 
přivýdělku na dohodu o provedení práce 
(ve výši poloviny minimální mzdy). Tuto 
výhodu jim sebrala vláda 
a zákonodárci. Cílem změ-
ny je motivovat nezaměst-
nané, aby si hledali trvalou 
práci, a zabránit zneužívání 
systému.

Studenti ani pracující dů-
chodci ale o žádné bonusy 
nepřišli.

Co je nejvýhodnější?
Brigády většinou fungují na 
bázi dohod mimo pracov-
ní poměr. „Konkrétně se 
jedná o dohodu o provedení 
práce a dohodu o pracovní 
činnosti, které jsou kon-
cipovány pro krátkodobá 
zaměstnání. Obě je nutné 
rozlišovat, protože pracují 
s odlišnými podmínkami. 
Po jejich správném splnění mohou pracovní-
ci čerpat řadu výhod,“ uvádí ředitel projektu 
pracovních příležitostí Robeeto Stanislav 
Koukal.

Při krátkodobé brigádě s měsíční 
mzdou do deseti tisíc korun je pro stu-

denty nejvýhodnější dohoda o provedení 
práce (DPP).

„Smlouva je omezena 300 hodinami za 
kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. 
Pokud je měsíční odměna do deseti tisíc ko-
run, je tato dohoda výhodná pro obě strany,“ 
říká daňová poradkyně společnosti TaxVisi-
on Blanka Štarmanová. Uzavře-li student se 
zaměstnavatelem DPP, nemusí totiž odvádět 
státu zdravotní ani sociální pojištění. 

Méně výhodná je dohoda o pracovní 
činnosti (DPČ), která na rozdíl od DPP není 
výrazněji omezena počtem hodin. U těchto 
smluv ovšem pojištění pracující studenti pla-
tit v drtivé většině musejí. Výjimka nastává 
jen v případě, že je jejich výdělek nižší než  

2,5 tisíce korun. Pak se jich 
sociální a zdravotní pojiště-
ní netýká. Podmínkou DPČ 
je práce na dobu nejdéle  
52 týdnů s maximálním 
rozsahem 20 hodin týdně. 
Ještě loni se z měsíční od-
měny z dohody o pracovní 
činnosti odváděla zálohová 
daň z příjmu vždy. Letos 
se bude z měsíční odměny 
z DPČ do částky 2500 ko-
run odvádět daň srážková, 
bude tedy platit stejný 
režim jako u DPP s měsíční 
odměnou deset tisíc korun 
a méně. V případě obou 
dohod lze uplatnit tradiční 
daňovou slevu na poplat-
níka a případnou slevu na 
studenta.

Daňové přiznání. Ano, či ne?
Daňové přiznání mají povinnost odevzdat 
na berní úřad jen ti studenti, kteří pracují 
pro více zaměstnavatelů současně. Před ná-
stupem do práce může brigádník podepsat 

prohlášení k dani poplatníka daně  
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 
tedy takzvaný růžový papír.  V takovém 
případě daňové přiznání podává a daň platí 
v každém případě. V daném měsíci ovšem 
nesmí totéž prohlášení podepsat u jiného 
zaměstnavatele.

„Brigádník pak dostane od zaměstnavatele 
potvrzení o příjmech ze závislé činnosti nebo 
si jej vyžádá,“ říká Blanka Štarmanová. To 
pak předloží finančnímu úřadu kvůli výpočtu 
daně. Více si přečtěte na Businessinfo.cz.

Slevy a další výhody
„Každý plátce daně z příjmů může uplat- 
nit základní daňovou slevu, která činí  
24 840 korun za rok, za měsíc tedy 2070 ko- 
run. Specifickou skupinu tvoří studenti, 
kteří kromě slevy na poplatníka mají nárok 
na slevu na studenta. V praxi jim tak často 
vychází nulová daň, a ve výsledku tedy do-
stanou částku, kterou si skutečně vydělali,“ 
uvádí Dana Trezziová z poradenské společ-
nosti BDO.

Studenti si mohou odečíst z daně až  
4020 korun za rok, to je 335 korun měsíčně. 
Tento bonus zůstává i letos stejný jako ve 
čtyřech předchozích letech. Nárok na slevu 
mají mladí lidé do 26 let, případně až do  
28. roku věku, pokud studují v denním dok-
torandském studiu.

„Při práci pro více zaměstnavatelů je 
možné uplatnit slevu pouze jednou. Vždy je 
ovšem potřeba doručit mzdové účetní po-
tvrzení od školy,“ upozorňuje daňový expert 
Petr Gola.

Studenti jsou v tomto případě značně 
zvýhodněni a ti, kteří podepsali u zaměstna-
vatele prohlášení k dani, neplatí díky slevám 
nic až do hrubé měsíční mzdy či odměny ve 
výši 11 900 korun.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

busIne s sInFo.C z
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Daně: Studentští brigádníci 
mají větší výhody
Možnost přivýdělku ke studiu stále 
láká desetitisíce mladých lidí. 
Také studenti musejí přiznávat a platit daně

Daň z příjmu 
(student) 
Hrubá měsíční mzda či 
odměna
11 900 Kč 

Superhrubá mzda  
(zaokrouhleno na sta nahoru) 
16 000 Kč (11 900 x 1,34) 

Daň z příjmu bez slev
2400 Kč (16 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka 
2070 Kč

Sleva na studenta                                                           
335 Kč 

Daň z příjmu                                                                    
0 Kč (2400–2405) 
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Přehledy zdravotní pojišťovně, 
respektive České správě sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) musejí OSVČ 

odeslat měsíc po nejzazším termínu pro 
podání daňového přiznání – tedy nejpozději 
ve středu 2. května. Pouze ti podnikatelé, 
kteří mají ze zákona povinný audit, případně 
jim přiznání k dani z příjmu vyplňuje 
daňový poradce, mají dostatek času, a to 
do 1. srpna 2018. O odkladu ale musejí obě 
instituce informovat do konce čtvrtého 
kalendářního měsíce.

Drobní živnostníci, jejichž příjmy nedosáhly 
v loňském roce ani 15 tisíc korun, sice nemají 
povinnost podávat daňové přiznání, odevzdání 
přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se 
ale nevyhnou. Mohou nicméně příslušné vypl-
něné formuláře doručit rovněž později. A plátci 

paušální daně dokládají do konce kalendářního 
měsíce, který následuje po odevzdání přehledu, 
správě sociálního zabezpečení protokol o platbě 
daně paušální částkou.

„U podnikatelů, kteří povinnost podat da-
ňové přiznání nemají, je pro podání přehledu 
v oblasti zdravotního pojištění stanovena 
speciální lhůta do 8. dubna 2018 (u VZP) 
a v oblasti sociálního zabezpečení do  
31. července 2018,“ upřesňuje daňová porad-
kyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco. 

Pozor na vysoké pokuty
Zdravotní pojišťovna může hříšníkovi za ne-
odevzdání přehledu udělit pokutu až 50 tisíc 

korun. ČSSZ ukládá opozdilcům pokutu do 
dvaceti tisíc. Pokud svou povinnost nesplní 
ani na následnou výzvu, hrozí jim dokonce 
stotisícová sankce. Obě instituce ovšem 
nejprve na případné pochybení upozorní 
a dají vám čas na nápravu. Rozhodnutí 
o postihu je navíc plně v kompetenci ČSSZ 
či zdravotní pojišťovny a v praxi často (na 

rozdíl od sankcí za neplacení záloh na pojist-
né) netrestají vůbec. Na to ovšem nemohou 
OSVČ spoléhat.

Pokud vám ČSSZ nebo zdravotní pojišťov-
na oznámí, že máte na pojistném nedopla-
tek, jste povinni jej uhradit do osmi dnů od 
odevzdání přehledů. Pozor, za den splatnosti 
se považuje den, kdy má příslušná institu-
ce peníze na účtu. Dluh je možné zaplatit 
v pokladně ČSSZ či zdravotní pojišťovny 
v hotovosti. Pokud ovšem převádíte peníze 
z vašeho účtu – ať už přes internetbanking, 
nebo při návštěvě banky, poukažte je na 
stejný účet, na který v průběhu roku posíláte 
pravidelné zálohy. Stejné jsou i konstantní 

a variabilní symboly. Jestliže vznikne vůči 
ČSSZ či zdravotní pojišťovně přeplatek, 
může ho OSVČ využít na úhradu nových 
záloh. Pokud chce peníze dostat zpět, musí 
si podat písemnou žádost.

Podnikatelé a zástupci firem, kteří mají da-
tové schránky (DS), sice musejí podávat da-
ňová přiznání elektronickou formou, u ČSSZ 

ale tato povinnost neplatí. 
I majitelé DS tedy mohou 
odevzdat přehledy v papírové 
podobě či vyplnit na webu 
online formulář. Podnikatel 
navíc může elektronické po-
dání vyplnit přímo v pobočce 
ČSSZ, kde mu s ním pomůže 
některý z úředníků.

Zvýšení záloh na pojistném
Pro drobné živnostníky nemá stát dobrou 
zprávu. Minimální zálohy na sociální a zdra-
votní pojištění se totiž v roce 2018 citelně 
zvýšily.

Zatímco loni zálohy narostly jen mírně, 
letos musejí osoby samostatně výdělečně 
činné s čistým příjmem pod úrovní prů-
měrné mzdy sáhnout do kapsy podstatně 
hlouběji (měsíční platby se jim zvednou 
o 128, respektive 118 korun měsíčně). Za 
celý rok 2018 tak zaplatí státu téměř o tři 
tisíce korun víc než loni. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

busIne s sInFo.C z

Odevzdání přehledů pro sociálku 
a pojišťovny je za dveřmi
Podnikatele čeká po přiznání 
k dani z příjmu další povinnost. 
Splnit ji musejí do 2. května

04/2018 l 111

Průměrná mzda a minimální zálohy u sociálního pojištění (v Kč) 

  2014 2015 2016 2017 2018

  Průměrná měsíční mzda 25 942 26 611 27 006 28 232 29 979

  Minimální záloha (u hlavní činnosti) 1894 1943 1972 2061 2189

  Minimální záloha (u vedlejší činnosti) 758 778 789 825 876
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POR ADnA

Je v současné době stále ještě výhodný  
výkonnostní marketing?
PAVeL Z., Praha

 

Ať už si spravujete své online 
marketingové kampaně sami, 
nebo k tomu využíváte agenturu, 

odpověď zní ano. Tedy pokud se o kampaně 
pravidelně staráte a vyhodnocujete je. Pod 
pojmem výkonnostní marketing se skrývá 
zejména SEO, PPC, vyhledávače zboží, 
RTB a třeba i sociální sítě. Investice do 
internetové reklamy meziročně rostou  
o 18 procent a podle údajů SPIR tvořily 
v roce 2017 více než pětinu z celkových 
investic do marketingu.

Pokud se o kampaně chcete starat sami, 
myslete na to, že na rozdíl od agentur 
vám mohou chybět přístupy do různých 
analytických nástrojů, které bývají často 
drahé (například nástroje na měření pozic 
konkurence ve vyhledávačích apod.). V in-
terním týmu nezapomeňte na pravidelné 
školení od poskytovatelů reklamního 
prostoru. Například Sklik v poslední době 
přináší nové možnosti inzerce, je dobré ne-
chat se pravidelně informovat o změnách. 

Oproti agentuře má interní tým výhodu 
v tom, že má informace o produktech 
a kampaních z první ruky a dokáže pruž-
něji reagovat na změny. V případě správy 
kampaní agenturou si nezapomeňte dobře 
nastavit požadované cíle optimalizace 
reklamy a ideálně si dohodněte i success 
fee, odměnu, která může agenturu moti-

vovat k ještě lepším výsledkům. Nemusíte 
se omezovat jen na jednu agenturu, PPC 
a SEO může spravovat agentura A, sociální 
sítě agentura B.

V dnešní době je těžké excelovat v op-
timalizaci pro vyhledávače obzvláště tak, 
abyste z nich měli rychlý užitek. Z dlouho-
dobého pohledu nespoléhejte na SEO, pro-
tože cílem Googlu bude, aby vám poskytl 
jen jeden výsledek vyhledávání, který po-
važuje za relevantní. Když například dáte 

hlasovému asistentu od Googlu nějaký 
dotaz, vždy nabídne jen jednu odpověď.

Všichni se dnes snaží jak o organickou 
návštěvnost, tak i o tu placenou. Důsled-
kem je meziroční růst cen. Například mezi 
rokem 2017 a 2018 se inzerce ve většině 
oborů zdražila o 20 procent. Je samo-
zřejmě na každém, aby si spočítal, zda se 
inzerce formou PPC ještě vyplatí.

Pokud jde o sociální sítě, Facebook není 
spásou pro nárůst vašeho byznysu. Pro 
většinu lidí slouží spíše jen jako komuni-
kační platforma pro spojení mezi uživateli 
nebo jako servisní podpora (výborně toho 
využívají mobilní operátoři). Instagram 
je vhodný pro firmy, které mají vizuál-
ně zajímavé produkty, jako je oblečení 
nebo třeba gastronomie. A LinkedIn vám 
pomůže lépe zaujmout potenciální zájemce 
o zaměstnání.

V neposlední řadě nezapomeňte na 
podporu brandových kampaní například 
v RTB. Investice do brandu sice nemá 
okamžitý dopad, ale z dlouhodobého 
pohledu vás může zachránit v případech, 
kdy vyhledávače změní algoritmy a od-
sunou vaši firmu z prvních pozic až na 
další stránky. Pokud spoléháte jen na SEO, 
můžete v podstatě zavřít krám. 

Jiří nOVý,.marketingový ředitel Suri.cz

www.cai.cz www.facebook.com/akreditaceCR +420 272 096 222• •

akreditace provádíme pro:
• zkušební laboratoře
• kalibrační laboratoře
• zdravotnické laboratoře
• certifi kační orgány certifi kující produkty vč. procesů a služeb
• certifi kační orgány certifi kující systémy managementu 
• certifi kační orgány certifi kující osoby
• ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů
• inspekční orgány
• poskytovatele zkoušení způsobilosti
• výrobce referenčních materiálů
• environmentální ověřovatele programu EMAS

ČESKÝ INSTITUT 
PRO AKREDITACI, O.P.S.
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K ALenDÁř DAňOVé TeR Míny

20. DUBNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň k MOSS

24. DUBNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

25. DUBNA
DAŇ Z HAZARDNÍCH HER
daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za 

březen 2018
  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za  

březen 2018
  kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za  

březen 2018

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 

pevných paliv a elektřiny za březen 2018

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  daňové přiznání za březen 2018
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrá-

cení spotřební daně například z topných olejů 
a ostatních (technických) benzinů za březen 
2018 (pokud vznikl nárok)

30. DUBNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit 
minimální množství biopaliv a splatnost 
související jistoty

DAŇ Z PŘÍJMŮ
  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby daně za březen 2018

10. KVĚTNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  splatnost daně za březen 2018 (kromě  
spotřební daně z lihu)

21. KVĚTNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

17. DUBNA
DPH V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
Cílem semináře CzechTrade Uplatňování DPH v mezinárodním ob-
chodě 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 nabízet 
jejich řešení. Více si přečtěte v Kalendáři akcí na BusinessInfo.cz.

26. DUBNA
KYBERNETICKÁ REVOLUCE CZ POTŘETÍ
Ve čtvrtek 26. dubna se v Karlových Varech koná další ze série regio-
nálních konferencí 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 podrob-
nosti.

8. KVĚTNA
JAK SI OTEVŘÍT DVEŘE NA ZAHRANIČNÍ TRHY
Jste exportérem a hledáte nejjednodušší cestu na zahraniční trhy? 
Pak právě pro vás jsou určeny konzultační dny agentury CzechTrade 
pro podporu zahraničního obchodu, které se zaměří na problematiku 
hledání odběratelů a obchodních příležitostí v cizině. Konzultace jsou 
zdarma a budou probíhat 8. 5. v sídle CzechInvestu v Ústí nad Labem 
od 9.00 do 12.00 hodin. Více informací na alena.hajkova@czechtrade.cz

10. KVĚTNA
VÍTE, JAK MOTIVOVAT SVÉ LIDI?
Jaké jsou metody a principy motivování zaměstnanců v době, kdy je 
najít práci nejjednodušší v českých dějinách? Vedoucí pracovníci, ředi-
telé a personalisté najdou odpověď na tuto i další otázky na semináři, 
zaměřeném na problematiku motivování lidí. Akce se koná od 9:00 
do 16:00 v brněnském sídle Regionální hospodářské komory v areálu 
BVV. Podrobnosti najdete na http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/
metody-motivovani-lidi.

14. KVĚTNA
POZOR NA ŠKODY PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ
Cílem semináře, který proběhne v pražském Florentinu druhé květno-
vé pondělí, je mimo jiné informovat zástupce firem o tom, jaký je nej-
spolehlivější způsob zajištění proti škodám při přepravě zboží. Dozvíte 
se také, jaké jsou možnosti a výhody kargo pojištění včetně způsobů 
vyřizování reklamací. Zájemci o účast na akci se mohou přihlásit pro-
střednictvím online formuláře na http://www.icc-cr.cz. Přihlášky ve 
wordu jsou zasílány na požádání z e-mailu: filipkova@icc-cr.cz. 

15. – 17. KVĚTNA
O VĚDĚ, VÝZKUMU A INOVACÍCH
Už třetí ročník veletrhu Věda, výzkum, inovace proběhne v Brně ve tře-
tím květnovém týdnu. Veletrh se bude věnovat nejnovějším vědeckým 
poznatkům se zaměřením na jejich uplatnění v praxi. Hlavními tématy 
jsou letos mise zahraničních investorů, společenská odpovědnost 
a lidské zdroje. Akce je jedinečnou platformou pro propojení vědecko-
-výzkumné a podnikatelské sféry. Podrobnosti na http://www.vvvi.cz/.
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akreditace provádíme pro:
• zkušební laboratoře
• kalibrační laboratoře
• zdravotnické laboratoře
• certifi kační orgány certifi kující produkty vč. procesů a služeb
• certifi kační orgány certifi kující systémy managementu 
• certifi kační orgány certifi kující osoby
• ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů
• inspekční orgány
• poskytovatele zkoušení způsobilosti
• výrobce referenčních materiálů
• environmentální ověřovatele programu EMAS

ČESKÝ INSTITUT 
PRO AKREDITACI, O.P.S.
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Malí a střední podnikatelé jsou 
ekonomickou páteří státu, byť se 
cítí opomíjenou, či v některých 

bodech přímo znevýhodňovanou částí 
společnosti. Takové shrnutí vychází 
z etnografické studie, kterou jsme v minulém 
roce na vzorku 762 respondentů prováděli. 
Jejím cílem bylo pochopení potřeb drobných 
a středních podnikatelů, které ve výsledku 
vedlo ke konstrukci prvního pojišťovacího 
produktu kryjícího rizika jak v oblasti 
majetku, tak i odpovědnosti, který je zároveň 
jednoduchý a dá se sjednat během několika 
málo minut online. 

Spoléhají sami na sebe
Během dvou měsíců rozhovorů jsme zjis-
tili řadu zajímavých věcí, z nichž plyne, že 
menší a střední podnikatelé jsou v přístupu 
k pojištění velmi konzervativní a mají jasnou 
tendenci spoléhat se hlavně na sebe. Takový 
přístup je sice pochopitelný, přesto potenci-
álně nebezpečný.

Pojištění není nic jiného než management 
rizika a takto bychom k němu měli přistupo-
vat. I dobře rozjetá živnost či firma se může 
velmi snadno dostat do potíží. Nejde jen 
o škody na majetku, které v případě výroby 
mohou firmu poslat ze dne na den ke dnu. 

Ve stále větší míře dnes vidíme i vymá-
hání škod ze strany poškozených klientů. 
Bývá pravidlem tvrdit opak, nicméně ve 
společnosti roste jak právní povědomí, tak 
i ochota soudit se. Jestliže škody na majetku 
v čase statisticky stagnují, škody kryté 
z pojištění odpovědnosti dynamicky rostou. 
A bude hůř. Právě pojištění odpovědnosti 
by mělo být pro živnostníka i zaměstnance 
pravidlem. Opravdu velmi ho doporučujeme 
svým klientům z oblasti gastronomie, řeme-
slníkům či autoopravnám.

Není nic horšího  
než staré smlouvy
Ani na zajištění majetku se nevyplatí šetřit. 
Pokud máte pocit, že hledání řešení na míru 

je pro vás příliš náročné, ať už časově nebo 
z hlediska orientace v problému, najděte si 
dobrého makléře. Osobně bych doporučil 
takového, který je součástí velké makléřské 
sítě. Dostanete se k širší nabídce produktů, 
ve které se snáze hledá ten správný. Získáte 
samozřejmě kvalitní poradenství, ale i opo-
ru při řešení škody. 

Velké makléřské firmy mají vlastní lik-
vidátory a dokážou vás váhou svého jména 
podpořit v případě sporu s pojišťovnou. 
Tak jako v klasickém neživotním pojištění, 
ani zde není od věci žádat třeba už i po roce 
revizi smlouvy. Můžete se dostat k lepšímu 
produktu, zahrnout nová rizika, upravit 
hodnotu majetku tak, aby odpovídala situa-
ci. Není nic horšího než staré smlouvy.

Online pojištění  
je hudba budoucnosti
Pokud hledáte rychlé řešení, je možné poo-
hlédnout se na internetu. Jak jsem již zmínil 
v úvodu, existuje dnes i online řešení. Jeho 
výhodou je samozřejmě rychlost, automa-
tizace (stačí IČO, aplikace si sama načte 
nezbytná data z databáze ARES), poměrně 
velkorysý rozsah krytí a vznik smlouvy 
i zaplacení, například kartou. 

PAVeL JeCHORT,.
generální ředitel  
společnosti Suri

114 l Profit

Dobré jištění: bytostný zájem podnikatele
Západní Evropě se vyrovnáme v nezvykle 
progresivním, samostatném a pružném modelu 
uvažování drobných podnikatelů
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VyDÁVÁ
Mladá fronta a. s.  
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
www.mf.cz, www.profit.cz, profit@mf.cz
www.facebook.com/profit.cz

GeneRÁLní řeDiTeL
Jan Mašek

šéfReDAKTOR
Jaroslav Matějka, t: 225 276 485, matejka@mf.cz

ADReSA ReDAKCe
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

ReDAKTOři
Dalibor Dostál, dostal@mf.cz
Jakub Procházka, prochazka@mf.cz

InzeRCe A eVentY
David Korn, ředitel divize Euro, t: 225 276 474,
korn@mf.cz

MARKeTinG A DiSTRiBUCe
Jaroslav Aujezdský, ředitel marketingu a distribuce
t: 225 276 495, e: aujezdsky@mf.cz
Petra Trojanová, brand manažerka, t: 225 276 405

VýRobA
Monika Šnaidrová, ředitelka výroby
t: 225 276 289, e: snaidrova@mf.cz

SeKReTARiÁT
Lucie Kosinová, office manažerka, t: 225 276 461

TiSK
Triangl, a.s. 

PřeDPLATné PRO čR
SEND Předplatné, spol. s r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
t: 225 985 225
e: mf@send.cz

ROZšiřUJe V čR
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s. r. o.

reg. zn: MK ČR E 6590
ISSN 1805-2592
© Mladá fronta a. s.
Veškerá práva vyhrazena
Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk  
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12. ročník 
úspěšné manažerské konference 

MotivP – JAK JINAK

7. červen 2018, Praha
w w w . m o t i v p . c o m
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