
VYCHÁZÍ  VE  SPOLUPRÁCI  S  PORTÁLEM  WWW.BUSINESSINFO .CZ

MĚS ÍČN ÍK  VYDAVATELSTV Í  MLADÁ  FRONTA

9 771805 259207 0 5

05/2018 l řízená distribuce l 39 Kč

Češi pořád nevnímají, 
že za sebe odpovídají sami,
říká ředitel Úseku pojištění osob
pojišťovny Kooperativa
Ondřej Poul
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Každý den je svátek    
Profit je tu už 28 let. Pravda, letos neslaví žádné kulatiny, 
ale proč to nepřipomenout? Proč neoslavovat i ve všední 
den. Zvlášť když opravdu silný důvod máme. Žádný jiný 
časopis se v Česku nevěnuje světu podnikání takovou dobu. 

Od roku 1990 představil stovky odvážných, silných 
osobností, lidí, kteří se nebáli vzít osud do svých rukou. 
Jejich životní příběhy ukazují, že cesta na vrchol je těžká 
a osamělá. A ne každému se poštěstí uspět napoprvé, 
napodruhé. Ale třeba až podesáté. Ovšem každý, kdo se 
o něco podobného pokusí, je v našich očích vítěz. Bere osud 
do vlastních rukou. Nachází smysl svého života. 

Tak jako Jaroslava Valová, zakladatelka firmy SIKO. 
Na stránkách tohoto čísla Profitu říká: „Začínali jsme od 
nuly. V době revoluce jsme s manželem neměli nijak zvlášť 
lukrativní zaměstnání, oba jsme sice byli vysokoškoláci, 
ale bez členství ve straně a bez vlivných známostí z minulé 
doby. Byli jsme však nadšení ze svobody, plní chuti pustit 
se do čehokoliv… Na nákup zboží jsme vybrali veškeré 
rodinné úspory, a to včetně vkladních knížek dětí (na 
nichž měly úspory z letních brigád a příspěvky od babiček 
a dědečků za vysvědčení). Tehdy jsme neměli ani tušení, 
že by se naše podnikání mohlo rozrůst mimo naši obec 
Čimelice.“ 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Richard Branson, 
britský podnikatel a miliardář, 
majitel Virgin Group 

„Příležitosti 
v byznysu jsou jako 
autobusy: každou 
chvíli se objeví 
nějaká.“
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„Provozovatele benzinek ohrožuje 
především elektromobilita. 
Stavět dobíječky na pumpách 
nedává smysl,“ říká předseda 
Unie nezávislých petrolejářů ČR 
Ivan Indráček 
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Kurýrů přepravujících zásilky  
po velkých městech je stále  
více. Ti v oděvu s logem DoDo 
zvládají být i osobními asistenty
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Česko je označováno za zemi  
s nejhustší sítí čerpacích stanic 
v Evropě. Statistiky jsou ale 
zkreslené. A nové pumpy se  
už nestavějí
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Prostřednictvím internetu  
nebo mobilů lidé stále  
více komunikují nejen se 
zdravotními pojišťovnami,  
ale i s lékaři

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

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

4KS 
Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

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

Mechanické a elektronické 
bezpečnostní systémy od společnosti EVVA
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Č E S KO

Č ísla vyplývají ze srovnávací analýzy 
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

a ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
Nový tuzemský fenomén má řadu důvodů. 

Většinu čerstvých majitelek živnostenských 
listů tvoří mladší ženy.

„Z naší zkušenosti vyplývá, že ačkoli se 
do podnikání pouštějí ženy napříč celým 
věkovým spektrem, největší podíl tvoří ty ve 
věku 25 až 34 let. Statisticky se tedy jedná 
o maminky s malými dětmi,“ potvrdila 
exmanažerka společenské odpovědnosti GE 
Money Bank Markéta Vaňková.

Ženy na mateřské nutí k tomu, aby rozjely 
vlastní byznys, nejen nevstřícný přístup 
jejich zaměstnavatele, ale také to, že mají 
doma daleko více času uvažovat o svých 
šancích a možnostech. Nápady na podnikání 
často souvisejí právě s čerstvě narozenými 
potomky. Firmy zakládají proto, aby lépe 
skloubily vydělávání peněz s péčí o rodinu. 

Rekordní počet firem  
i podnikatelů
Počet podnikatelských subjektů (právnic-
kých i fyzických osob) ostatně loni dosáhl 
v České republice rekordních čísel. 

Zatímco počet podniků a živnostníků na 
vedlejší činnost roste trvale, OSVČ, které 
mají podnikání jako činnost hlavní, přibývá 
poprvé od globální krize. 

Na příznivých statistikách mají už deset 
let hlavní podíl podnikatelky, kterých od 
roku 2011 přibylo řádově více než podni-
katelů-mužů. Podnikatelských novicek  
je necelých 54 tisíc, mužů je více jen 
o 5500. Analýza ukázala, že počet firem 
roste průběžně. Ke konci minulého roku 
jich bylo 458 400, což je rekordní meziroč-
ní nárůst (asi o 21 tisíc podniků). Poprvé 
za sedm let přitom došlo k růstu OSVČ 

v činnosti hlavní, a to asi o čtyři tisíce, 
celkově na 582 226.

Ženy jsou sebevědomější
„Posledních šest let jsou ženy v zakládání 
nových živností o řád aktivnější než muži. 
Drobné služby, malý obchod, poradenství nebo 
vzdělávací podnikatelská činnost se začínají 
stávat doménou začínajících podnikatelek, 
které se prosazují na bázi důslednosti, zdravé 
rafinovanosti a nadšením pro věc. Hlavním 
důvodem vstupu žen do podnikání je jednak 
snaha o vlastní nezávislost a vyváženost rodin-
ných příjmů, řada z nich ale začíná podnikat, 
protože jim zaměstnavatel neumožní pružnější 
pracovní dobu, například po mateřské,“ shrnuje 
předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

„Věřím, že osvěta podpory podnikání, ke 
které dochází díky státním i soukromým 
subjektům, pomáhá v začátcích i ženám, 
které několik let váhaly, a nyní mají větší 
sebevědomí a jistotu,“ doplňuje Eva Čejková 
Vašková, zakladatelka firmy Ženy s.r.o. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

6 l Profit

Nástup mladých podnikatelek 
Je tu nový fenomén, po krizi začalo 
v Česku s podnikáním desetkrát 
víc žen než mužů

Zlepšil se výběr daní, 
připouštějí ekonomové
Inkaso DPH do veřejných rozpo-
čtů se za rok zvýšilo o více než 
sedmnáct procent. Za situace, 
kdy ekonomika roste pětiprocent-
ním tempem, je podle ekonomů 
zřejmé, že rozdíl v obou hodnotách 
je způsobený lepším výběrem daní. 
„Na straně příjmů rozpočtu je 
patrný dvojciferný růst celostátních 
daňových výběrů a výběrů pojist-
ného,“ vysvětluje hlavní ekonom 

UniCredit Bank v České republice 
Pavel Sobíšek. Výběr DPH na 
úrovni veřejných rozpočtů v únoru 

meziročně vzrostl o 10,1 miliardy 
korun. Narostlo také inkaso  
daně ze závislé činnosti, a to  
o 15,7 procenta oproti roku 2017. 

Dotace z OP PIK:  
Uhradí je stát
I když Evropská komise rozhodla 
o pozastavení certifikace Operač-
ního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK), 
financování podnikatelských pro-
jektů v ČR není ohroženo. Hradit 

je bude ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) z národních zdro-
jů. MPO zároveň řeší, jak chyby, 
které vznikly za minulého vedení, 
napravit a program znovu spustit. 
Celou věcí se zabývá interní audit 
ministerstva. „Musíme vše řešit 
s rozvahou tak, aby se eliminovaly 
škody a Česká republika včetně 
podnikatelů a živnostníků, kteří 
OP PIK čerpají, nepřišla o důležité 
zdroje,“ říká ministr průmyslu 
a obchodu Tomáš Hüner. FO
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Podnikatelky ovládly 
metropoli
Krajem s největším nárůstem 
podnikatelek je Praha, kde se čistý 
přírůstek podnikatelek od roku 2009 
zastavil na 22 tisících. Žádný český region 
nevykázal pokles jejich počtu.

02_11_PT_05.indd   6 16.05.2018   11:13:56



Č E S KO

V íce než šedesát procent manažerů 
českých firem je připraveno bojovat 
o zakázky neférově. Ukázal to 

nedávný globální průzkum společnosti 
EY Global Survey, zaměřený na podvody 
a korupci v podnikání. Některou z forem 
neetických obchodních praktik (jako jsou 
úplatky) je připraveno využít 64 procent lídrů 
tuzemských podniků. Naši východní sousedé 
jsou na tom ještě o poznání hůře, ukázala 
anketa. Slovensko se dokonce celosvětově 
umístilo s 82 procenty na nelichotivém 
prvním místě, a to před Malajsií (76 procent) 
a Indonésií (74 procent). Průměr pro střední 
a východní Evropu je pouze 40 procent. 
V západní Evropě neuvažuje o zmíněných 
praktikách v byznysu ani třetina manažerů.

Časy se (ne)mění
Téměř polovina (44 procent) slovenských 
manažerů by kvůli získání či udržení zakáz-
ky přímo uplácela. U Čechů je ochota posky-
tovat peníze na úplatky daleko nižší. Místo 
toho poskytují obchodním partnerům, které 
si chtějí zavázat, spíše dárky nebo zábavu. 

Tuto formu „úplatku“ připouští 60 procent 
českých a 66 procent slovenských respon-
dentů. V obou případech jde o daleko vyšší 

čísla, než je celosvětový průměr (21 procent).  
„Přes velké rozdíly v řadě postojů mají Češi 
a Slováci bohužel jedno společné. Jedná se 
o vysokou toleranci k využití neetických 
nástrojů v podnikání, ať se jedná o přímý 
úplatek, nebo poskytování drahých dárků 
a zábavy obchodním partnerům,“ komentu-
je partner oddělení investigativních služeb 
a řešení sporů společnosti EY pro Českou 
a Slovenskou republiku Tomáš Kafka. 

Korupce tu je, tak se  
jí nevyhýbejme 
Jde přitom o začarovaný kruh. Zástupci  
firem si uvědomují, že jsou korupce a neetic-
ké jednání velkým rizikem pro jejich podni-
kání, jejich šéfové je ale tolerují, a dokonce 
sami praktikují. Často i proto, že nechtějí 
pokulhávat za svou konkurencí, u níž tyto 
praktiky očekávají.

„Firmy si rizika korupce a podvodů a vý-
znam etiky a integrity ve svém podnikání 
skutečně velmi dobře uvědomují. Prů-
zkum EY ale ukazuje, že nedokážou (nebo 
nechtějí) tento postoj převést do zavedení 
praktických opatření,“ připouští Tomáš 
Kafka.

O tom, že korupce je v podnikání běžně 
rozšířena, je přesvědčeno 56 procent čes-
kých manažerů, což je vysoko nad průmě-
rem dotazovaných zemí (38 procent). Ze 
zemí střední a jihovýchodní Evropy jsou na 
tom hůře jen Slovensko, Maďarsko (oba  
66 procent) a Ukrajina (74 procent). 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Podnikatelé hodnotí 
členství v EU pozitivně
Převážně pozitivně hodnotí  
drtivá většina – a to více než  
75 procent – živnostníků, 
malých, středních i velkých 
podniků členství České republiky 
v Evropské unii. Vyplývá to z nej-
novější ankety Hospodářské 
komory mezi podnikateli napříč 
regiony a odvětvími. Mezi expor-
téry hodnotí kladně to, že jsme 
součástí EU, dokonce 94 procent 

firem. Necelé dvě pětiny expor-
térů míní, že by měl pokračovat 
proces rozšiřování Unie o nové 
členy. 

Firem v ČR už přibývá 
pomaleji
Zájem podnikatelů o zakládání 
nových firem klesá. V prvním 
čtvrtletí 2018 vzniklo v Česku 
daleko méně podniků než ve 
stejném období loňského roku. 
Od ledna do března 2018 bylo 

založeno 8416 společností, 
tedy o 13 procent méně než 
loni v zimě. Loni přitom bylo 
registrováno nejvíce nových 
firem od roku 2008, kdy začala 
globální ekonomická krize. 
Informace vyplývají z databází 
poradenské společnosti Bisnode. 
V Česku v současnosti působí 
454 272 společností s ručením 
omezeným a 26 319 akciových 
společností. 
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Většina manažerů: 
O zakázky bojujeme neférově
Mimořádná tolerance ke korupčním 
praktikám. Tou se ,chlubí‘ 
čeští i slovenští manažeři

Na podvody jsme krátcí

Evidenci spáchaného podvodu potvrzuje 
pouze 6 procent českých a 4 procenta 
slovenských firem. „Nízký počet 
odhalených podvodů v českých firmách 
není důkazem vyšší integrity. Naopak 
ukazuje, že naše firmy stále neumějí 
podvody správně detekovat, případně 
o nich nechtějí mluvit,“ říká manažer 
oddělení investigativních služeb a řešení 
sporů společnosti EY Radim Bureš.

05/2018 l 7
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Trh práce směřuje do dalšího 
extrému. Lidí bez práce je v Česku 
aktuálně 243 tisíc, úřady práce 

ale nabízejí přes 267 tisíc volných pozic. 
Vůbec poprvé v historii je volných míst víc 
než nezaměstnaných lidí. A hlad firem po 
zaměstnancích stále roste.

Kdyby se zaměstnavatelům podařilo obsa-
dit všechna aktuálně volná pracovní místa, 
jen na odvodech zaměstnanců a zaměstna-
vatelů a dani z příjmu by si státní kasa po-
lepšila o více než 67 miliard korun. Dalších 
17 miliard by stát vydělal na nepřímých 
daních, jako je DPH. Vyplývá to z analýzy 
Hospodářské komory.

Za dvouleté inkaso těchto peněz by ČR 
postavila se zapojením evropské dotace no-
vou vysokorychlostní železnici mezi Prahou 
a Brnem, tvrdí komora.

Ekonomika by rostla rychleji
Podle komory by dostatečný počet lidí 
v českých firmách znamenal, že by pod-
niky mohly přijímat více zakázek. A česká 
ekonomika by rostla rychleji než pro letošek 
avizovaných 3,5 až čtyři procenta. 

8 l Profit

Absurditou roku zadržo-
vání odpočtů DPH
Podle údajů Finanční správy jde 
o miliardy korun. Podnikatelům to 
ale zásadně vadí. Podvody s DPH 
je třeba odhalovat, jsou ale firmy, 
kterým jsou dlouhé měsíce nebo 
roky bezdůvodně zadržovány 
nemalé peníze, což může vést ke 
značným problémům. Potvrdilo 
to letošní hlasování o největší 
byrokratický nesmysl – Absurdita 
roku 2018. 

Daňové kontroly jsou běžným 
nástrojem daňového řízení. V jejím 
průběhu však není podnikateli vráce-
na DPH. Vzhledem k tomu, že v praxi 
jsou kontroly protahovány na měsíce 
až roky, ovlivňuje takový postup 
negativně finanční stabilitu firmy 
a může ohrozit její existenci. 

S. r. o za tisíc korun.  
Přibývá jich nejrychleji
Více než 26 tisíc společností s ru-
čením omezeným, které vznikly 

v roce 2017, vstoupilo do byznysu 
s kapitálem nižším než 200 tisíc 
korun. Nejvíce založených firem 
má pouze nízký základní kapitál ve 
výši tisíc korun. 

Zakládat „eseróčka“ s minimál-
ním vstupním kapitálem umožnil 
zákon o obchodních korporacích 
platný od roku 2014 a podnikatelé 
této možnosti hojně využívají. 
Informace vyplývají z databází 
a výpočtů poradenské společnosti 
Bisnode. „Popularita firem  

s nízkým základním kapitálem je  
stále na vzestupu. Mezi lety  
2016 a 2017 se podíl počtu nově 
založených firem s kapitálem niž-
ším než 200 tisíc korun zvýšil o tři 
procentní body na 84 procent,“ 
říká analytička Bisnode Petra 
Štěpánová. 

Č E S KO

Volných míst je víc než 
nezaměstnaných. Ekonomika trpí
Zaměstnavatelům chybí zhruba 
300 tisíc zaměstnanců. Státní kasa tratí 
ročně 80 miliard na daních a odvodech, 
tvrdí Hospodářská komora 

Nedostatek lidí dopadá na téměř každou 
firmu v zemi. V České republice je 280 tisíc 
zaměstnavatelů, v průměru tak v každém 
podniku chybí více než jedna pracovní síla.

Vážné problémy, kvůli kterým začaly 
firmy omezovat výrobu, jsou patrné zejména 
v oblastech s průmyslovými zónami. Do 
průmyslových zón přitom letos míří další 
desítky zahraničních firem, které se chystají 
zaměstnat tisíce dalších lidí. 

Predátorské praktiky  
v přetahování lidí
Hospodářská komora zaznamenává zvýšený 
výskyt predátorských praktik při přetaho-
vání zaměstnanců. Objevují se případy, kdy 
se zaměstnanci nechají přeplatit a přejdou 
k jinému zaměstnavateli, aniž by u toho 
prvního podali výpověď, což způsobuje další 
potíže.

Zejména ze západní části země odčerpá-
vá pracovníky tuzemskému soukromému 
sektoru Německo, které se také potýká s re-
kordním počtem volných míst. Konkuren-
tem soukromé sféry je veřejný sektor. Stát 
jen za pět let vysál z trhu práce 30 tisíc lidí.

Zaměstnavatelé podle komory postrá-
dají nejméně o 40 tisíc lidí více, než uvádí 
úřad práce. Podle mínění řady zaměstna-
vatelů jsou totiž kvůli vysoké poptávce po 
pracovnících a neochotě lidí evidovaných 
na úřadech vůbec pracovat možnosti 
vyčerpané.

Míří k nám i lidé ze Západu
Firmy stále více žádají zahraniční pracov-
níky. Hospodářská komora díky Režimu 
Ukrajina zajistila od srpna 2016 firmám 
asi 15 tisíc kvalifikovaných lidí z Ukrajiny. 
O Ukrajince nyní žádá asi dva tisíce firem 
měsíčně. HK ČR nedávno začala vyřizovat 
žádosti firem také z Filipín a Mongolska. 
Ani to ale českým podnikům nestačí.

Podle informací členů Hospodářské 
komory míří do Česka čím dál více cizinců 
ze zemí Evropské unie, a to i ze starých člen-
ských států. Nepočítáme-li takřka „domácí“ 
Slováky, nejčastěji jde o občany Španělska, 
Řecka a Itálie. Zpravidla nastupují na tech-
nicky orientované pozice.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Co takhle ušetřit 
čas vašich lidí?

www.byznys.eu

Přejděte na systém pro řízení podniku Byznys 

a zvyšte kapacitu vaší firmy díky úspoře času 

vašich zaměstnanců.
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Ve Velké Británii se schyluje k první 
stávce v dějinách kvůli spropitnému. 
Obsluhující personál restaurací 

TGI Friday’s už toho má dost. Společnost, 
která spravuje na ostrovech 83 provozoven, 
totiž zamýšlí vyplácet jim z „přirážky za 
obsluhu“ (ta se účtuje při platbě kartami) 
jen 40 procent. Šedesát procent by mělo jít 
na přilepšenou dalším členům personálu, 
hlavně těm v kuchyních.  

Hrozba stávkou
Odborový svaz Unite the Union ve svém 
prohlášení uvedl, že zaměstnanci restauran-
tů TGI Friday’s v Londýně budou v nejbliž-
ších dnech hlasovat o stávce. „Naši členové 
se rozhodli postavit systému nutícímu 
zaměstnance žít s nízkými platy, bez jistoty 
výdělku,“ řekl deníku Guardian Dave Turn-
bull, „rozhodli se hlasovat o stávce, protože 
šéfové nereagují na připomínky ohledně 
spropitného.“ Číšnice a číšníci namítají, že 
s nimi „redistribuci“ peněz nikdo nekon-

zultoval. Překvapivě nejsou spokojeni ani 
zaměstnanci z kuchyní, ti očekávali zvýšení 
svých platů. 

Spropitné distribuované prostřednictvím 
systému nazvaného tronc není zahrnuto 
do národního pojištění. To se samozřejmě 
projevuje při vypočítávání zákonem daných 
plateb, například mateřské a penzí. Společ-
nost TGI Friday ś odmítla, že by za jejím 
rozhodnutím byly daňové důvody. 

Pod tlakem
Hrozba stávky se objevuje v čase, kdy 
vláda čelí obnovenému tlaku, aby zakročila 
proti restaurantům žádajícím obsluhující 
personál, aby vrátil část nebo celé spropitné. 
Poprvé tento problém rozvířila série článků 
otištěných v britských médiích před dvěma 
roky.

Většina majitelů restaurací v současnosti 
používá rozličné metody, jak se vyhnout 
proplacení „přirážky za obsluhu“ číšnicím 
a číšníkům. Argumentují, že jsou v kleš-

tích – zvyšuje se minimální mzda daná 
zákonem, kterou musejí proplácet, zesiluje 
konkurence, a přitom ochabuje ochota 
zákazníků utrácet. 

Někteří žádají obsluhující personál, aby 
jim platil procenta ze spropitného nebo pře-
svědčují zaměstnance, aby si snížili mzdu 
až na hranici legálního minima a rozdíl si 
naopak dorovnali spropitným. 

Jsou však i jiné příklady. Například 
řetězec Pizza Express změnil svoji politiku 
pod tlakem zákazníků, kterým se nelíbilo, 
že spropitné nedostali číšnice a číšníci. Také 
Harrods souhlasil po protestech podporova-
ných odboráři, že přenechá zaměstnancům 
restaurantu celé spropitné. 

 „Ukazuje se, že pokaždé, když vláda 
zdvihne minimální mzdu, byznys se to 
pokouší kompenzovat, například odebráním 
spropitného. To není správné,“ řekl labouris-
tický poslanec Darren Jones.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

10 l Profit

S VĚ T

V Británii se schyluje 
k bitvě o spropitné
Číšnice a číšníci restauračního 
řetězce TGI Friday’s odmítají plány 
vedení společnosti. Nechtějí přijít o spropitné
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Č
asto jsem si kladl otázku, jak se 
co nejlépe připravit na situace, 
se kterými se setkávají vrcholní 
manažeři. Kde berou oporu a jistotu 

pro svá rozhodnutí, kde se dá naučit „něco“, 
co vám pomůže orientovat se a myslet v širších 
souvislostech, s přesahem, celostně, říkat tomu 
můžeme jakkoliv?

Být úspěšný v manažerské funkci 
nepředpokládá jen mít odborné, v mém případě 
technické vzdělání, ale nutné je získat také 
znalosti a dovednosti z oblasti manažerského 
řízení doplněné o základní vědomosti 
z manažerské ekonomiky, strategického 
a finančního managementu atp.

Využil jsem proto nabídky majitele společnosti 
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., na doplnění 
vzdělání a vybral si program US MBA studia 
na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Uvítal 
jsem především možnost absolvovat výuku 
modulů vedených profesory z University of St. 
Francis, kteří mají cenné a dlouholeté praktické 
zkušenosti ze svého aktivního působení 
ve vysokých manažerských funkcích. Dalším neopomenutelným 
benefitem tohoto MBA programu byla možnost zlepšit si jazykové 
znalosti, protože výuka poloviny modulů probíhá v angličtině. 
Samozřejmě jsem měl obavy, jak se dá zvládnout konverzace bez 
základních znalostí business angličtiny. Uvítal jsem příležitost ještě 
před zahájením prvního modulu absolvovat krátký přípravný jazykový 

kurz, který mě intenzivní formou připravil na 
výuku a současně mi pomohl poznat budoucí 
kolegy ve skupině. 

Distanční víkendová forma studia zahrnující tři 
semestry důkladně prověřila odhodlání, pevnou 
vůli a schopnost vypořádat se s náročnými 
úkoly. Intenzivní studium kombinované 
s povinnostmi v zaměstnání, přípravou 
a zpracováním striktně termínovaných úkolů 
bylo skutečně velkou výzvou pro každého 
z nás. Měli jsme možnost při řešení úloh 
aplikovat získané vědomosti na vlastní 
problémy a učit se tak využívat nabyté 
poznatky přímo v praxi. MBA program není 
jen o vlastní výuce, ale také o práci v týmech, 
o vzájemné podpoře a spolupráci, o nových 
kontaktech a přátelstvích, která se zrodila 
v průběhu studia. Zdůraznil bych význam 
týmového ducha, který stejně jako v praxi 
i zde sehrává významnou roli. Měl jsem štěstí 
na partu skvělých spolužáků, kteří vytvořili 
perfektně fungující tým, takže náročnost 
a požadavky studia se daly lépe zvládnout. 

Ze zkušenosti mohu tento US MBA program doporučit, má vysokou 
úroveň a získané vědomosti jsou dobře uplatnitelné v praxi.

Ing. Marek Smolka, MBA
generální ředitel a místopředseda představenstva
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., Prostějov

KOMERČNÍ PREZENTACE

ZÁLEŽÍ VÁM NA SVÉ BUDOUCNOSTI,
INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ A PODPOŘTE HO  

STUDIEM US MBA PROGRAMU NA FP VUT V BRNĚ

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

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_A181001291.indd   1 3/8/2018   11:12:23 AM

Nevšední rybaření  
v Amsterdamu
Výlet se společností Plastic Whale 
(Plastiková velryba) po kanálech 
Amsterdamu je jiný než s ostat-
ními cestovkami. Sice se v člunu 
poháněném elektromotorem do-
zvíte také hodně zajímavostí, ale 
to hlavní spočívá v něčem jiném. 
Před vyplutím dostane každý 
do ruky podběrák s úkolem lovit 
během projížďky plastový odpad. 
Plastic Whale založil Marius Smit 

po návštěvě Asie v roce 2011. „Po 
návratu jsem si uvědomil, že ani 
u nás už není čisto,“ řekl. Kanály 

s ním čistilo zatím více než  
15 tisíc lidí. Společnost Waternet 
odhaduje, že denně je z nich 
odstraněno 3500 kilogramů 
odpadků.  

Jsi běloch, zaplať více!
Zajímavý sociální experiment 
představil Tunde Wey, šéfkuchař 
provozovny Roux Carré v New 
Orleansu. Za jídlo, které stálo  
12 dolarů, žádal 30 dolarů v pří-
padě, že si ho kupoval běloch. 

K jeho překvapení mu na to téměř 
osmdesát procent zákazníků 
s bílou pletí kývlo. Souhlasili po 
vysvětlení, že chce tímto způ-
sobem upozornit na dramaticky 
se rozšiřující platovou nerovnost 
ve městě, které se pořád ještě 
nevzpamatovalo z řádění hurikánu 
Katrina. Průměrný roční příjem 
bělochů v New Orleansu je více 
než 63 tisíc dolarů, u černochů 
pouze 26 tisíc dolarů. Po měsíci 
Wey experiment ukončil.  
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výuku a současně mi pomohl poznat budoucí 
kolegy ve skupině. 

Distanční víkendová forma studia zahrnující tři 
semestry důkladně prověřila odhodlání, pevnou 
vůli a schopnost vypořádat se s náročnými 
úkoly. Intenzivní studium kombinované 
s povinnostmi v zaměstnání, přípravou 
a zpracováním striktně termínovaných úkolů 
bylo skutečně velkou výzvou pro každého 
z nás. Měli jsme možnost při řešení úloh 
aplikovat získané vědomosti na vlastní 
problémy a učit se tak využívat nabyté 
poznatky přímo v praxi. MBA program není 
jen o vlastní výuce, ale také o práci v týmech, 
o vzájemné podpoře a spolupráci, o nových 
kontaktech a přátelstvích, která se zrodila 
v průběhu studia. Zdůraznil bych význam 
týmového ducha, který stejně jako v praxi 
i zde sehrává významnou roli. Měl jsem štěstí 
na partu skvělých spolužáků, kteří vytvořili 
perfektně fungující tým, takže náročnost 
a požadavky studia se daly lépe zvládnout. 

Ze zkušenosti mohu tento US MBA program doporučit, má vysokou 
úroveň a získané vědomosti jsou dobře uplatnitelné v praxi.

Ing. Marek Smolka, MBA
generální ředitel a místopředseda představenstva
DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., Prostějov

KOMERČNÍ PREZENTACE

ZÁLEŽÍ VÁM NA SVÉ BUDOUCNOSTI,
INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ A PODPOŘTE HO  

STUDIEM US MBA PROGRAMU NA FP VUT V BRNĚ

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

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
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Byla to ve Žlutých lázních velká sláva. 
Asi jako když František Křižík 
v roce 1891 představoval dychtivým 

Pražanům u Letenského zámečku první 
elektrickou tramvaj.

Novináře a další hosty svezl letos v květ-
nu maďarský plynárenský gigant MOL 
z náplavky na pražském Rašínově nábřeží 
lodí, ze Žlutých lázní je pak k čerpací stanici 
v Braníku dopravil rikšami a královsky  
je pohostil. Bakchanálie v Podolí ovšem ne-
provázely žádnou převratnou událost. To se 
jen na jedné z tisíců benzinek v Česku oteví-
ralo občerstvení s teplým jídlem a mini- 
supermarketem. 

Koncept občerstvení Fresh Corner má být 
jedním z mnoha lákadel, která MOL nabízí 
zákazníkům v boji s konkurencí. Přetahuje 
se s ní o místo na trhu, který je už nasycen. 
Čerpací stanice jsou na každém 14. kilomet-
ru českých silnic a nové nemají kde vznikat.  

Novou postaví jen šílenec
Vlastníků benzinek pomalu ubývá. Z Česka 
mizejí známé značky, ale končí i řada ma-
lých prodejců s jednou či dvěma pumpami. 
Zahraniční firmy jako BP, Esso, Lukoil, Jet, 
Aral nebo Total do Česka kdysi přišly, ale 
po čase ho opustily. Trh se koncentruje do 
rukou největších hráčů.

„V České republice je dnes kolem  
1100 provozovatelů čerpacích stanic,  
drtivá většina (950) z nich má ale jen jednu 
pumpu. Ti největší jich provozují stovky,“ 
říká předseda SČS – Unie nezávislých petro-
lejářů ČR Ivan Indráček. 

„Nové stanice se stavět nevyplatí. Pokud 
dneska někdo postaví novou benzinku, je 
to podle mě šílenec, který neví, co s peně-
zi. Když se buduje nový kus dálnice nebo 
obchvat, může se tu a tam objevit nové 
lukrativní místo, ale je to spíše výjimka,“ 
doplňuje.

Boom benzinek? Ne tak docela
Česko je označováno za zemi 
s nejhustší sítí čerpacích stanic 
v Evropě. Statistiky jsou ale 
zkreslené. A nové pumpy 
se už nestavějí

›

trend

FO
TO

: 
Ja

n 
H

ro
ud

a

12_23_PT_05.indd   12 16.05.2018   11:24:20



05/2018 l 13

12_23_PT_05.indd   13 16.05.2018   11:24:20



V rozporu s tím se zdá vyjádření ředitele 
nákupní aliance Axigon Damira Durako-
viče, který říká: „Počet veřejných pump za 
posledních deset let vytrvale roste a každo-
ročně dosahuje nového maxima.“

Statistiky Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR skutečně ukazují, že loni v ČR přibylo 
34 veřejných benzinek a celkový počet 
evidovaných čerpacích stanic se oproti roku 
2016 zvýšil o 28. Zmíněný paradox je dán 
nepřesnou řečí čísel. Statistiky jsou zkresle-
né z mnoha důvodů. 

Čtyři, nebo tři tisíce stanic?
„Především je podle statistik v Česku cel-
kem sedm tisíc čerpacích stanic. Oficiálně 
je ale jen 3900 veřejných, ostatní veřejnosti 
neslouží. Když si nějaká firma v garážích 
nebo na dvoře postaví pumpu, tak se to 
většinou ve světě ve statistikách neobjevuje,“ 
upozorňuje Indráček. 

Pokud se u nějaké již existující čerpací 
stanice v Česku otevřou stojany na stlačený 
(CNG) či zkapalněný zemní plyn (LPG), 
objeví se v evidenci dva nové řádky. Jinými 
slovy: Ministerstvo zaeviduje, že vznikly dvě 
zbrusu nové benzinky. 

„Na velké pumpě Benziny u dálnice jsou 
například dvě nové plnicí stanice CNG 
a LPG. Pražská plynárenská tam bude pro-

vozovat CNG, LPG zase někdo jiný, celkem 
jsou to tři subjekty. V evidenci tedy tři polož-
ky, nicméně reálně jde o jedinou pumpu na 
dálnici,“ přibližuje zástupce SČS.

Skutečný počet veřejných benzinek 
v Česku je tedy zřejmě o několik stovek nižší, 
než ukazují statistiky. A je tu ještě jeden pro-
blém. Řada benzinek ukončila provoz, ale 
z evidence je nikdo nevymazal. Ministerstvu 
totiž nikdo neoznámil, že skončily. Statis-
tická čísla se sbírají pasivním způsobem, 
zástupci ministerstva neobjíždějí pumpy, jen 
čekají na oznámení. Reálný počet veřejných 
čerpacích stanic v ČR se podle SČS pohybuje 
pouze kolem tří tisíc. 

Populární jsou v poslední době především 
plnicí stanice se stlačeným zemním plynem 
CNG, které ještě před deseti lety v Česku 

nikdo neznal. Především díky nim stanic 
oficiálně neubývá. Plynárenské firmy inves-
tují do rozšiřování jejich sítě desítky miliard 
korun. Jak bylo řečeno výše, vznikají často 
u existujících pump. 

„Případně se stane, že například dopravní 
podnik v nějakém větším městě dostane 
dotace, aby si koupil nové autobusy na CNG. 
Takže se postaví místo, kde mohou tanko-
vat, a pumpa se rovnou otevře pro veřejnost. 
Jednoduše se hledají prostory, kde dávají 
stanice s CNG smysl pro toho, kdo do nich 
investuje,“ prozrazuje Indráček.

Švýcaři a Řekové před námi
Evergreenem v tuzemských médiích je in-
formace, že Česko disponuje výrazně hustší 
sítí benzinek než okolní země. Letos v lednu 
se objevila zpráva, že v ČR připadá na jednu 
veřejnou čerpací stanici přibližně 2,7 tisíce 
obyvatel (daleko méně než jinde v Evropě). 

„Každopádně musíme připustit, že je 
v České republice více pump, než je potřeba. 
Velký počet čerpacích stanic v Česku je dán 
také tím, že jejich výstavbu po roce 1990 ni-
kdo nereguloval. Věřilo se, že se trh zreguluje 
sám,“ glosuje mluvčí České asociace petrole-
jářského průmyslu a obchodu Václav Loula. 

V některých evropských zemích mají 
ovšem čerpadláři ještě těžší život. Nejde jen 

tr end

›

V zemi helvetského 
kříže se na jedné 
stanici ročně prodá 
průměrně 1500 tun 
pohonných hmot, 
v Česku asi 1800 tun.
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o absolutní počet stanic nebo jejich četnost 
na kilometr komunikací. Sleduje se to, kolik 
se prodá za rok pohonných hmot na jedné 
stanici či jaký je průměrný počet osobních 
vozidel na jednu benzinku.

Ve všech zmíněných ohledech je na tom 
hůře než my například Švýcarsko. Pokud  
jde o prodej pohonných hmot na jedné pum-
pě, drží rekord Řecko s pouhými osmi sty 
tunami za rok. V zemi helvetského kříže  
se na jedné stanici ročně prodá průměrně 
1500 tun pohonných hmot, v Česku asi  
1800 tun. Podobně jako Češi nebo Švýcaři 
jsou na tom Italové a Estonci. 

Jak říkají pumpaři, Řecko je tvořeno mno-
ha ostrovy, a když je na malém ostrůvku pár 
aut, už tam musí být pumpa. V Německu 
či Anglii se na jedné stanici prodá více než 
dvojnásobné množství benzinu a nafty než 
u nás (byznys je tedy pro tamní pumpaře 
daleko ekonomičtější), evropský průměr se 
pohybuje od dvou od 2,5 kilotuny.

Malí vs. velcí hráči
Drtivou většinu majitelů čerpacích stanic 
v Česku (více než 80 procent) tvoří sou-
kromníci, kteří vlastní jen jednu benzinku. 
Největší ryze českou a ryze privátní společ-
ností, která provozuje v tuzemsku čerpací 
stanice, je Robin Oil se zhruba sedmi 
desítkami pump. Jen pro srovnání: První 
Benzina má aktuálně zhruba 400 stanic, 
druhý MOL 350 benzinek. 

Nevytlačují malé firmy z trhu velcí hráči? 
Částečně ano, nicméně situace je lepší než 
například u venkovských prodejen potravin 
a spotřebního zboží, jež doplácejí na výstav-
bu supermarketů či klesající poptávku na 
vylidňujícím se venkově. 

V případě prodejců pohonných hmot roz-
hodují u zákazníků cena na jedné a jméno 
a síla značky na druhé straně. V tom prvním 
mají výhodu menší firmy, v tom druhém 
spíše giganty typu MOL nebo Shell.

„Malí prodejci mají většinově nižší marži, 
a tedy i o něco levnější benzin či naftu, což 
ale není specifikum jen trhu s pohonnými 
hmotami,“ potvrzuje čerpadlář Květoslav 
Švarc. Pokud jde o nízké ceny, výjimkou jsou 
prodejci jako Tank Ono, které je schopné na 
jedné pumpě prodat milion litrů měsíčně, 
zatímco někteří drobní soukromníci pouze 
kolem 50 tisíc litrů. U Benziny záleží na 
lokalitě, ale tak efektivní jako diskont s ne-
příliš dobrou pověstí nejsou ani ti největší 
prodejci. 

Tank Ono bylo v minulosti spojováno 
s nepříliš kvalitními pohonnými hmotami. 
Dokonce se zjistilo, že významná část zboží, 
které do republiky přišlo a nebylo zdaněné 
(kvůli podvodům s DPH a spotřební daní), 
skončilo právě u tohoto prodejce, který pro-
dával v obrovských objemech za velmi nízké 
ceny. Nekalé praktiky se mu ovšem nikdy 
neprokázaly. Vlastníci firmy reagovali vždy 
stejně: My nakupujeme od toho, kdo nám dá 
nejlepší cenu, a jestliže jsou papíry v pořád-
ku, nemůžete nám nic vyčítat.

Rozdíly v kvalitě?
Českému zákazníkovi může být doma v pod-
statě jedno, u koho nakupuje – rozdíly v kva-
litě pohonných hmot jsou totiž v tuzemsku 

minimální. „Osmdesát procent pohonných 
hmot, co se v ČR prodá, je ze dvou českých 
rafinerií, maximálně si k nim Benzina nebo 
Shell přidají nějaká aditiva. Produkt je ale ve 
své podstatě stejný. Soukromník proto hraje 
na to, že k němu přijde zákazník, který si chce 
koupit levnější zboží, zatímco Benzina spolé-
há na to, že k ní jde zákazník, který preferuje 
značku,“ dodává Švarc.

Síla značky a peněz většinou vítězí. 
Malých majitelů čerpacích stanic postupně 
ubývá. Někteří skončí proto, že jim velký 
hráč, který chce mít sítí čerpacích stanic 
pokrytou celou republiku, dá nabídku, jíž 
nelze odolat. 

„Další důvod, proč jako malí prodejci 
odpadáváme, je ten, že probíhá generační 
výměna. Vy si pořídíte pumpu, protože jste 
fanda do aut, ale vaše děti chtějí jít jinou 
cestou, vám je 65 a nemáte ji komu předat, 
takže končíte,“ glosuje Květoslav Švarc, 
který dvacet let provozoval rodinnou pumpu 
v Dymokurech a sám měl problém svůj 
byznys předat.

Kauce pro distributory
Počet veřejných stanic rostl podle statistik 
nejrychleji po roce 2013. Někteří odborníci 
spojují tento nárůst se zavedením dvaceti-
milionové kauce pro distributory. Ta přišla 
s novým zákonem na podzim 2013. 

Legislativa měla řešit daňové podvody 
s DPH, kauce se ale týkala pouze těch, kteří 
nakoupili v rafinerii a dovezli benzin či naf-
tu na benzinku, nikoli do čerpacích stanic 
jako takových. 

Zákon sice výrazně omezil daňové podvo-
dy s DPH, nicméně podvodníci se přesu-
nuli jinam a řada menších distributorů na 
drakonickou kauci doplatila. Ústavní soud 
ji ostatně následně zrušil, institut ale zůstal 
v zákoně zachován. 

Zástupci SČS, kteří přes senátory ústavní 
stížnost kdysi iniciovali, s tím, že by kauce 
přispěly k nárůstu veřejných benzinek, ne-
souhlasí.  Podle jejich názoru to mělo a má 
nulový vliv. 

JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

05/2018 l 15

Pumpy bez obsluhy? 
Hudba budoucnosti
„Bezobslužné čerpací stanice jsou cestou, 
jak dál snížit náklady, udržet dobré ceny 
a získat konkurenční výhodu na vysoce 
konkurenčním trhu prodeje pohonných 
hmot,“ říká generální ředitel a spolumajitel 
společnosti Armex Oil Hynek Sagan. Pro-
dejci soupeří o řidiče za každou cenu, bojují 
o každou korunu. A pumpy na automat 
umožňují snižovat mzdové a jiné náklady  
a prodávat benzin a naftu s nižší marží,  
a tedy i cenou. Navíc odbavení u bezobsluž-
ných pump bývá rychlejší než v benzinkách 
s klasickou obsluhou.

Statistika s otazníkem
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
problém s evidencí čerpacích stanic samo 
připouští: „V řadě případů, a to zvláště  
u veřejných čerpacích stanic LPG umístě-
ných v areálech standardních čerpacích 
stanic jiných vlastníků dochází k tomu, že 
v jedné lokalitě mohou být evidovány dvě 
čerpací stanice, přitom obsluha stanice je 
zpravidla jedna pro celý areál,“ uvedlo MPO 
ve zprávě.

Čerpací stanice v ČR
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Celkový počet 6690 6790 6918 7013 7010 6992 7020

Veřejné benzinky 3717 3728 3745 3792 3844 3906 3940
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 Tvrdíte, že stát nemá žádnou ucelenou 
strategii, pokud jde o alternativní paliva. 
Národní akční plán čisté mobility  
ale platí už tři roky.
I sám předkladatel – Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR – při projednávání konstato-
val, že jde o dokument, jehož cílem je dostat 
na trh zemní plyn, elektromobily, eventuál- 
ně vodík. To přece není žádná ucelená 
koncepce.

 Elektřina, CNG a vodík – to jsou 
alternativní paliva…
Samozřejmě. Ale kde máte LPG? Kde jsou 
biopaliva, ať již první, nebo vyšší generace? 
A navíc, čistá mobilita přece nestojí jen na 
alternativních palivech, spočívá i v obecném 
přístupu ke snižování negativních dopadů 
dopravy. A tak se ptám, kde je podpora 
hromadné dopravy, kde je podpora indivi-
duální cyklistické dopravy. Zabývá se tento 
dokument omezením zbytné dopravy? Nebo 
dokonce výchovou řidičů?

 Jak souvisí výchova řidičů s čistou 
mobilitou?
Výrazně. Pokud budete jezdit s lehčí nohou 
a snížíte spotřebu, snížíte také emise. „Čarová-
ní“ s emisemi, které teď čeká klíčové distribu-
tory a jehož cílem je snížení emisí o šest procent 
v roce 2020, bude stát – a nakonec to zaplatí 
koncoví spotřebitelé – hodně přes miliardu. 

 Jak ale chcete řidiče přesvědčit?
Není to lehké. Před patnácti lety si lyžaři 
a cyklisté ťukali na čelo, když jim byly do-
poručovány ochranné přilby. Lidé po určité 
době, pokud mají dostatek informací, přiro-
zeně začnou dělat to, co je dobré pro jejich 
zdraví nebo peněženky. A v tomto případě 
profituje ze změny chování jak peněženka, 
tak zdraví nebo životní prostředí.

 Takto je ale nepřesvědčíte, aby si 
kupovali auta na zemní plyn.
A proč by je stát měl k takovému kroku pře-
svědčovat? Pojďme zpět k základní myšlence 

a tou je „čistší mobilita“. Zjednodušeně řeče-
no snížení emisí skleníkových plynů a sní-
žení emisí škodlivých látek, které vytváří 
doprava. Říkali jsme, že k tomuto cíli vede 
řada cest. Že je řada z těchto cest mnohem 
efektivnějších než zemní plyn, je prostě fakt. 
Evropa žije v posledních několika letech 
v panické hrůze z toho, co za špínu ve měs-
tech vypouští a kolik úmrtí ročně způsobí 
dieselová auta. Přitom dnešní diesely umějí 
být z hlediska škodlivých látek stejně čisté 
jako CNG, v porovnání emisí skleníkových 
plynů jsou na tom dokonce lépe. 

 Co čekat od petrolejáře jiného než 
podporu dieselu…
To, co jsem vám řekl, není mé přání, to jsou 
skutečnosti konstatované v nezávislých stu-
diích. Dokonce i studie nejvlivnější bruselské 
„zelené“ nevládní organizace uvádí, že tlačit 
CNG do silniční dopravy je ekonomický 
nesmysl. Stojí to extrémní prostředky, ale 
environmentální přínos je zanedbatelný, v ně-
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CNG stanice: Výnosný 
byznys? Spíš slepá ulička
„Provozovatele benzinek ohrožuje 
především elektromobilita. Stavět 
dobíječky na pumpách nedává smysl,“ 
říká předseda Unie nezávislých 
petrolejářů ČR Ivan Indráček
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nejefektivnějším typem pohonu hybrid 
s prodlouženým dojezdem. 

 Vadí vám i elektromobily? 
V dlouhodobém horizontu bude přibývat 
osobních elektromobilů, elektrický mód 
v městské hromadné dopravě má své místo již 
dávno a bude se jistě rozšiřovat. Ale odmítám 
označení „bezemisní vozidlo“, které je často 
s elektromobilitou spojováno. To je možná 
platné v Norsku, jehož energetický mix po-
chází v rozhodující míře z vodních elektráren. 
V Polsku, jehož energetika je majoritně zalo-
žena na uhlí, s elektormobilitou snížíte sice 
emise škodlivých látek ve městech, ale emise 
skleníkových plynů vám významně vzrostou. 
Aktuální honba za emisemi je motivována pri-
márně emisemi skleníkových plynů, protože 
ty jsou na rozdíl od ostatních škodlivých látek 
globálním problémem.

 Není důvodem vašeho odporu, že 
výstavba dobíjecích stanic ohrozí byznys 
provozovatelů klasických benzinek? 
Připusťme, že ze všech alternativ ohrozí 
v budoucnu pumpaře nejvíce právě elektro-
mobilita. Stavět dobíječku na pumpě v její 
dnešní podobě totiž nedává smysl. Vy potře-
bujete místo, kde řidič, který dobíjí, může 
strávit čas potřebný na dobití. Dobíječky se 
proto budou umisťovat spíše u penzionů, 
obchodních center, restaurací nebo kaváren. 
Ale to se bavíme o dnešku. Nevíme, jak bude 
vypadat dobíjení za 20 let. V každém přípa-
dě čeká v delším časovém horizontu dnešní 
čerpací stanice velká proměna.

 V poslední době výrazně přibývá také 
plnicích stanic na CNG (stlačený zemní plyn).
Chceme-li využít environmentálních výhod 
zemního plynu co nejefektivněji, měli by-
chom plynofikovat uhelné elektrárny. Pokud 
jde o využití CNG v dopravě, získáváme 
obrazně řečeno za hodně peněz málo muzi-
ky. Proto Unie nezávislých petrolejářů ČR 
s podporou CNG v dopravě nesouhlasí. 

 Rozumím tomu tak, že jde o poměrně 
drahou záležitost. Mají o CNG zájem i menší 
pumpaři?
Zavádění CNG v dopravě je zavádění 
úplně nového produktu. Nejsou dopravní 
prostředky, není infrastruktura, která 
je navíc mimořádně nákladná. Jedna 
stanice stojí osm až deset milionů korun. 
Srovnejte si to s LPG, kde jsou náklady 
až dvacetkrát nižší. Neexistuje ani reálná 
konkurence a víme, jak je spotřebitel 
citlivý na ceny pohonných hmot. Proto 
se do výstavby plnicích stanic CNG nejen 
nezávislé čerpací stanice příliš nehrnou. 
Většina investic je realizována přímo 
plynárenskými společnostmi a za vydatné 
pomoci státu. Plynárenské firmy do CNG 
investují miliardy.

 Vláda nedávno schválila podporu 
rozvoje zemního plynu v dopravě do 
roku 2025 včetně daňového zvýhodnění 
pro plyn. Vypadá to, že CNG stanic bude 
přibývat rychleji. Proč jste proti tomuto 
memorandu?

Protože se jím vláda zavázala podporovat 
neperspektivní palivo se sporným přínosem 
za situace, kdy nemá k dispozici žádnou 
komplexní strategii snižování emisí  
v dopravě. Určitě souhlasíme s tím, že by se 
neměla zvyšovat spotřební daň na CNG, až 
k 1. 1. 2020 dosáhne EU požadovaného mi-
nima. Podobnou výhodu by však měla mít, 
i bez memoranda, jakákoli další alternativní 
paliva, je-li strategickým zájmem státu, aby 
je spotřebitelé začali ve vyšší míře využí-
vat. Ale závazky k podpoře výstavby nebo 
nákupu vozidel považujeme za nesystémové 
plýtvání veřejnými prostředky. 

JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

kterých parametrech dokonce negativní. Ano, 
současnou slabinou dieselů jsou stále studené 
starty nebo popojíždění v kolonách. Ale diesel 
nové generace, na kterém se usilovně pracuje, 
má právě tato dvě negativa odstranit.

 Jaká je tedy nejefektivnější cesta ke 
snižování emisí v dopravě, pomineme-li 
vámi zmíněnou hromadnou dopravu a další 
podobná opatření?
Cílové řešení, ke kterému postupně spěje 
nejen Evropa, je bezemisní vozidlo. Tedy vo-
zidlo bateriové nebo spalující vodík, ovšem 
za předpokladu, že elektřina nebo vodík byly 
vyrobeny emisně neutrální cestou. Neptejte 
se mě, kdy k takové podobě dopravy dospě-
jeme, výsledky pařížské klimatické kon-
ference předpokládají, že to bude do roku 
2070. Je nesporné, že než se tak stane, bude 
se trh motorových paliv neustále měnit. 
Budou se objevovat nová syntetická nebo 
biopaliva, bude se jezdit na LPG, zemní plyn 
i elektřinu. Jsem přesvědčený, že je aktuálně 

Ivan Indráček (54) 
Od roku 2000 je předsedou představenstva 
SČS – Unie nezávislých petrolejářů. Působí 
i ve vedení společností Petronel a Tilion. 
Byl místopředsedou Evropské asociace 
nezávislých petrolejářů (UPEI). Vystudoval 
Fakultu stavební ČVUT v Praze.
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Dokonce i studie
nejvlivnější bruselské 
„zelené“ nevládní 
organizace uvádí, 
že tlačit CNG do 
silniční dopravy je 
ekonomický nesmysl.
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Náš francouzský partner designér 
označil tyhle neotřelé kousky za en 
vogue a chic a já jsem na ně pyšný, 

ukazuje mi vybavení kanceláře podnikatel 
Pavel Dvořáček. 

Dokonale barevně sladěné vitríny, křesla 
i židle, konferenční stolek, a dokonce i stolní 
lampy a dekorace mají společné jedno: „Ač-
koli jsou od šesti výrobců z pěti zemí světa, 
od prvního do posledního jsem je nakoupil 
v jediném českém e-shopu,“ prozrazuje. 

Internetový obchod s bytovými doplňky 
a nábytkem Bonami.cz působí na trhu tepr-
ve pět let, chlubí se ale závratným růstem. 
Letos má firma sídlící v pražském Karlíně 

nakročeno k miliardovému obratu. Loňský 
zisk dosáhl desítek milionů.

Zda jsou designově „neotřelé kousky“ 
skutečně v kurzu (tedy en vogue), to jako 
laik nepoznáte. Dvořáčkova kancelář ale 
každopádně nepůsobí sterilně a stroze. 
V originálním prostředí se cítíte příjemně 
od momentu, kdy vstoupíte do dveří. 

„Tak to vnímá každý, kdo má kolem sebe 
rád hezké věci. Onen kolega z Lyonu mi 
hned říkal: název té firmy, kde jsi nakoupil, 
je dokonale přesný. Bon ami znamená dobrý 
přítel a tady se většina klientů cítí v poho-
dě, prostě jako u dobrých přátel,“ glosuje 
podnikatel. 

Bon ami? Jen náhodné spojení
Generální ředitel Bonami.cz David Šiška 
paradoxně původ názvu firmy nepotvrzuje. 
„Víte, že mě to do dneška nenapadlo. Je to 
prostě náhoda,“ směje se. 

„Pravdou ale je, že to máme zakódováno 
ve své DNA: chceme vystupovat jako přítel, 
který poradí, pomůže, chová se ke svým 
zákazníkům vstřícně a ochotně. A také 
chceme, aby měli lidé kolem sebe hezké 
věci, které jsou originální a vyjadřují jejich 
osobnost.“ 

A není to jen klišé? „Zodpovědně můžu 
říct, že když máte doma nebo v práci – pros- 
tě tam, kde dohromady trávíte osmdesát 

Od Kouzelné almary 
k home deku
Designově zajímavé doplňky oživují 
tuzemské domácnosti. „Nechceme, 
aby celé Česko nakupovalo v IKEA,“ 
říká David Šiška z Bonami.cz

18 l Profit
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procent času – hezké prostředí vytvořené 
přesně podle vašich představ, silně vás to 
ovlivňuje. Má to velký vliv na vaši psychic-
kou pohodu,“ dodává David Šiška. 

Bonami.cz dnes nabízí zákazníkům v Čes-
ku i dalších zemích desetitisíce produktů 
od stovek českých i zahraničních výrobců. 
V sortimentu najdete především bytové 
doplňky a nábytek od populárních značek 
jako Karup, Zuiver, Germania nebo Happy 
Friday. Koupíte zde i oblečení a elektroniku.

Začínali jako nákupní klub
Teprve třicetiletý Šiška kdysi působil ve 
startupu Universator a následně v Kouzelné 

almaře – projektu podobném tradičním 
poštomatům. V Bonami.cz měl od podzimu 
2013 na starost logistiku a zákaznickou 
podporu. Stál za úspěšnou expanzí do Pol-
ska a na Slovensko. Východním sousedům 
se představili v dubnu 2015. A už v prvním 
roce se tento trh na celkových tržbách firmy 
podílel dvaceti procenty.

David Šiška připouští, že zakladatelé 
Bonami.cz hledali inspiraci v zahraničí, 
nicméně se museli přizpůsobit specifikům 
českého trhu. „Začínali jsme v roce 2013 
jako uzavřený nákupní klub v Česku na 
poli home deco byznysu a s rozšiřujícím se 
sortimentem jsme se postupně stali klasic-
kým e-shopem. Každý následující rok jsme 
expandovali do jedné další země: Polsko 
2014, Slovensko 2015, Rumunsko 2016. Teď 
se chystáme na Maďarsko,“ prozrazuje.

Ze Šiškových slov vyplývá, že se chce 
Bonami.cz nadále zaměřovat především 
na střední a východní Evropu. Dobývání 
západních trhů, kde je daleko větší konku-
rence, zatím neplánuje. 

Aby mohli naplňovat svou filozofii, a jak 
David Šiška se špetkou patosu říká „tvořit 
lepší svět“, potřebují tým schopných lidí, 
který shání ve světě zajímavé výrobce byto-
vých doplňků a nábytku. „Máme tady tým 
čtrnácti lidí, z nichž část jezdí vyhledávat 
dodavatele na veletrhy do zahraničí. Další 
vyhledávají partnery na internetu. Dneska 
už jsme navíc v pozici, že se nám kvalitní 
dodavatelé ozývají sami,“ shrnuje ředitel.

Za pět let otestovali v časově omezených 
kampaních zhruba 2500 značek. Ty, o jejichž 
výrobky je mezi zákazníky zájem, pak zařadí 
do stálého sortimentu. „Důležité je to, že 
neustále představujeme nové věci. Denně 
nabídneme stovky zbrusu nových produktů, 

které jsme ještě nikomu neukázali. A to je 
další věc, která nás drží na čele pelotonu,“ 
doplňuje Šiška.

Bonami se tím odlišuje především od 
velkých řetězců, jako je IKEA. Drží se 
tak původní myšlenky, která stála u zro-
du Bonami.cz – nabídnout zákazníkům 
alternativu, která je zajímavá, ale zároveň 
cenově dostupná. „Zákazníci, kteří nakupují 
v IKEA, často následně přijdou k nám, aby 
si svůj byt trochu ozvláštnili a odlišili se od 
ostatních,“ dodává s úsměvem Šiška. 

Love Brand
Úspěšné vytváření toho, čemu se dnes 

říká Love Brand (značka, kterou mají lidé 
rádi a doporučují ji svým přátelům) spočívá 
i v tom, že se zástupci Bonami snaží svým 
zákazníkům zjednodušovat život. 

„Lidem pomůžeme s výběrem zboží, 
nákupem a doručením. Zákazník pak nemá 
tolik starostí. Nedávno jsme například spus-
tili aplikaci na 3D modely, takže klient si 
může u sebe doma nábytek ve 3D dokonale 
prohlédnout a nemusí nikam jezdit,“ popisu-
je David Šiška s tím, že i tuto službu už dnes 
některé e-shopy nabízejí, rozhodně ale nejde 
o běžnou věc.

K výhodám e-commerce patří i to, že je 
zboží k zákazníkovi doručováno rychle a bez 
zbytečných průtahů. Lidé, kteří nakupují ná-
bytek, jsou ale zvyklí čekat na zboží déle. Na 
to ovšem v Bonami spoléhat nechtějí. 

„Distribuce by měla být co nejrychlejší. 
To, s čím bojujeme, je nedostatek kvalit-
ních přepravců. Když si koupíte sedačku, 
musíte si vzít dovolenou a čekat na doručení. 
Dopravci dnes většinou nenabízejí napří-
klad víkendovou distribuci. To bychom rádi 
změnili. Nyní jsme našli jednoho schopného 
přepravce, kterého testujeme a se kterým 
bychom se chtěli natrvalo logisticky spojit,“ 
říká Šiška.

Podle šéfa Bonami.cz má e-commerce vel-
kou budoucnost, je ale nutné sledovat nové 
trendy. „Nakupování přes internet se bude 
výrazně proměňovat. Myslím si, že revoluci 
přinesou například autonomní vozidla. 
Podle mě to výrazně změní nákupní chování 
lidí, protože dodávka vám přijde kdykoli 
kamkoli a počká tam na vás. Dnes nakupují 
mileniálové, tedy generace, která vyrostla na 
nových technologiích. Uvidíme, co budouc-
nost přinese, my ale rozhodně na vavřínech 
neusneme,“ doplňuje. 

JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazkamf.cz)

Šiška? velký talent 
českého byznysu

David Šiška patří mezi třicet nejtalento-
vanějších Čechů do třiceti let působících 
v byznysu. „Nezoufejte, když vám nevyjde 
váš první projekt, do nějž jste vkládali velké 
naděje a úsilí. Příběh Davida Šišky je důka-
zem, že i neúspěch vás může nasměrovat 
nahoru,“ píší o něm média.

Šiškův startup Universator, který rozjel 
dávno před současným projektem, měl 
globální přesah. Jeho cílem bylo pomáhat 
studentům s výběrem školy kdekoli na 
planetě. „Nikdy se ale pořádně neodlepil 
od země,“ glosuje například Forbes. Šiška 
se nicméně potkal s investorem Ondře-
jem Raškou ze skupiny Miton a začal pro 
ni pracovat. A právě tady se začíná psát 
příběh úspěchu, příběh Bonami.cz, jedné 
z nejrychleji rostoucích českých firem.
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Aby mohli naplňovat 
svou filozofii a „tvořit 
lepší svět“, potřebují 
tým schopných lidí, 
který po celém světě 
shání zajímavé výrobce
bytových doplňků 
a nábytku.
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Pomoci lidem s vyřízením záležitostí, 
na které nemají čas nebo jich 
momentálně nejsou fyzicky schopni. 

To byla hlavní myšlenka, se kterou vznikl 
logistický startup DoDo. 

„Náš kurýr například vyzvedne léky 
v lékárně a poté je dopraví do bytu nemoc-
ného, doveze do práce notebook, který si 
dotyčná osoba v ranním spěchu odložila 
v předsíni, nebo doručí klíče od bytu za-
pomnětlivým dětem. Případně také zařídí 
opravu rozbitého mobilního telefonu, 
vyzvedne oděv z čistírny, dopraví květiny 
milované osobě a přiveze jídlo z oblíbené 
restaurace,“ vypočítává šéf společnosti 
Michal Menšík.

Projekt Menšík odkoupil v říjnu 2016 od 
investiční skupiny KKCG. V současnosti již 

plně zapadl do jeho dalších aktivit v oblasti 
e-commerce, kde poskytuje služby pro mno-
ho významných subjektů.

Večer alkohol, ráno acylpyrin
Část lidí, která využívá služby této firmy, má 
někdy opravdu netradiční požadavky. „Už 
jsme doručovali mnoho erotických pomů-
cek, třeba i prostředek pro zabránění početí 
po sexuálním styku,“ říká Menšík.

Vzpomíná také na žádost o expresní 
dodávku leteckého paliva do klientova sou-
kromého letadla. „Vše jsme samozřejmě ke 
spokojenosti zákazníka zařídili,“ říká s hr-
dostí. Obvykle jsou kurýři schopni dopravit 
požadovanou věc na určenou adresu ve lhůtě 
pouhých několika desítek minut, což se 
samozřejmě cení.

Napilno mívají také na Nový rok, zpravi-
dla dopoledne následující po bujaré silvest-
rovské oslavě. „Na jednu adresu jsme večer 
vezli zásobu alkoholických nápojů a druhý 
den zase šumivý acylpyrin a další potřeby 
sloužící k léčbě kocoviny,“ vypočítává. Tohle 
všechno navíc z velké části zajišťují pěšáci, 
tedy kurýři, kteří se po městě pohybují po-
mocí prostředků hromadné dopravy.

Cena za individuální služby není pevně 
stanovená. „Pokud se zákazník spojí s naším 
dispečerem, ten mu vždy sdělí, kolik bude 
taková zásilka stát. Platit se může jak v ho-
tovosti, tak i prostřednictvím platebního 
terminálu. Ten mají u sebe i všichni pěší 
kurýři. Většina komunikace mezi zákazníky 
a dispečinkem probíhá prostřednictvím 
služby Messenger na Facebooku, další mož-

Potřebujete rychle palivo 
do soukromého letadla? Požádejte kurýra
Kurýrů přepravujících zásilky 
po velkých městech je stále více. 
Ti v oděvu s logem DoDo zvládají být 
i osobními asistenty
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ností jsou samozřejmě telefonáty či SMS. 
Za doručení nějaké běžně velké zásilky po 
Praze se v průměru platí kolem 160 korun.

Šetří nervy
Vedení společnosti si vede poměrně přesnou 
statistiku toho, o jaké služby je zájem. „Za 
rok fungování služby jsme například vystáli 
více než 3500 front na dárky, dovezli kolem 
tisíce párů obuvi, přes čtyři sta kusů nových 
knih a několik stovek bytových doplňků. 
Naši kurýři přitom nachodili přes  
čtyři tisíce kilometrů,“ vypočítává Menšík.

Jako perspektivní nový obor vidí napří-
klad spolupráci s e-shopy, které prodávají 
oblečení či obuv. „Už máme za sebou pilotní 
projekt, v rámci kterého si zákazníci mohli 
nechat z obchodu přivézt daný kus oděvu 

či pár bot ve více velikostech. Doma si pak 
v klidu vyzkoušeli, jaká velikost je ta správ-
ná. Nepotřebné exempláře pak kurýr zase 
odnese zpátky obchodníkovi,“ vysvětluje 
manažer princip této služby. 

Výhodou je, že část ceny dopravy hradí 
i onen prodejce. Uvažuje také o dalších for-
mách osobní asistence. Kromě jiných třeba 
těch, které souvisejí s provozem osobního 
auta. „Můžeme nabídnout odvoz vozu na 
pravidelnou servisní prohlídku, zařídit vý-
měnu letních pneumatik za zimní a naopak 
nebo třeba absolvovat technickou prohlíd-
ku,“ vypočítává. 

Rádi by rozšířili svoji pomoc i do dalších 
sfér, které lidi stojí čas i nervy. Například 
s agendou na různých úřadech. „Jenže 

pokud bychom zahrnuli do ceny i čas, který 
tam musí kurýr strávit, byla by tato cena 
zřejmě pro velkou část zájemců obtížně 
akceptovatelná,“ uvádí příklad.

Samozřejmě že ne všechno lze přenést 
v batohu při pěších cestách. Proto firma stále 
navyšuje počet svých vozidel. Současný počet 
již přesáhl padesátku. „V současnosti využí-
váme Škodu Citigo či malé dodávky Fiat. Mají 
ekologický pohon na stlačený zemní plyn. 
Potřebovali bychom jich ještě více, máme 
je objednané, ale bohužel dodací lhůty jsou 
v současnosti velmi dlouhé,“ stěžuje si. 

Letos si navíc firemní „uniformy“ poprvé 
obléknou také kurýři, kteří se budou pohy-
bovat na bicyklech nebo na skútrech. 

Na podnosu 
Růst poptávky po těchto službách však mají 
především na svědomí klienti z řad firem. 
„Z hlediska rentability jsme se museli na 
tento segment daleko více zaměřit a uka-
zuje se to jako správná volba. Poptávka po 
doručovacích službách v posledních letech 
obrovsky narostla, a rozhodně ještě nejsme 
na vrcholu,“ je přesvědčen Michal Menšík.

S mnoha významnými firmami již má 
DoDo navázanou stálou spolupráci. „Na-
příklad zákazníkům dopravujeme pokrmy, 
které si objednali v restauracích KFC. 
„Pokud si zavoláte s objednávkou, nejpozději 
za osmnáct minut si už na jejich smaženém 
kuřeti budete pochutnávat,“ chlubí se šéf.

Oblast dopravy jídel je podle něho také 
velmi nosným a rostoucím segmentem. Již 
nyní dopravují do kanceláří také obědy, 
které uvařili kuchaři ze sítě Ambiente nebo 
produkty Bageterie Boulevard.

Kurýři také dopravují na místo určení 
zboží, které si zákazníci koupili v e-shopu 
Mall.cz. Podobně rovněž výrobky prodávané 
v Datartu i jinde.

Aktuálně působí v Praze, Plzni a Brně. 
„Ještě letos ale spustíme naši službu 
i v Ostravě a hlavně chystáme rozšíření do 
zahraničí,“ prezentuje Menšík své záměry. 
V první fázi to bude Slovensko a Polsko, 
následovat by měly další okolní státy, napří-
klad Maďarsko. V první fázi nabídne služby 
firemním zákazníkům. Jakmile ale v nových 
působištích díky tomu vznikne dostatečná 
infrastruktura, začne tam společnost nabí-
zet i stejný koncept asistenčních služeb jako 
v České republice. 

rAdeK PeCÁK FO
TO

: 
ar

ch
iv

05/2018 l 21

pěšky na  
bicyklech i autem

Vloni DoDo odbavilo přes sto tisíc objed-
návek. Zásilky doručuje 180 kurýrů. Jejich 
padesát vozidel najelo 3,5 milionu kilo-
metrů za rok. K zákazníkům se dostalo 
kromě jiných věcí i 65 tisíc obědů. Zatím 
působí v Praze, Plzni a Brně, letos zahájí 
činnost také v Ostravě a v zahraničí.

ELEKTROMObILY ZATíM NE. „V průměru 
dnes naše vozidla ujedou dvě stovky kilometrů, a to 
elektromobily zatím neumějí,“ říká Michal Menšík, 
CEO DoDo.
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 Získala jste významné manažerské 
ocenění. Jaký je to pocit?
Za tím stojí celý SIKO příběh. Z nuly jsme 
vybudovali síť 53 prodejen a stali se nejsil-
nějším obchodním řetězcem s koupelna-
mi a kuchyněmi v Česku a na Slovensku. 
Podnikání jsem hned od začátku postavila 
na jednoduchých pravidlech – přemýšlet 
hlavou zákazníka, myslet na druhého v řadě, 
jít příkladem. Zároveň mít pod kontrolou 
rovnováhu mezi odvahou a opatrností. To vše 
postupně přinášelo ovoce. Osobně získané 

ocenění beru jako velkou čest pro mne, celou 
moji rodinu i spolupracovníky z firmy, kteří 
se na ocenění se mnou vydatně podíleli.

 S podnikáním jste vlastně spolu 
s manželem začali už za předešlého režimu. 
Oč šlo a jaký byl výsledek?
Tehdy to nebylo žádné podnikání. Prostě 
jsme jen byli zvyklí pořád pracovat. Po 
návratu z práce jsme – celá rodina – makali 
dál doma. Pěstovali jsme skalničky, túje, 
cibuloviny. A prodávali je do zahrádkářské 

prodejny. Rychlili jsme ve sklepě narcisy 
a prodávali je na MDŽ. Chovali jsme ovce, 
ručně stříhali vlnu a prodávali jak vlnu, tak 
jateční kusy. Všechny tři děti od malička 
vše dělaly s námi, i když občas z toho nebyly 
nijak nadšené. A když se jim třeba nechtělo 
jít kydat hnůj ovcím, manžel řekl jednodu-
chou větu: „Jdeme na to a s chutí!“ Díky této 
práci i díky tomu, že jsme byli šetrní, jsme 
měli v době revoluce na tehdejší dobu slušné 
úspory, které jsme použili jako „vstupní 
kapitál“ do začátku podnikání.

Je třeba přemýšlet 
hlavou zákazníka
„Začali jsme od nuly,“ říká 
zakladatelka firmy SIKO 
Jaroslava Valová, která právě získala 
titul Manažerky čtvrtstoletí 
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Ing. Jaroslava Valová
Zakladatelka a dlouholetá ředitelka firmy 
SIKO vystudovala Provozně ekonomickou 
fakultu Vysoké školy zemědělské v Českých 
Budějovicích.
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 Jaké byly vaše začátky? Jak se rodila 
firma SIKO? 
Začínali jsme od nuly. V době revoluce jsme 
s manželem neměli nijak zvlášť lukrativní 
zaměstnání, oba jsme sice byli vysokoškolá-
ci, ale bez členství ve straně a bez vlivných 
známostí z minulé doby. Byli jsme však 
nadšení ze svobody, plní chuti pustit se do 
čehokoliv a naše ekonomické vzdělání bylo 
univerzální. Náhoda sehrála velkou roli. 
Manžel na návštěvě potkal člověka, který 
nabízel obkládačky a vychválil mu, jak se 
dobře prodávají. Zauvažovali jsme, musím 
přiznat dost naivně, že to zkusíme. K ob-
kládačkám jsme nakoupili avii sanitární 
keramiky a nějaké koupelnové doplňky. Na 
nákup zboží jsme vybrali veškeré rodinné 
úspory, a to včetně vkladních knížek dětí (na 
nichž měly úspory z letních brigád a pří-
spěvky od babiček a dědečků za vysvědčení). 
Neměli jsme ani tušení, že by se naše podni-
kání mělo rozrůst mimo naši obec Čimelice. 
V podstatě jsme spoléhali na to, že kolem 
naší malé prodejny u frekventované silnice 
jezdí plno Pražáků na jih, což nám mělo 
pomoci v odbytu. Podnikání otočilo náš 
dosavadní život naruby. Veškerá „domácí“ 
pracovní aktivita se nasměrovala do práce 
ve firmě. Se vší vehemencí a důsledností. 
Vlak se rozjel a už z něho nešlo vystoupit.

 Podařilo se vám tedy do firmy zapojit 
i rodinné příslušníky. Předáte jim jednou 
podnik?
Od samého začátku, přesněji od března 
1991, byly do chodu firmy zapojeny jak děti, 
tak s rostoucí firmou i další rodinní pří-
slušníci. Synové byli ve věku 18 a 20 let, oba 
studovali. Při studiu pracovali ve skladu, 
prodávali v prodejně, rozváželi zboží. Dceři 
sice na začátku podnikání ještě nebylo ani 
čtrnáct let, ale hned po příchodu ze školy už 
musela balit balíčky s dobírkami, pomáhat 
s administrativou, psát na stroji faktury, 
chodit prodávat. Všichni jsme v tom byli 
od prvního dne. Předání se nám podařilo 
velmi dobře zvládnout. Prostřední syn před 
třemi lety po mně převzal roli generálního 
ředitele. Nejstarší syn je odjakživa vizionář, 
proto je ředitelem pro strategii. Dcera plní 
mateřské povinnosti, je předsedkyní dozorčí 
rady a vede rodinnou kancelář. Já se nadále 
zúčastňuji strategických jednání společnos-
ti, do chodu firmy aktivně nezasahuji, ale 
jsem připravena předat rady, pokud jsem 
o to požádána. 

 Jak se vám daří synergie koupelen 
a kuchyní – nejsou zde problémy s různými 
módními trendy? 
Zákazníci novou koupelnu i kuchyni často 
řeší společně. Trendem je, že chtějí mít celý 
interiér sladěn do stylu, který odpovídá 
jejich osobnímu naturelu. Proto jsme přišli 
s nabídkou ucelených stylových řešení, 
což jsme v Evropě zatím nikde neviděli. 
A tuto nabídku více než deseti sladěných 
stylových řešení úspěšně rozšiřujeme od 
koupelen i do kuchyní. Například letošní 
vyhledávanou novinkou je řešení kou-
pelny i kuchyně ve skandinávském stylu. 

Velké oblibě se těší i styly Provence, retro, 
romantický či přírodní. V koupelnách jsme 
jedničkou na trhu a v kuchyních trojkou. 
Pozici na kuchyňském trhu postupně vý-
znamně posilujeme. Hlavně díky tomu, že 
jako jediní na trhu máme kvalitní německé 
designové kuchyně skladem s možností 
odebrat je ihned. Navíc jsou jednotlivé 
skříňky již smontované z výroby, a tím 
se montáž pro zákazníka stává rychlejší 
a přesnější. Naši nabídku jsme rozší-
řili i o interiérové dveře. Nyní probíhá 
naskladnění jedinečné nabídky kvalitních 
dveří ve více než 400 provedeních, barvách 
a rozměrech, a to včetně zárubní. Taková 
nabídka nemá na našem trhu obdoby.

 Nedávno jste dokončili první bytový 
dům. Hodláte v developerské branži 
pokračovat? 
Nejedná se o byty „na prodej“, ale o nové 
byty k nájemnímu bydlení. Loni dokončený 
unikátní projekt nájemního bydlení Luka  
Living s 215 nájemními byty na stanici 
metra Luka získal již několik prestižních 
ocenění. Otcem myšlenky zrealizovat takový 
projekt v Čechách byl nejstarší syn Víťa. 
Bylo mu jasné, že zde opravdu kvalitní ná-
jemní bydlení chybí. Není to jen o pronajmu-
tí holého bytu – do našeho bytu se můžete 
nastěhovat doslova jen s igelitkou s pár 
osobními věcmi. Byty jsou kompletně vyba-
vené nábytkem, spotřebiči, nádobím, příbo-
ry, lůžkovinami, pračkou, televizí a jiným. 
Víťa se inspiroval v Americe, kde je kvalitní 
nájemní bydlení daleko víc rozšířené.

 Co vám osobně nyní přináší největší 
radost? 
Po letech práce výhradně pro firmu mám 
opět čas na práci na zahradě. Založil ji můj 
otec zahradník, je to pro mne silné osobní 
pouto k tomuto místu. Užívám si volný čas 
s rodinami svých dětí. Podnikáme společné 
výlety, v zimě jezdíme na lyže. Mám ráda 
nordic walking, a když mám čas, s chu-
tí vyrazím kolektivně na procházky po 
čimelickém okolí. A věřte nevěřte – s chutí 
nacvičuji v Sokole cvičení žen Cesta pro 
letošní všesokolský slet! Nacvičuje i moje se-
stra Jana a neteř Tamara. S chutí se vracíme 
ke kořenům a tradicím naší rodiny, vždyť 
otec býval náčelníkem Sokola a byl velký 
vlastenec. 
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Podnikání otočilo náš 
dosavadní život naruby. 
Veškerá „domácí“ 
pracovní aktivita se 
nasměrovala do práce 
ve firmě.
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O rodině a škole
Oba moji rodiče jsou živnostníci. Otec 
vlastní elektrofirmu a matka zahradnictví. 
Narodil jsem se v Teplicích a nikdy jsem 
nebyl studijní typ, měl jsem raději praxi. 
Studoval jsem 1. LF UK v Praze, obor zubní 
lékařství. Když se ohlédnu, tak si říkám, že 
studijní program zubní lékařství by měl být 
více zaměřen na praktickou 
výuku než všeobecné lékař-
ství. V podstatě by člověk měl 
vyjít a být schopen samostat-
ně pracovat. Škola je však 
mnohdy instituce, která vás 
učí to, co už neplatí.

O brzkém poznání
Brzy jsem poznal, že jen na 
to, co se ve škole naučím, 
se spoléhat nedá. Tak jsem 
od druhého ročníku začal 
chodit pomáhat do Fakultní 
nemocnice Motol. Nejprve 
jsem v ordinacích asistoval a po čase získal 
důvěru k ošetřování pacientů pod dohledem 
zkušenějších kolegů. Stal jsem se součástí 
týmu lékařů z 2. lékařské fakulty v Motole, 
který získal grant na výzkum ortognátních 
vad a mohl publikovat výsledky společné 
práce i na zahraničních konferencích (EPA 
Insbruck, EPA Pecs, Ortodontický kongres 
v Portoroži). Za příležitost, kterou jsem 
dostal, jsem dodnes vděčný.

O dalším vzdělávání
Nejdůležitější pro mne bylo po škole najít 
dobrého mentora (k těm patřili doktor 
Zdeněk Novák a primář Vladimír Zábrodský 
z Pražského centra dentální implantologie) 
a investovat do dalšího vzdělávání. Nejde se 
zastavit. Proto jsem nastoupil do renomo-
vaného implantologického centra PCDI na 

pražských Petřinách, kde 
jsem pokračoval v získávání 
praktických zkušeností. 

O penězích
Když toho mnoho neumíte, 
je zcela nepodstatné ptát se 
na platové podmínky. Dů-
ležité je ptát se, co se mohu 
naučit. Po čase, když se něco 
naučíte a začnete být užiteč-
ný, peníze se také dostaví. 

O ordinaci v Českých 
Budějovicích

Proč jsem se rozhodl otevřít svoji sou-
kromou praxi mimo hlavní město? Z více 
důvodů. Poměr nákladů na otevření praxe 
a bydlení je v Českých Budějovicích oproti 
Praze výhodnější. Navíc pokud k životu 
potřebujete spíše přírodu a nechcete strávit 
život v dopravních zácpách a zároveň 
nechcete bydlet na vesnici, krajské město 
střední velikosti z toho posuzování vychází 
nejlépe.

O ekonomické stránce praxe
Většina lidí vidí velké částky, které musí 
někdy po návštěvě zubní ordinace zaplatit. 
Nicméně zisk se pohybuje jen přibližně kolem 
20 procent obratu. Hodinové náklady jsou 
zhruba 2500 až tři tisíce korun v závislosti na 
vybavení praxe, lokalitě a tak dále. První roky 
je samozřejmě třeba hodně investovat. Může 
se stát, že na konci měsíce je člověk i v minusu. 
Je to jako v jakémkoli jiném oboru. Každým 
rokem také roste administrativní zátěž, a to se 
logicky odrazí na ceně. Letos se například ob-
jevily e-recepty, následovat bude GDPR, EET.

O tom, jak poznat kvalitního 
zubaře
Pro laika to není lehké. Samozřejmě si můžete 
poskládat obrázek nepřímo na základě více 
poznatků. Je třeba dobré vědět, kde a u koho se 
učil. Jak dlouho se oboru věnuje. Kolik výkonů 
má za sebou. Je dobré se porozhlédnout, jak 
vypadá ordinace, jak je vybavena. Dobrý lékař 
dbá na prevenci, spolupracuje s dentální hy-
gienistkou, pravidelně dělá rentgeny. Dobrým 
indikátorem také bývá, kolik času věnuje jed-
notlivému úkonu. Zkušený lékař samozřejmě 
potřebuje na stejný úkon času méně. Důležité 
je také, zda se lékař pravidelně vzdělává. Zubní 
medicína je dynamicky rozvíjejícím se oborem. 
Z výše uvedeného je samozřejmě jasné, že 
určitým indikátorem kvality je i cena. 

marKéTa maZaNCOVÁ

Zubní medicína 
je z velké části řemeslo
Sedmatřicetiletý zubní 
lékař Martin Janega o sobě 
hovoří jako o řemeslníkovi
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Př íBĚH 
ÚS PĚC Hu

Chtěl bych 
svou praxi 
rozšířit 
a nabídnout 
s více lékaři 
širší okruh 
péče
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26 l Profit

Jen necelá polovina obyvatel Česka 
podle průzkumů dochází na 
pravidelné preventivní prohlídky. 

Přitom jde o jeden z nejdůležitějších 
kroků, který mohou především lidé ve 
středním nebo vyšším věku udělat pro 
svoje zdraví. 

Pacienty přitom často odrazují dlouhé 
čekací doby před ordinacemi lékařů. Pře-
devším zaměstnaní lidé nebo podnikatelé 
proto zanedbávají prevenci kvůli obavám 
z příliš velké časové náročnosti. Také v této 
oblasti se ale v současnosti stále více prosa-
zují digitální řešení. 

Konec přeplněných čekáren
Jedním z nich je objednávkový systém Re-
servio, který vyvinul stejnojmenný brněnský 
startup založený Borisem Bošiakem, součas-
ným ředitelem společnosti, a jeho kolegou 
Františkem Mazuchem. Oba dříve pracovali 
jako webdesignéři. 

„Když jsme tvořili internetové stránky, 
potkali jsme se s mnohými firmami, které 
řešily otázku přijímání online rezervací,“ 
vysvětluje Boris Bošiak. 

„Neuměli jsme najít dostatečně jedno-
duché a efektivní řešení. Zjistili jsme, že 
většina našich současných konkurentů 

funguje jenom na anglickém trhu a po-
skytuje velmi složitá řešení, která běžný 
uživatel neuměl ovládat. Rozhodli jsme se 
takovou službu nabídnout sami,“ dodává 
Boris Bošiak.

Na Reserviu začali oba kolegové pracovat 
na jaře 2012 ve startupovém akcelerátoru 
StarCube. Právě možnost jednoduché re-
zervace termínu a odbourání front a čekání 
může být pro lékaře jedním z klíčových fak-
torů pro udržení zaměstnaných či podnikají-
cích pacientů, tedy těch, kteří jsou pro lékaře 
nejvýhodnější – málo stonají a pojišťovny za 
ně dobře platí. 

26 l Profit

Digitální doktor
Prostřednictvím internetu 
nebo mobilů lidé stále 
více komunikují nejen se zdravotními 
pojišťovnami, ale i s lékaři

Téma
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dodnes,“ popisuje Boris Bošiak. Vstup na 
zahraniční trh neobnáší pouze přeložení apli- 
kace. Česká firma musí také zjistit cenovou 
hladinu na daném trhu, pochopit kulturní 
odlišnosti, hledat marketingové kanály. „Nej-
větší výzvou je ale jednoznačně poskytovat 
kvalitní a rychlou zákaznickou péči lidem na 
druhé straně světa. Když lidé v Česku obvyk-
le v práci končí, v Brazílii anebo v Austrálii 
právě začínají,“ zmiňuje Boris Bošiak.

Za půl roku osm tisíc dotazů
Další způsob, jak zkrátit cestu člověka do 
ordinace praktického lékaře či specialisty, 
představuje telemedicína. Které obtíže lidé 
prostřednictvím telekonzultací řeší? 

Běžné jsou otázky ze všech medicínských 
oblastí, například vnitřního lékařství, 
neurologie, ortopedie či dětského lékařství. 
Virtuální prostor otevírá cestu k řešení 
zdravotních problémů v urgentních přípa-
dech i v otázkách prevence.

 „Už dnes dokážeme člověka se zdra-
votním problémem dovést od klávesnice 
počítače až do ordinace relevantního lékaře, 
který mu s řešením pomůže. To je ale pořád 
reaktivní vzorec chování, tedy nejprve 
problém a následně jeho řešení,“ říká Daniel 
Soukup, šéf služby uLékaře.cz. 

„Budoucnost vidím v proaktivním způso-
bu práce, který povede k preventivní zdra-
votní péči. Naší ambicí je být lidem reálným 
‚doktorem v kapse‘, odborným poradcem, na 
něhož se člověk může obrátit ve chvíli, kdy 
jej skutečně potřebuje. S vědomím, že získá 
profesionální radu bez nutnosti trávit čas 
v čekárnách,“ dodává Daniel Soukup.

Za necelého půl roku fungování zpoplat-
něných konzultací uLékaře.cz lidé položili 
praktickým lékařům a specialistům na osm 
tisíc dotazů. Nejčastěji se ptají lidé ve věku 
od 24 do 45 let. Velký díl konzultací míří 
zejména do oblastí gynekologie (15 procent), 
vnitřního lékařství (11 procent), neurologie 
(9 procent) a ortopedie (9 procent).

Když se pacient stydí
 „Typicky jde o věci, se kterými se lidé buď 
stydí jít k lékaři, nebo návštěvu z různých 
důvodů odkládají. Protože pracujeme ve 
virtuálním prostředí, je pro ně naše služba 
přístupnou cestou, jak se k řešení takových 
situací odhodlat. Napomáháme tak řešení 
problémů v jejich raném stadiu. Bez ohledu 
na řešené téma je náš postup pro pacienta 
komfortní a pro české zdravotnictví eko-

nomický,“ upozorňuje Daniel Soukup. Jak 
služba funguje? Zpoplatněná je konzultační 
část, tedy položení dotazu. Lidé si mohou 
vybrat ze tří cenových pásem od  
39 do 199 korun podle toho, jak rychle chtějí 
odpověď. V první fázi odpovídá praktický 
lékař, který je k dispozici čtyřiadvacet hodin 
denně sedm dní v týdnu. V případě potřeby 
pošle otázku relevantnímu specialistovi. 
Ten odpověď upřesní, popřípadě doporučí 
návštěvu ordinace. To vše je v rámci jednoho 
dotazu. 

Služba řeší nejenom konzultace, ale také 
to, jak se co nejdříve dostat k lékaři do 
ordinace. To pro pacienty často znamená 
problém. „Obíhání lékařských ordinací, 
zjišťování, kdo je nejlepší, zda nemá známý 
známého lékaře, čekání v čekárnách nebo 
nepochopení celého postupu diagnostiky 
a léčby. Věřím, že telemedicínské služby 
brzy začnou proplácet zdravotní pojišťovny, 
protože velmi šetří peníze celému zdravot-
nímu systému a mají potenciál napomoci 
zefektivnit zdravotní pojištění,“ doplňuje 
Tomáš Šebek, spoluzakladatel služby  
uLékaře.cz. 

Vyřízení požadavku na objednání k lékaři 
je bezplatné. Zdravotní sestry pacientům 
pomůžou zajistit vše potřebné a objednají je 
ke konkrétnímu specialistovi v místě, které 
je pro pacienta dostupné. Lidé se na službu 
mohou obracet prostřednictvím formuláře 
na webu nebo pomocí aplikace pro mobilní 
telefony. 

Pojišťovny online
Digitalizací prochází nejenom oblast medicí-
ny, ale i zdravotního pojištění. I když kom-
plexní elektronizace zdravotnictví je v České 
republice teprve na počátku, elektronickou 
komunikaci se zdravotními pojišťovnami 
využívá již 38 procent pojištěnců. Pojišťov-
ny nabízejí různé služby od elektronické 
informační přepážky až po možnost si 
online kontrolovat výpis péče, kterou lékaři 
vykazují na jejich rodné číslo. 

Reservio přitom nemá ambici zaplnit díru 
pouze na českém trhu, ale expanduje do 
celého světa. V současnosti podporuje devět 
jazykových verzí, spolu s aktivní komuni-
tou fanoušků a uživatelů přeložili systém 
částečně do dalších dvanácti jazyků. Platící 
zákazníky má firma v desítkách zemí, mezi 
největší trhy jsou pro ni Brazílie, USA, Česká 
Republika, Itálie, Španělsko, Velká Británie 
a Austrálie.

Takový rozsah přináší firmě řadu výzev. 
„Na trzích, které jsou vyspělejší a techno-
logicky pokročilejší, to šlo snadněji než 
v Česku. Ale jsou země, se kterými bojujeme FO

TO
: 

M
ar

ti
n 

Pi
nk

as

›
05/2018 l 27

„Rezervační systém 
je jakási inteligentnější 
náhrada diáře,“ 
říká Boris Bošiak. 
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I když procento pacientů komunikujících digitálně není nízké, 
stále platí, že zatímco elektronický přístup k službám považují lidé 
v případě bank a komerčních pojišťoven už za běžný standard, v pří-
padě zdravotních pojišťoven si na to klienti teprve pomalu zvykají. 
To dokládá i počet využití online služeb zdravotních pojišťoven, 
který se rok od roku zvyšuje. 

„V posledních letech jsme zaznamenali značný nárůst počtu klien-
tů, kteří dávají přednost elektronické komunikaci se svou zdravotní 
pojišťovnou. Za poslední tři roky došlo k patnáctiprocentnímu ná-
růstu,“ konstatuje Mario Böhme, zástupce komise pro komunikaci 
Svazu zdravotních pojišťoven ČR. 

Klienti zdravotních pojišťoven mají k dispozici vedle elektronické 
informační přepážky i různé mobilní aplikace, díky nimž si každý 
pojištěnec může sám aktivně kontrolovat svůj výpis vykázané péče 
z pohodlí domova. „Plně podporujeme naše pojištěnce v tom, aby 
si sami kontrolovali výpis vykázané péče – zjistí tak, nejen kolik 
jednotlivé zdravotní výkony stojí, ale zároveň také kontrolují, že 
lékaři nevykazují výkony, které se vůbec neuskutečnily,“ apeluje na 
pojištěnce Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťo-
ven ČR.

Zorientovat se v přehledech však není pro pacienty vždy jedno-
duché. „Je důležité počítat s tím, že se výkony proplácejí poskyto-
vatelům zdravotní péče zpětně, takže není výjimkou, že se platby 
promítnou do pojištěncova výpisu až s několikaměsíčním zpoždě-
ním,“ dodává Ladislav Friedrich.

Chyby ve vykázané péči přitom podle zástupců pojišťoven 
nemusejí automaticky znamenat pojistné podvody, může se jednat 
o překlepy či administrační chyby, takže je důležité každou chybu 
nejprve vyřešit se svou zdravotní pojišťovnou, která situaci indivi-
duálně prověří.

Kromě individuální elektronické komunikace se svými pojištěn-
ci komunikují zdravotní pojišťovny elektronicky i s poskytovateli 
a plátci zdravotní péče, a to pomocí Portálu zdravotních pojišťoven. 
Je to internetová aplikace, která vznikla již v roce 2002 a umožňuje 
bezpečnou výměnu digitálně podepsaných dat mezi zdravotními 
pojišťovnami a zdravotnickými subjekty, pojištěnci a plátci pojistné-
ho v České republice. 

„Portál zdravotních pojišťoven je efektivní nástroj, s jehož pomocí 
mohou uživatelé komunikovat se všemi zaměstnaneckými zdra-
votními pojišťovnami na jedné platformě. Celý proces vyúčtování 
a hlášení o platbách je tak pro všechny strany jednoduchý a pře-
hledný,“ uzavírá Martin Balada, výkonný ředitel Svazu zdravotních 
pojišťoven. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

›

Elektronizaci vyvažuje  
návrat k bylinkám
Zatímco digitalizace ukazuje příklon zdravotnictví k moderním 
technologiím, současně v něm probíhá také přesně opačný efekt. 
Návrat k tradicím. Ten se projevuje především v rostoucím zájmu 
o léčivé byliny a preparáty z nich. 

Jednou z českých firem, které se díky tomu na trhu daří, je 
společnost Naděje. Tu před lety založila Jarmila Podhorná, jež v té 
době už byla v důchodovém věku. Nečekaná smrt manžela ji zasáhla 
natolik, že se začala zajímat o lidské zdraví. 

Po tinkturách z bylin přišla na trh také s dalšími výrobky, 
například s výtažky z pupenů rostlin. Léčivé účinky svých preparátů 
pak posiluje například i působením biopole z včelích úlů. 

„Vytvoření důstojných podmínek pro výrobu, distribuci, zbudování 
zahrady pro pupeny, která je zároveň světovým unikátem, je 
důkazem, že tyto prostředky fungují a je o ně čím dál větší zájem,“ 
říká Jarmila Podhorná, která podobně jako řada podnikatelů 
začínala s prvními výrobky ve sklepě svého domu. 

Téma

ÚLEVA OD BOLESTI  
KLOUBŮ A ZAD

Specifické zdravotní výrobky  
a pomůcky

BEDERNÍ OPĚRKY 
ZDRAVOTNÍ POLŠTÁŘE 
NAHŘÍVACÍ VÝROBKY  

ANTIDEKUBITNÍ POMŮCKY

www.asnilek-shop.cz
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HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
Působí příznivě na regeneraci 
organismu, zabraňuje přetučnění 
jater, snižuje hladinu tuku v krvi 
a cholesterolu. Obsahuje protivirové, 
protibakteriální i protirakovinné 
látky. Významně též snižuje glykémii 
– hladinu cukru v krvi –, aniž by se 
změnila hladina inzulínu.

REISHI
Působí proti kardiovaskulárním 
onemocněním a chronické 
bronchitidě, zvyšuje imunitu 
jedince, posiluje játra, nervový 
systém a činnost ledvin. 
Používá se i pro zvýšení potence. 
Ne nadarmo se jí v Asii říká „houba 
nesmrtelnosti“.

CORDYCEPS
Působí proti únavě a celkovému 
vyčerpání, jako zdroj energie a životní 
síly k upevnění zdraví. Vyživuje energii 
ledvin a pomáhá odstraňovat nemoci 
související s dýcháním. Má omlazující 
a afrodiziakální účinky u obou pohlaví. 
Je oblíben u sportovců. Snižuje stres 
a navozuje pocit klidu a vyrovnanosti.

Pro posílení zdraví a vitality je také důležité zaměřit se na správné fungování střev, pravidelné vyprazdňování. K tomu nám pomáhá 
vláknina obsažená převážně v ovoci, zelenině a luštěninách. Přidat můžeme pravidelné užívání PSYLLIA, případně GLUKOMANNANU. 
Pro dostatek tekutin doporučujeme vypít sklenku vody každou celou hodinu. Dále přidat očišťovací bylinné čaje, střídat je podle návodu 
na nich uvedených. Přidat výživnější potraviny – libové maso, tvrdé sýry, ořechy, dušenou zeleninu, vývary, zeleninové šťávy.
Obsahují množství vlákniny, vitamínů a minerálních látek.

Přidat lze užívání MULTIVITAMÍNŮ, MULTIMINERÁLŮ, GOJI, RAKYTNÍKU ŘEŠETLÁKOVÉHO, CHIA SEMÍNEK. 
Dále je také velmi důležitý pohyb, nejlépe pravidelné každodenní procházky. Důležité je setkávání se s příjemnými lidmi, učit se novým 
věcem, tvoření a plánování. Snažte se neztrácet optimismus a každý den se radovat z maličkostí!

Více na www.perlazdravi.cz nebo telefonicky: 602 709 702

Životodárné 
houby
Jak jednoduše dokážou obnovit životní sílu?

100 tobolek za 

269 Kč
100 tobolek za 

349 Kč
100 tobolek za 

239 Kč
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vláknina obsažená převážně v ovoci, zelenině a luštěninách. Přidat můžeme pravidelné užívání PSYLLIA, případně GLUKOMANNANU. 
Pro dostatek tekutin doporučujeme vypít sklenku vody každou celou hodinu. Dále přidat očišťovací bylinné čaje, střídat je podle návodu 
na nich uvedených. Přidat výživnější potraviny – libové maso, tvrdé sýry, ořechy, dušenou zeleninu, vývary, zeleninové šťávy.
Obsahují množství vlákniny, vitamínů a minerálních látek.

Přidat lze užívání MULTIVITAMÍNŮ, MULTIMINERÁLŮ, GOJI, RAKYTNÍKU ŘEŠETLÁKOVÉHO, CHIA SEMÍNEK. 
Dále je také velmi důležitý pohyb, nejlépe pravidelné každodenní procházky. Důležité je setkávání se s příjemnými lidmi, učit se novým 
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Španělský sál Pražského hradu se 
19. dubna stal svědkem významné 
události v životě České manažerské 

asociace (ČMA) a její soutěže Manažer 
roku. Konalo se tam vyhlášení manažerů 
čtvrtstoletí. 

Tímto titulem byly oceněny manažerské 
ikony Daniel Beneš (ČEZ), Jiří Cienciala 
(Třinecké železárny, ministr, vládní zmocně-
nec pro tři kraje), Vladimír Feix (Karlovar-
ský porcelán), Zbyněk Frolík (Linet), Bořivoj 
Kačena (Eurovia CS, dříve Stavby silnic 
a železnic), Zdeněk Pelc (GZ Media,  
dříve Gramofonové závody v Loděnicích),  
Štěpán Popovič (Glaverbel, dříve Sklounion  
Teplice), Jan Rýdl (TOS Varnsdorf),  

Lubomír Stoklásek (Agrostroj Pelhřimov), 
Jaroslava Valová (SIKO koupelny).

Ocenění ve speciálních kategoriích 
obdržela ještě desítka dalších úspěšných 
manažerů. Udělovala se i Cena České 
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 
(CBCSD): Inovace pro udržitelný rozvoj 
2018. Pobočku CBCSD v ČR spoluzakládala 
ČMA a její zástupci v ní aktivně působí. 
Další informace o oceněných manažerech 
čtvrtstoletí najdete na www.cma.cz a na 
www.manazerroku.cz.

Pod záštitou prezidenta
 „Společně jsme slavnostně završili  
25 let mimořádně společensky hodnotné- 

ho projektu. Projektu, který po čtvrtinu sto-
letí vyhledával a oceňoval ty nejlepší řídící 
pracovníky naší země, a to nejen v byznysu. 
Jejich příklad byl motivací a zároveň pouče-
ním pro mnohé další,“ uvedl při předávání 
titulů prezident ČMA Pavel Kafka. 

Slavnostní atmosféru podtrhla účast  
300 významných manažerských osobností. 
Mezi nimi se vyjímalo několik desítek vítězů 
soutěže Manažer roku. 

Na galavečer zavítali a ceny předávali 
předseda vlády Andrej Babiš, ministryně 
financí Alena Schillerová, ministr průmy-
slu a obchodu Tomáš Hüner a ministryně 
práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, 
první náměstkyně primátorky hlavního 
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Česko zná manažery čtvrtstoletí
U příležitosti 25 let prestižní 
soutěže Manažer roku ocenila 
pořadatelská Česká manažerská asociace 
top 10 manažerských osobností ČR 
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města Prahy Eva Kislingerová. Hlavním 
zahraničním hostem byl prezident Evrop-
ské asociace manažerů Ludger Ramme, 
který na akci přiletěl z Bruselu na pozvání 
ČMA. Záštitu nad oceněním manažerů 
čtvrtstoletí převzal prezident republiky 
Miloš Zeman. 

Detaily dokreslily atmosféru
Pro přítomné byl milým překvapením 
červený koberec na vstupním schodiš- 
ti lemovaný Hradní stráží v modrých 
uniformách. Ohromující byla na úvod 
a závěr galavečera interpretace legen-
dární písně skupiny Queen We Are the 
Champions s lehce upraveným textem You 

Are the Champions – vy jste šampioni. 
Píseň zazpívali sólisté Národního divadla, 
sopranistka Marie Fajtová a barytonista 
Vratislav Kříž. Podpořeni byli špičkový- 
mi nástroji firmy Petrof a vítězem její 
soutěže Pianista roku 2017 Zdeňkem  
Urbanovským. A společně s ním vystoupil  
v roli pro mnohé překvapivé vynikající 
klavírista, emeritní rektor VŠE v Praze  
Richard Hindls. Ten je nyní předsedou 
Rady expertů ČMA. 

Pro oceněné manažery vytvořil speciální 
skleněný barevný jehlan s podsvíceným 
broušeným podstavcem Eduard Soukup 
z České Lípy – Dobranova. Tato trofej byla 
odlita ve sklárně Ajeto.  red
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manažer roku
•  Soutěž je v České republice jedinečná, 

žádná jiná neoceňuje manažery napříč 
odvětvími, profesemi a regiony. Právem 
je považována za měřítko v daném 
oboru. 

•  Soutěž 25 let hledá nejlepší manažerské 
osobnosti a příklady řídicí praxe. Do 
finále se dostalo 1500 nominovaných, 
vyhlášeno bylo 59 Manažerů a Manaže-
rek roku. 

•  Soutěž v průběhu času doznala změn, 
vznikla Hodnotící komise a Národní 
komise, pilovala se kritéria hodnocení. 
Založena byla na tajném hlasování, 
propojilo se kvantitativní a kvalitativní 
hodnocení. Součástí procesu výběru 
manažerů byla návštěva jejich působiš-
tě, zejména firem, a reporty. 

•  Další úpravou bylo, že top 10 nejlep-
ších se přestalo hodnotit podle pořadí 
a v roce 2003 byl vedle titulu Manažer 
roku zaveden i titul Manažerka roku. 
Záměrem bylo zviditelnit ženy v mana-
žerských funkcích. Novinkou je zavedení 
ocenění Inovace pro udržitelný rozvoj, 
které bylo poprvé uděleno v roce 2017.

OSOBnOSTI čTvRTSTOLETí.  
Ocenění na Pražském hradě převzali (zleva) 
Daniel Beneš, Jiří Ciencala, Vladimír Feix, 
Zbyněk Frolík, Bořivoj Kačena, Zdeněk Pelc, 
Štěpán Popovič, Jan Rýdl, Lubomír Stoklásek, 
Jaroslava Valová za účasti premiéra Andreje 
Babiše, ministra průmyslu a obchodu  
Tomáše Hünera, prezidenta České  
manažerské asociace Pavla Kafky,  
prezidenta Evropské asociace manažerů 
Ludgera Rammeho
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 Co pro vás znamená cena Manažer 
čtvrtstoletí, kterou jste obdržel? 
Ocenění je samozřejmě důležité, dodává dob-
rý pocit z dobře vykonané práce. Má význam 
pro celou společnost, protože se široká ve-
řejnost dozvídá o práci nominovaných firem 
a může hodnotit zaměstnavatele. To, že se 
nyní máme nejlépe za 100 let, není zásluhou 
politiků, ale zaměstnavatelů a zaměstnanců. 
To platí dvakrát tolik, jde-li o české zaměst-
navatele, protože ti investují do rozvoje svých 
firem v České republice, platí daně v České 
republice a podporují celou řadu společen-
ských, sportovních i charitativních aktivit.

 Strojírenské firmy kritizují školství. 
Všiml jste si nějaké změny k lepšímu?
Prozatím žádné zásadní změny z pohledu 
celorepublikové politiky školství nevnímám. 

My se zabýváme touto proble-
matikou z pohledu regionu a to 
podle mého názoru zcela fun-
guje. Máme velmi úzké vztahy 
s místními technickými školami a věnujeme 
se také základnímu školství. Naši lektoři na 
těchto školách vyučují a organizujeme pravi-
delná školení vyučujících. Ročně evidujeme 
přibližně 600 exkurzí a návštěv naší firmy. 
Samozřejmostí je také technická podpora 
škol a stipendijní programy. 

 Na rozdíl od velké části jiných firem se 
velmi systematicky věnujete zlepšování 
pracovního prostředí zaměstnanců. Vrací 
se vám to? 
Již v roce 2000 jsem si začal plně 
uvědomovat, jakou devízou jsou a budou 
zkušení strojaři. Začali jsme postupně 

vytvářet koncept naší 
personální politiky, jejíž 
součástí byly také benefity 
a zlepšování pracovního 
prostředí. To vše právě s cílem 
zajištění dostatečného počtu 
lidí a jejich udržení ve firmě. 
Dnes vidíme, že tento krok 
byl zásadní pro úspěch firmy. 
V současné době je fluktuace 
našich zaměstnanců pod třemi 
procenty, což jsou přirozené 

odchody do důchodu a eventuální změna 
bydliště.

 Ojedinělé je také to, že jste se pustili do 
stavby služebních bytů. Kolik jich vznikne?
Výstavba bytů je realizována s cílem nabíd-
nout současným i budoucím zaměstnancům 
možnost žít přímo v Pelhřimově. Zahájili 
jsme výstavbu 100 nadstandardních bytů na 
velmi atraktivním místě, které je vzdálené 
cirka 15 minut chůze od fabriky. Dvoupoko-
jový byt bude mít plochu 70 metrů čtvereč-
ních a třípokojový 92 metrů čtverečních. 
Celý komplex bytové zástavby je také velmi 
pěkně architektonicky zpracovaný. 

 Vaše firma s téměř dvěma tisíci 
zaměstnanců má obrat kolem dvou 
miliard korun ročně a produkuje rovněž 
CD, DVD nebo Blu-ray disky. Asi nejvíce 
jste se v posledních letech ale proslavili 
výrobou vinylů. Bylo jejich zachování 
u vás spíše šťastnou náhodou, nebo 
od počátku strategickým 
rozhodnutím?
Ani jedno. S vinylem jsem v GZ 
začínal a mám k němu velmi 
osobní vztah. Když se zájem 
o tento produkt prakticky vy-
tratil, rozhodl jsem se, že pokud 
tuto výrobu mám zavřít, budu 
v Evropě ten poslední. A když 
nastal v poptávce pomalý obrat, 
měli jsme jak zařízení, tak 
i know-how. 

 Jakou část vaší produkce nyní vinyly 
tvoří? 
V současnosti 56 procent. 

 V poslední době se mluví o nástupu HD 
vinylů. Do jaké míry je to reálné? Chystáte 
se na tento segment?

Jak je to reálné, neumím říct, 
pouštět se do tohoto vývoje 
neplánujeme. 

 Proč podle vás digitální 
nosiče hudby zamrzly na 
úrovni CD, nebo šly ještě 
níže na úroveň mp3, zatímco 
u filmů přišlo HD, UHD…
Streamování hudby ovládlo 
trh, poptávka po fyzických 
digitálních nosičích neustále 

klesá. Analogová vinylová deska je výrazem 
touhy řady lidí vlastnit něco hmatatelného, 
pokud jde o jejich oblíbence. To velká deska 
splňuje mnohem lépe než malé CD, nemluvě 
o odlišném zvuku. 

 Některé firmy, které plánovaly byznys 
v USA, zastavila ochranářská opatření nové 
americké administrativy. Zasáhla také vaše 
plánované akvizice v USA, případně výrobu 
v Kanadě? 
Zatím ani v nejmenším. Nemyslím, že deska 
bude někde na předním místě seznamu 
ochrany amerického trhu. Kromě toho naše 
výroba ať již v USA, či Kanadě je místní 
výroba. 

Zaměstnancům staví stovku bytů
Lubomír Stoklásek, generální ředitel 
a majitel společnosti Agrostroj Pelhřimov, 
klade důraz na pracovní prostředí i zázemí 

Král gramodesek
Prezident společnosti GZ Media Zdeněk Pelc 
ze svého podniku v Loděnicích udělal největšího
výrobce vinylových desek na světě
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Rybářství Třeboň Hld. a.s.
www.rybarstvi.cz

Ing. Jan Hůda, Ph.D.
je předsedou představenstva 
Rybářství Třeboň Hld. a.s. 
a prezidentem Rybářského sdružení ČR. 

Rybářství Třeboň Hld. a.s. je holdingem, 
který zahrnuje největší evropskou spo-
lečnost s  chovem sladkovodních ryb 
v rybnících celkem vlastní cca 12 000 ha 

rybníků  23 %  z celkové výměry rybníků v ČR, z toho i his-
toricky významné národní kulturní památky Rožmberskou 
rybniční soustavu a Zlatou stoku.
 
Hospodaření je vedeno v souladu s celospolečenským vý-
znamem rybářské společnosti ve vlivu na krajinu, vodo-
hospodářství a historickou udržitelnost, spolu s respekto-
váním dopadů hospodaření na kvalitu životního prostředí. 

RybářstvíTřeboň_1_4_roh_A181002455.indd   1 10.05.2018   10:19:25
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 Jak se jako bývalý předseda 
představenstva a generální ředitel 
společnosti Stavby silnic a železnic 
díváte na postup výstavby dopravní 
infrastruktury v České republice?
Situace je neutěšená. Když ministryně pro 
místní rozvoj konstatuje, že jsme na 127. 
místě na světě v délce lhůt pro povolování 
staveb, tak je to ostuda minulých vlád i vlády 
současné a též zákonodárců, to jest po-
slanců a senátorů. Připravuje-li se dálniční 
úsek v délce několika kilometrů více než 
13 let, pak české stavební firmy od předání 
staveniště po zahájení provozu umějí takový 
úsek postavit za dva roky! Brzdou postupu 
výstavby dopravní infrastruktury v ČR dnes 
tedy není nedostatek finančních prostředků 

či neschopnost stavbařů, ale 
složitá legislativa a příliš vol-
ného prostoru pro jednotlivce 
a ekologické iniciativy, které si 
nepřejí zlepšit stav dopravy na 
našich silnicích a dálnicích. 

 Co by pomohlo tuto klíčovou 
oblast v ČR rozhýbat?
Už v roce 2004 nebyl v Poslanecké sněmov-
ně o pár hlasů schválen zákon na urychlení 
výstavby silniční a dálniční sítě v ČR, který 
byl připraven podle německých dlouhole-
tých zkušeností, kde – jak známo – je legis-
lativa funkční. Od té doby několik ministrů 
dopravy učinilo řadu pokusů, jak neutěšený 
stav napravit – extrémem bylo zastavení 

přípravy řady staveb v roce 2011 tehdejším 
ministerstvem dopravy. Snad je světlem na 
konci tunelu novela zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení liniových staveb, právě projed-

návaná v Poslanecké sněmovně. 
Projde hlasováním, nebo zase 
nikoli?

 Ve Španělsku díky 
evropským dotacím vybudovali 
fungující síť vysokorychlostní 
železnice, v ČR se stále jen 
diskutuje o jejich zahájení. 
Nepromarnilo Česko v oblasti 
dopravy šanci, kterou mu 
dávaly dotace EU?
Dotace z EU určitě ke zlep-

šení dopravních sítí v ČR pomohly, kdyby 
byly stavby státem jako investorem včas 
připraveny, mohl být efekt mnohem větší. 
Pro budování vysokorychlostní železnice 
u nás je podle mého názoru nezbytné, aby 
se naše trasy staly neoddělitelnou součástí 
celoevropské sítě vysokorychlostních 
tratí.  

Pomalá výstavba je ostudou politiků
Bořivoj Kačena stál v čele Staveb silnic a železnic 
až do roku 2008. Od roku 2009 působí tato 
společnost pod novým názvem Eurovia CS 
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 Proměňuje se v současnosti role 
manažera? 
V managementech evropských společností 
nyní dochází k velkým změnám. Zmínil 
bych dvě hlavní probíhající evoluce. Jednou 
z nich je, že ženy začínají zastávat ve stále 
větším počtu pozice ve vrcholných vedeních 
firem. Jsou sektory, kde už jich je dnes ve 
vedení více než mužů. Například v odvětví 
zdravotnictví, péče o nemocné, péče o děti. 
Ovšem v managementu výrobních závodů, 
v průmyslu, je to naopak. Tam jsou stále ve 
vedení obvykle muži. To se ale podle mého 
názoru změní. I ve vedení technologických 
společností, vědeckých institucí, výzkum-
ných společností bude brzy více žen. Je to 
trend. Pravda, muže zcela nenahradí, ale 
budou nositelkami nové etiky. Věřím, že to 
firmám přinese užitek. 

 Hodně se hovoří o kvótách, o tom, že 
by ženám měla být manažerská místa 
garantována. Co si o tom myslíte? 
Padesátiprocentní zastoupení žen v manage- 
mentech je otázkou daleké budoucnosti. 
Měli bychom být realisté. Když se podíváte 
na některé sektory podrobněji, ve vedení 
společností je stále jen maximálně deset 
procent žen. V některých absolutně vrchol-
ných pozicích jich je dokonce ještě méně. 
Ale to se změní, jak už jsem řekl. Ne kvůli 
zákonům, ale demografii. Většina manažerů 
jsou z hlediska věku starší lidé. Půjdou do 
důchodu a s nástupem příští generace bude 
zcela jistě zastoupení žen větší. V tomto jsem 
optimista. A ještě jedno musím zmínit. S je-
jich nástupem je nyní mnohem častěji zmi-
ňována rovnováha mezi rodinným a pracov-
ním životem. Tyto otázky si však nepokládají 
jen ženy, kladou si je i mladí manažeři. I oni 
stále více hledají rovnováhu ve svém životě. 
Tu upřednostňují před vyděláváním co 
nejvíce peněz a velkými auty. Touží více po 
kvalitě života. To vede k něčemu, co dříve 
nebylo možné. Dnes je často odpovědnost 
v manažerských pozicích rozdělená. 

 Jak? 
Třeba tak, že v některých zemích jsou 
startupy, které vedou dva manažeři. Vrchol-
ný post sdílejí. 

 Tohle ale může fungovat, jen pokud 
nebudou soupeři…
Samozřejmě. Nemůže to fungovat, když máte 
proti sobě dva soupeře a ti spolu soutěží 
ve stejném jobu. V tom případě by šli proti 
sobě, netáhli by za jeden provaz. Je to prostě 
o velké sociální důvěře. Pokud máte lidi, kteří 
se považují za součást týmu, mají týmového 
ducha, bude z toho společnost jen těžit, bude 
z toho mít prospěch. To je jeden příklad nové 
formy managementu za všechny.     

 A ta druhá evoluce? 
Spočívá v digitalizaci. Její éra odstartovala 
na počátku roku 2000. Souvisela s auto-
mobilovým průmyslem a bylo s tím hodně 
problémů. Ne všechno šlo podle představ 

tvůrců. Zlom nastal v letech 2006 až 2008. 
Nyní jsou auta plná digitálních zařízení 
a fungují bezchybně. A digitalizace vstupuje 
do dalších odvětví. V příštím, digitálním 
světě se změní mnoho věcí. Já bych ty změny 
dokonce popsal jako revoluční. Něco jako 
když u vás proběhl přechod od plánované 
k liberální, svobodné ekonomii. Stejně silný 
vliv bude mít digitální éra. Některá mana-
žerská místa zcela zmizí, převezme je umělá 
inteligence. Na druhé straně se ovšem objeví 
pro manažery další velké výzvy. Uvedu 
příklad. Všechna místa, která mají co do 
činění s kontrolou a vedením, ubudou. Ale 
všude tam, kde potřebujete kreativitu, lidské 
posuzování, tam naopak přibude odpo-
vědnost, bude vyžadován nový styl vedení.  
S tím se manažeři budou muset vyrovnat. 
Bude nezbytné, aby si osvojili nové technolo-
gie, což nakonec přinese užitek ekonomice, 
společnosti i naší planetě. 

jAROSLAv mATĚjkA.(matejka@mf.cz)

Manažeři zítřka netouží po velkých autech
Ludger Ramme, prezident Evropské asociace 
manažerů, je optimista. „Ženy budou mít ve 
vedení společností stále větší zastoupení,“ říká

LuDgER RAmmE
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Ludger  
ramme (56)

Od roku 2015 je 
prezidentem Evropské 
asociace manažerů (CEC 
European Managers), 
která reprezentuje jeden 
milion manažerů v Evropě 
prostřednictvím jejich 
národních a oborových 
federací.  
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Centrum sociální a ošetřovatelské 
pomoci v Praze 10 je tu i pro Vás
KAŽDÝ Z NÁS SE MŮŽE NĚKDY DOSTAT 
DO SITUACE, KDY BUDE POTŘEBOVAT 
POMOC – AŤ UŽ PRO SEBE, ANEBO PRO 
SVÉ BLÍZKÉ. A NEBUDE VĚDĚT, NA KOHO 
SE OBRÁTIT. JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH 
POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V PRAZE JE CENTRUM SOCIÁLNÍ 
A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI V PRAZE 
10 (DÁLE JEN CSOP V PRAZE 10) 
SE SÍDLEM SÁMOVA 7, PRAHA 10, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ 
MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 10. ZAMĚŘUJE 
SE PŘEDEVŠÍM NA POMOC SENIORŮM 
A JEJICH RODINÁM, ALE NEJEN 
JIM. SOUČÁSTÍ CSOP V PRAZE 10 JE 
I STŘEDISKO PRO DĚTI A RODIČE NEBO 
STUDENTSKÝ DŮM.

CSOP v Praze 10 provozuje celkem tři domo-
vy pro seniory (DS). Jde o pobytovou službu 
poskytovanou celoročně seniorům, kteří 
potřebují pravidelnou každodenní pomoc 
druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti 
(způsobené věkem, zdravotním postižením 
či nepříznivou situací). Důstojné prožití stáří 
nabízejí tyto domovy seniorů: U Vršovické-
ho nádraží, Vršovický zámeček a Zvonková. 
Provozuje také dva specializované domovy 
se zvláštním režimem (DZR), pobytovou 
službu poskytovanou osobám se speci®cký-
mi potřebami vyplývajícími z jejich onemoc-
nění (lidé trpící Alzheimerovou chorobou 
nebo jinými typy demencí), jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. 
Službu nabízejí domovy Vršovický zámeček 
a Zvonková. V rámci všech domovů pro se-

niory a domovů se zvláštním režimem jsou 
poskytovány i tzv. odlehčovací služby (OS). 

CSOP v Praze 10 provozuje rovněž Dům 
spokojeného žití Sámova, dům s byty 
zvláštního určení. Jde o nájemní byty, 
které jsou určeny seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, kteří již nejsou 
zcela soběstační a potřebují pomoc druhé 

osoby. Obyvatelům těchto bytů může být 
poskytována pečovatelská služba a domácí 
zdravotní péče, další dvě významné služby 
nabízené ambulantně i v terénu. Pro využití 
volného času seniorů z městské části Praha 
10 jsou určeny seniorské kluby (KS). Je jich 
celkem pět: Karpatská, Na Louži, Počernic-
ká, Sámova a Zvonková. 

(text CSOP v Praze 10)

Domov pro seniory Vršovický zámeček je jednou z dominant Vršovic.

„Chodba vzpomínek“ v Domově  
se zvláštním režimem Zvonková

Domov pro seniory U Vršovického nádraží  
je obklopen zelení.

POKUD HLEDÁTE 
SMYSLUPLNOU PRÁCI 
A CHTĚLI BYSTE SE STÁT 
SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU, 
MŮŽETE. CSOP V PRAZE 10 
HLEDÁ V SOUČASNÉ DOBĚ:

n  pracovníka/pracovnici v sociálních 
službách pro aktivizační činnost

n pečovatele/pečovatelku do terénu

n  vedoucí odd. zdravotní péče 
v Domově seniorů Zvonková

n  zdravotní sestru do Domova seniorů 
U Vršovického nádraží a do Domova 
seniorů Zvonková

n fyzioterapeuta/fyzioterapeutku

n  pracovníka/pracovnici v sociálních 
službách

V případě zájmu kontaktujte  
naše personální oddělení

tel.: 272 173 032
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Pondělí v Římě, středa v Aténách, 
pátek v Barceloně. To není výčet 
pracovních schůzek vytíženého 

byznysmena. Podobně vypadají kalendáře 
mnohých českých seniorů využívajících 
nabídek cestovních kanceláří na krátkodobé 
poznávací pobyty. Důchodci cestují stále 
více a jsou jako zákazníci stále důležitější. 
Dokládají to zkušenosti cestovních kanceláří 
i data analytiků. 

Například agentura Invia zaznamenala  
za posledních pět let nárůst klientů starších  
55 let o 11 procent a nyní tvoří celých  
22 procent. Senioři nejčastěji vyrážejí do 
klasických evropských destinací, kam jezdí 
za odpočinkem i poznávacími zájezdy. Stále 
častěji se ale nebojí utrácet ani za exotičtější 
dovolené. Více než dvě třetiny seniorů jezdí 
na dovolenou mimo hlavní turistickou sezo-
nu. Při nákupu zájezdů pak preferují osobní 
návštěvu pobočky a komplexní služby.

„Senioři poznávací i pobytové zájezdy 
tohoto typu s oblibou využívají. Ocení nejen 
příznivé ceny, ale i program uzpůsobený 
jejich možnostem a fakt, že na zájezdu 
mohou potkat podobně staré osoby se 
stejnými preferencemi. Nemusejí se tak bát, 
že by nestíhali tempo spolucestujících nebo 
nezvládli absolvovat celý program,“ říká 
Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní 
agentury Invia, a potvrzuje, že senioři patří 
v cestovním ruchu ke stále významnější 
cílové skupině.

Exotika na stará kolena
„Pravdou je, že v posledních letech jsou 
senioři stále aktivnější a více cestují i do 
vzdálených exotických destinací. Nárůst 

pozorujeme zatím v řádech jednotek procent 
a očekáváme, že bude pokračovat i v bu-
doucnu,“ potvrzuje aktuální trend mluvčí 
České pojišťovny Ivana Buriánková.

Čeští senioři patří k jedněm z nejaktivněj-
ších i v evropském srovnání národů. Ještě 
před čtyřmi lety však cestovali nejčastěji 
v rámci tuzemska. Analýza Eurostatu, která 
pracuje s daty z roku 2014, například ukazu-
je, že 24 procent procestovaných nocí všech 
Češek a Čechů tvořily noclehy osob starších 
65 let. Dvě třetiny noclehů však čeští senioři 
strávili v tuzemsku. 

Právě tento trend se dle odborníků 
v posledních letech začíná měnit a tuzemští 
důchodci se nebojí vyrazit za hranice. Vliv 
na to má především početná skupina senio- 
rů, která byla ekonomicky aktivní v pore-
voluční době a teď má dostatek finančních 
prostředků. 

Důchodci jsou stále důležitějšími zákaz-
níky také pro firmy inzerující na internetu. 
Nejnovější průzkum společnosti Seznam 
jménem Starci na netu například ukázal, 
že 65 procent osob starších 65 let využívá 
alespoň jednou měsíčně notebook, více než 

polovina jich pak vlastní smartphone. „Zájem 
seniorů o nová média se kontinuálně zvyšuje, 
a to spolu s tím, jak se do seniorského věku 
dostávají lidé, kteří s počítači pracovali již 
v produktivní fázi svého života. Stejně jako 
u zbytku populace se u nich zájem o nové 
technologie a schopnost je používat zvyšují se 
vzděláním,“ potvrzuje Jakub Macek, sociolog 
médií z Masarykovy univerzity. 

S vnoučaty na chatu
Motivace naučit se využívat internet vzešla 
dle výzkumu společnosti Seznam téměř 
v polovině případů od seniorů samotných. 
Velkou roli pak hraje také zaměstnavatel, 
který orientaci v online prostředí shledává 
za podstatnou pro další výkon práce. Za-
městnavatel tak k užívání internetu pobídl 
seniory až ve 28 procentech případů. 

Senioři však v poslední době přicházejí 
na chuť i sociálním sítím. Téměř polovina 
českých seniorů používá Facebook nebo 
jiné sociální sítě. Na 63 procent z oslove-
ných poté komunikuje se známými pomocí 
nejrůznějších chatovacích nástrojů. 

„Internet a sociální sítě nemohou dát 
osamělým seniorům pro ně potřebný pocit 
blízkosti další osoby, ale mohou být dobrým 
doplňkem k řešení jejich samoty a izolace. 
Využíváním internetu senioři nejen posilují 
své sociální vazby s okolím, rozvíjejí samo-
statnost a paměť, ale trénují tak například 
i jemnou motoriku,“ doplňuje Veronika Lel-
ková, vedoucí sociálně aktivizačních služeb 
pro seniory v Centru pro rodinu a sociální 
péči. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

Zákazník z vejminku
Senioři byli dlouho 
opomíjenou skupinou 
spotřebitelů, na kterou firmy 
většinou pamatovaly jen s pastou 
na zubní protézy nebo plenami 
na inkontinenci. To se mění 
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FOkuS

„V posledních letech
jsou senioři stále 
aktivnější a více 
cestují i do vzdálených
exotických destinací,“ 
říká Ivana Buriánková.
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Centrum sociální a ošetřovatelské 
pomoci v Praze 10 je tu i pro Vás
KAŽDÝ Z NÁS SE MŮŽE NĚKDY DOSTAT 
DO SITUACE, KDY BUDE POTŘEBOVAT 
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MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 10. ZAMĚŘUJE 
SE PŘEDEVŠÍM NA POMOC SENIORŮM 
A JEJICH RODINÁM, ALE NEJEN 
JIM. SOUČÁSTÍ CSOP V PRAZE 10 JE 
I STŘEDISKO PRO DĚTI A RODIČE NEBO 
STUDENTSKÝ DŮM.

CSOP v Praze 10 provozuje celkem tři domo-
vy pro seniory (DS). Jde o pobytovou službu 
poskytovanou celoročně seniorům, kteří 
potřebují pravidelnou každodenní pomoc 
druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti 
(způsobené věkem, zdravotním postižením 
či nepříznivou situací). Důstojné prožití stáří 
nabízejí tyto domovy seniorů: U Vršovické-
ho nádraží, Vršovický zámeček a Zvonková. 
Provozuje také dva specializované domovy 
se zvláštním režimem (DZR), pobytovou 
službu poskytovanou osobám se speci®cký-
mi potřebami vyplývajícími z jejich onemoc-
nění (lidé trpící Alzheimerovou chorobou 
nebo jinými typy demencí), jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. 
Službu nabízejí domovy Vršovický zámeček 
a Zvonková. V rámci všech domovů pro se-

niory a domovů se zvláštním režimem jsou 
poskytovány i tzv. odlehčovací služby (OS). 

CSOP v Praze 10 provozuje rovněž Dům 
spokojeného žití Sámova, dům s byty 
zvláštního určení. Jde o nájemní byty, 
které jsou určeny seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, kteří již nejsou 
zcela soběstační a potřebují pomoc druhé 

osoby. Obyvatelům těchto bytů může být 
poskytována pečovatelská služba a domácí 
zdravotní péče, další dvě významné služby 
nabízené ambulantně i v terénu. Pro využití 
volného času seniorů z městské části Praha 
10 jsou určeny seniorské kluby (KS). Je jich 
celkem pět: Karpatská, Na Louži, Počernic-
ká, Sámova a Zvonková. 

(text CSOP v Praze 10)

Domov pro seniory Vršovický zámeček je jednou z dominant Vršovic.

„Chodba vzpomínek“ v Domově  
se zvláštním režimem Zvonková

Domov pro seniory U Vršovického nádraží  
je obklopen zelení.
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A CHTĚLI BYSTE SE STÁT 
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n  vedoucí odd. zdravotní péče 
v Domově seniorů Zvonková
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 Životní pojištění dříve Češi přehlíželi. 
Platí to stále?  
Nic se dramaticky nezměnilo. Lidé u nás 
pořád upřednostňují pojištění majetku, 
tedy domů, aut a podobně. Pojišťovny se to 
snaží změnit. Také my v Kooperativě lidem 
vysvětlujeme, proč by měli uzavírat životní 
pojištění. Ale jde to pomalu. Přitom napří-
klad v sousedním Německu má pojištění 
kryjící případné problémy s invaliditou 
téměř každý. Dále jsou trhy, které jsou více 

zaměřené na vážná onemocnění, typickým 
trhem je Kanada. Také se tam pojišťují skoro 
všichni. Lidé v západních zemích chápou 
mnohem více než u nás, že když vážně one-
mocní a nebudou pojištěni, mohou nastat 
velké problémy. Lidé s pojištěnou invaliditou 
jsou tam proto mnohem lépe chráněni.

 Proč u nás k žádné změně zatím nedošlo? 
Češi pořád nevnímají, že za sebe odpovídají, 
že odpovídají za svoje zdraví. A nejde jen 

o životní pojištění. Podobné je to i u spoření 
na důchod. Němci si na něj spoří daleko více. 
Tam jsou zvyklí nést odpovědnost. Jsou 
připraveni na nečekané události. U nás pořád 
mnozí očekávají, že se vše v případě problé-
mů nějak vyřeší samo. Že pomůže stát. 

 Dobře, ale od roku 1989 vyrostla nová 
generace lidí, s jiným myšlením… 
Tohle není podle mého názoru záležitost 
jedné generace. 

38 l Profit

Jaká je pravděpodobnost 
výhry? I tak se uvažuje 
v Česku o pojištění
V Česku je více než 400 tisíc 
lidí v invalidním důchodu. 
„Z nich měl životní pojištění 
málokdo,“ říká Ondřej Poul, 
ředitel úseku pojištění osob 
v pojišťovně Kooperativa

COVER 
STORY
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 V čem? 
Setkáváme se například s tím, že živitel rodiny 
má hypotéku na dva miliony, ale pojistí se jen 
na 500 tisíc korun. Nabádáme proto poradce, 
aby klientům vysvětlili, že to je nedostatečné. 
Nově jsme se rozhodli nastavení odpovídajících 
pojistných částek podpořit také cenově. Pokud 
si klient sjedná rizika v celkové výši jeden 
milion korun, získá slevu deset procent z pojist-
ného. Pokud jeho pojistné částky přesáhnou tři 
miliony korun, sleva bude dokonce 20 procent. 

 Platí to jen pro nové klienty? 
Slevu 20 procent jsme od května zavedli pro 
všechny klienty s produktem NA PŘÁNÍ. 
Obecně platí, že upravit pojistné částky 
si mohou všichni naši klienti. Případně si 
mohou u své smlouvy sjednat nějaké další 
riziko. Získají tak kvalitnější pojištění, které 
lépe odpovídá jejich životní situaci, navíc se 
zajímavou slevou. Je opravdu dobré občas 
zkontrolovat, zda vaše pojištění stále odpo-
vídá současnost situaci. Jiné potřeby mají 

 Jak vysoká je v současnosti průměrná 
pojistná částka životního pojištění u nás?     
To je další problém. Vedle toho, že se životní 
pojistky neuzavírají tolik, kolik by měly, tak 
pojistná částka u uzavřených smluv není vy-
soká. U nás v Kooperativě máme invaliditu 
v průměru pojišťovanou na 300 až 400 tisíc 
korun. To není moc. To nejsou částky, které 
člověku zajistí klidný život, když se stane 
invalidním třeba v padesáti. A podobně 
problematické je to také u hypoték. FO
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mladí singles a jiné živitelé rodin nebo lidé 
ve druhé polovině života. Nejde o to, exis-
tující životní pojištění rušit a uzavírat nové. 
Často stačí se nad ním jen znovu zamyslet 
a případně ho upravit.

 Kolik je u nás v současnosti lidí 
s přiznaným invalidním důchodem? 
Více než 400 tisíc, což je obrovské číslo. 
A všem těm lidem se samozřejmě výrazně 
snížil příjem oproti době, kdy byli zdraví. 
Navíc nyní potřebují často nadstandardní 
péči. Mnozí se například sami ani nenajedí. 

 Je pravda, že přiznání invalidního 
důchodu trvá zhruba rok? 
Je to tak. A po celou tu dobu je nemocný člo-
věk závislý na pomoci rodiny. Ta to období 
nemá často jak pokrýt. Vážně nemocný je 
v pracovní neschopnosti, za každý den se mu 
vyplácí nějaká dávka. Průměrná délka jedné 
neschopenky třeba při srdečním onemocně-
ní je ale přes 80 dní. A u jedné obvykle nezů-
stane. Z vážných onemocnění se v průměru 
v Česku léčíme až dva roky! 

 Lze vyčíslit, o kolik se sníží životní úroveň 
vážně nemocných? 
Průměrný čistý příjem v Česku vychází 
okolo 23 tisíc korun. Ale výše nemocenské 
je v takovém případě jen asi 14 tisíc korun. 
To je propad o devět tisíc korun. První měsíc 
to většinou nějak lze zvládnout, ale jste-li 
doma tři měsíce, začíná už jít do tuhého. 
A když se nemoc komplikuje a stanete se 
invalidním, příjem klesne trvale. Každý 
měsíc vám pak bude chybět zmiňovaných 
devět tisíc korun, a to po mnoho let nebo 
až do konce pracovního života. To mohou 
být už miliony. Pokud však máte uzavřené 
dobře nastavené životní pojištění, tak vám 
v takových hraničních případech pojišťovna 
dorovná váš původní příjem.

 Jak by měla vypadat dobrá smlouva 
životního pojištění? 
Je to podobné, jako s pojištěním domu 
nebo bytu. Také si nepojišťujeme rychlo-
varnou konvici, ale je důležité mít dobře 
pojištěnou celou domácnost nebo dům. 
Často dnes mnohým stačí, že z pojistky 
získají peníze za zlomenou nohu nebo 
za dvoutýdenní neschopenku. Životní 
pojištění mnozí chápou jen jako úrazové 
pojištění se spořením. Tělesné poškození 
z úrazu si totiž dokážeme představit, proto 

si ho často pojišťujeme. Ale víte, že třeba 
invalidita v důsledku úrazu představuje 
z celkového počtu jen čtyři procenta pří-
padů? V ostatních případech je důvodem 
nemoc. Znovu musím zopakovat, když nás 
postihne vážná nemoc, můžeme se ocit-
nout na dlouhou dobu bez svého obvyklého 
příjmu. V takové chvíli je úlevou soustředit 
se na vyléčení a nepočítat, jak po ty dlouhé 
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měsíce vyjdeme s penězi. A kdybychom 
po vyléčení nemohli zpátky do práce? 
Z invalidního důchodu snad zaplatíme to 
nejnutnější, ale samozřejmě nám životní 
úroveň poklesne. Proto je dobrá pojistka 
tak důležitá. 

 Mrtvice, infarkt, rakovina. Ty vedou 
nejčastěji k úmrtí. Především za ty 
pojišťovny vyplácejí pojistky za smrt.  
U vás také? 
Ano, i u nás. Jako důvod smrti u mužů se 
nemoci oběhové soustavy vyskytují ze  
41 procent, u žen 48 procent, následované 
z 28 procent u mužů, respektive u žen  
23 procenty chorobami onkologickými. Za 
to se nejvíce vyplácí. Ale tohle je dost těžké 
lidem vysvětlovat. 

 Proč?  
Nechtějí to slyšet. Jen málokdo se chce bavit 
o smrti či invaliditě. A když už se pojišťují 
na smrt, tak to dělají proto, aby byli chráně-
ni jejich nejbližší, když by náhodou umřeli 
předčasně. O tom, že by měli umřít někdy 
v osmdesáti, nepřemýšlejí. A s invaliditou je 
to podobné. Jestli budu invalidní v 80 nebo 
85, je lidem v produktivním věku jedno. Ne-
přemýšlejí o tom, že by se jim mohlo stát něco 
dříve. V padesáti šedesáti letech. A když už se 
pojistí, tak většinou jen na úrazy.   

 Hodně lidí v současné době odchází do 
invalidního důchodu kvůli problémům se 
zády. To je nový fenomén? 
Je to tak. Paradoxně nejvíce invalidit, 
které přiznala Česká správa sociálního 
zabezpečení, je se zády. Hodně lidí pra-
cuje v kanceláři, má sedavé zaměstnání, 
necvičí, z toho vznikají problémy. Pro-
blémy se zády však mají i lidé pracující 
manuálně, instalatéři, elektrikáři napří-
klad. Dalším fenoménem jsou duševní 
choroby. Postihují stále více lidí, hlavně 
učitele, úředníky, typicky manažery, 
lidi, kteří pracují pod neustálým tlakem. 
Z nich jen málokdo vydrží zdravý do 
pětašedesáti. 

 Jak by šlo změnit, aby se lidé více 
pojišťovali, více chránili? 
Tady musí sehrát klíčovou roli poradci, dobří 
finanční poradci. Ti musejí lidem srozumi-
telně vysvětlit výhody životního pojištění. 
O tom ostatně pojišťovnictví je, poskytovat 
lidem ochranu.  

 Na jakou částku by podle vás lidé měli být 
pojištěni? 
Doporučoval bych na tři až pět milionů 
s klesající pojistnou částkou. Záleží na 
samozřejmě na tom, jak je rodina situova-
ná. Dobré by bylo, aby byli lidé v průměru 
pojištěni alespoň na milion. 

 Hodně lidí odrazují od pojištění výluky. 
Stěžují si často na plnění…
Je to otázka přístupu. Hodně drobných 
úrazů zlikvidujeme do jednoho dne, 
přes padesát procent, my to nazýváme 
tělesné poškození. Stejně tak i pojištění 
hospitalizace. U pracovních neschopností 
vyplatíme přes 50 procent událostí do 
dvou dnů. Vážná onemocnění či invaliditu 
také zvládáme v řádu několika málo dní. 
Máme případy, kdy klienti říkají: „V neděli 
se mi to stalo, v pondělí ráno jsem to na-

hlásil a odpoledne mi od vás přišel e-mail, 
že za úraz dítěte už posíláte peníze. Četli 
jste to vůbec?“ Ti lidé jsou pozitivně na-
těšení, spokojení a šíří to kolem sebe. To, 
co vy jste zmínil, je ta negativní stránka, 
kdy jim napíšeme, že jimi popsaný zákrok 
nebyl úraz. 

 Mohl byste uvést nějaký příklad? 
Tento týden jsme řešili případ člověka, který 
byl na laparoskopickém vyšetření srdce. 
Doktor mu v podpaždí udělal ranku a žílou 
se mu podíval na srdce. Nebyla to žádná 
operace, bylo to preventivní vyšetření.  
A klient říká – já jsem byl operovaný se 
srdcem. Jsem pojištěný na infarkty, chci mít 
plnění. A teď my říkáme, vy jste nebyl ope-
rovaný. To byla opravdu jen prevence. Ale 
dříve, to máte pravdu, by se to dělalo jinak. 
Doktoři by vám otevřeli hrudník a podívali 
se na srdce. Dnes to ale není operace, nýbrž 

vyšetření. Takže tohle opravdu neplníme, 
a ne každý klient to chápe. Typické jsou 
problémy s onkologickými nemocemi. Tam 
jsme začali třeba platit za rakovinu in situ, 
což je snadno odstranitelný a neinvazivní 
zhoubný nádor, alespoň nějaké procento pl-
nění ze sjednané pojistné částky. Základem 
je, aby výluky byly popsány srozumitelně. 

 Jen 36 procent klientů dočte smlouvu do 
konce, a jen deset procent říká, že smlouvě 
rozumí. Přesto je podepisují. Co si o tom 
myslíte? 
Vnímáme to jako velký problém. Před 
dvěma lety, v říjnu 2016, když jsme zavá-
děli náš nový produkt NA PŘÁNÍ, což je 
rizikové i životní pojištění, dali jsme si s tím 
opravdu hodně práce. Výsledkem bylo, že 
jsme přepsali termíny jako pojištěná osoba, 
pojistitel, pojišťovna na, jak my říkáme, „já 
my jazyk“. Vy nám platíte, my vám budeme 
plnit. Vy musíte doložit dokumenty, my vám 
potom uhradíme peníze. Přepsali jsme to 
do daleko srozumitelnější řeči. I když to má 
pořád pár desítek stránek. 

 A to je další problém. Proč jsou smlouvy 
a podmínky pořád tak dlouhé?
Je to nějaká setrvačnost na straně jedné, na 
straně druhé ale nevím, zda se to dá dát na 
jednu stránku. Nám se podařilo dát sazeb-
ník jako první pojišťovně na jednu stránku 
u nového produktu NA PŘÁNÍ. Na jedné 
straně A4 jsou všechny poplatky klienta. Což 
si myslím, že je velký úspěch. Ve srovnání 
s bankami jsme ale pozadu. Snažíme se 
přepisovat i podmínky. Je jasné, že když to 
zůstane jako dříve psáno „právnicky“, tak 
to nikdo opravdu nedočte. Když to ale na-
píšeme „lidsky“, tak je šance, že se alespoň 
podívá na to, jaké tam jsou výluky. 

 Mnozí pořád nahlížejí na životní pojištění 
jako na loterii. Přemýšlejí o tom, jaká je 
pravděpodobnost výhry. Setkáváte se i vy 
s takovým uvažováním? 
Ano, někdy v korespondencích s našimi 
potenciálními klienty čtu, že by se jim to 
nevyplatilo, že by platili peníze zbytečně. 
Opravdu to někteří chápou jako loterii. 
V tu chvíli si opakovaně kladu otázky: Jak 
ten klient uvažuje? Na co by to tedy mělo 
sloužit? Jsou to jen další impulzy pro nás. 
Abychom ještě lépe vše vysvětlovali. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)FO
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Lidé v západních 
zemích chápou 
mnohem více než 
u nás, že když vážně 
onemocní a nebudou 
pojištěni, mohou nastat 
velké problémy
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Obsahuje elektronický podpis, jenž 
patří od letoška do nemocniční 
povinné výbavy. Používá se 

totiž mimo jiné k verifikaci e-receptu. 
Způsobů aplikace elektronického podpisu 
dnes najdeme několik, zajímavé řešení 
s přebytkem plastových kartiček ale 
našli v Nemocnicích Pardubického kraje, 
a.s. Jejich hybridní systém čipové karty 
s bezkontaktní částí přinese výrazné 
zjednodušení administrativy a pomůže 
zefektivnit i systém péče o pacienty.

Jedna karta na vše
Od poloviny roku 2016 začalo platit ev-
ropské nařízení o elektronické identifikaci 
a službách vytvářející důvěru pro elektronic-
ké transakce na vnitřním trhu (eDIAS). Jeho 
aplikace v projektu elektronické preskripce 
od začátku letošního roku donutila zdravot-
nická zařízení vymyslet, jaká forma použití 
pro ně bude nejpřijatelnější. 

„Jako ve většině firem i u nás mají za-
městnanci svou identifikační kartu, která 
jim umožňuje přístup do různých systémů, 
stravováním počínaje a podepisováním 
konče. S novým nařízením o elektronickém 
podpisu jsme se tak dostali do situace, kdy 
jsme mohli jen zavést další kartičky, nebo 
vymyslet něco, co bude trochu uživatelsky 
přívětivější,“ říká Tomáš Jeníček, manažer 
IT infrastruktury Nemocnic Pardubického 
kraje.

Vydali se cestou „všechno pěkně pohro-
madě“, a tak až bude celý proces u konce, 
bude stačit jedna karta na objednání oběda 
i podepsání e-receptu nebo zdravotnické 
dokumentace. 

A ještě razítko, prosím!
Jakýkoli dokument je dnes platný teprve 
tehdy, když se podepíše rukou, což bývá 

zejména v elektronické komunikaci trochu 
problém, protože se daný dokument stejně 
musí vytisknout, ideálně orazítkovat 
a podepsat. Všechny tyto úkony odpadávají 
s použitím kvalifikovaného elektronického 
podpisu. 

Přiložením ke čtečce systém totiž za-
znamená, že změny v dokumentu provedla 
oprávněná osoba. Aktuálně to je ve zdra-
votnictví případ již zmiňovaného e-receptu, 
v blízké budoucnosti přibude například 
podpis do dokumentace spisové služby nebo 
ošetřovatelské a zdravotnické dokumentace.

„Všechny tyto úkony ušetří práci jak 
zdravotníkům, tak třeba archivářům, kteří 
už nebudou muset skladovat stovky a stovky 
lejster,“ vysvětluje Martin Coufal, ředitel 
úseku ICT Nemocnic Pardubického kraje 
a dodává, že čip na kartě může mít ještě 
další využití. Může se na něj například 
nahrát klíč pro šifrování dat, ale také může 
sloužit k mnohem méně prozaičtějším 
účelům, k prostému přihlášení do firemního 
počítače.

Stejná technologie jako 
u e-občanek
Elektronizace různých systémů se brzy 
dostane i k běžným uživatelům, v plánu jsou 
totiž e-občanky, které budou fungovat na 
velmi podobném technologickém principu 
jako nemocniční hybridní karta. Ta má dnes 
dvě části, tzv. část bezkontaktní, na níž jsou 
nahrány různé systémové údaje, používá se 
do různých přihlašovacích systémů a slouží 

zároveň jako identifikátor osoby, a již zmíně-
nou část „podepisovací“.

Typů elektronických podpisů je celá řada, 
důvěryhodný je ten, který ověřila tzv. exter-
ní autorita. „Máme podepsanou smlouvu 
s jednou ze tří státem uznávaných autorit 
a karty můžeme vydávat v uvozovkách za ně. 
Samozřejmě jen zaměstnancům a vždycky 
na dobu jednoho roku, pak si musí držitel 
podpisového čipu zažádat o prodloužení 
a znovu absolvovat stejnou proceduru,“ 
popisuje Coufal.  

Systém se dnes využívá ve všech pěti 
nemocnicích, které jsou součástí společnosti 
Nemocnice Pardubického kraje, tedy v Par-
dubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli 
a Ústí nad Orlicí. 

„Elektronizace zdravotnické péče s sebou 
přináší řadu výhod nejen pro zdravotnický 
personál, ale i pro pacienty, a především 
pak odpovídá nárokům 21. století. Cokoli, 
co pomůže zjednodušit administrativu 
nebo zkrátit čekací dobu v čekárnách, je 
jednoznačně pozitivní. Příjemným bonusem 
elektronizace je pak to, že opravdu pomáhá 
oběma stranám,“ dodává Tomáš Gottvald, 
generální ředitel Nemocnic Pardubického 
kraje.  RED FO
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Jen si tak trochu pípnout
Je malá, plastová a za pár let budeme 
jí podobnou nejspíš vlastnit všichni. 
Řeč je o čipové kartě, která se pro 
lékaře stává téměř nepostradatelnou
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 Jaké chyby dělají investoři při výstavbě 
nové továrny?
Nejčastější chyba, se kterou se setkáváme, 
je, že si každý představuje ve fázi plánování 
samotnou budovu. Bohužel to není správný 
postup. Zde platí pravidlo tzv. „structure 
follows the strategy“. Je tedy nutné, aby si 
klient definoval strategii, jak chce, aby jeho 
byznys v příštích letech vypadal. Dle těchto 
potřeb pomůžeme klientovi naplánovat 
a naprojektovat halu na míru.

 K čemu slouží vaše praktické workshopy 
Jak plánovat výrobní halu nebo továrnu?
Workshopy mají dva hlavní účely. Investoři, 
kteří stavějí nový objekt při své expanzi 
jednou či dvakrát za život, často netuší, do 
jak složitého procesu se pouští. Díky našim 
workshopům mohou formou přednášek 
a také konkrétních „case study“ z praxe 
získat kvalitní informace o tom, jak proces 
nové výrobní haly (nebo jen rekonstrukce) 
fundovaně plánovat. Za účasti prověřených 
odborníků z různých oborů podnikání 
s mnohaletými zkušenostmi z praxe dáváme 
klientům příležitost proniknout detailně do 

toho, jak by měl skutečně komplexní proces 
plánování nové továrny vypadat a jak z něj 
učinit strategickou příležitost pro maximál-
ní rozvoj byznysu. Přednášky jsou doplněny 
o oblíbenou „world cafe“, kde si lze v men-
ších skupinách vybrat téma, jež daného 
investora zajímá. Je zde i prostor diskutovat 
mezi sebou a sdílet vzájemně zkušenosti. 
Poslední workshop se konal v Bratislavě 
a hovořili jsme o specifikách tohoto procesu 
na Slovensku.

 Je vůbec třeba brát v úvahu specifika 
země, kde se nový podnik staví?
V každém případě. Nejčastěji narážím 
v legislativě na rozdíly, které se týkají sta-
vebního povolení a podobně. Zde je nutné 
ověřit časové možnosti. Například potřebuji 
rozšířit výrobu do šesti měsíců, ale za půl 
roku není v dané zemi reálné získat stavební 
povolení. Kromě legislativy a daňových 
rámcových podmínek je nutné vyhodnotit 
si možnosti lokality, do které jako zaměst-
navatel vstupuji. Tedy zda je zde dostatek 
pracovních sil, jaké jsou jejich pracovní 
kompetence, zkušenosti z výroby v daných 
oborech apod. Pracovní týmy (lokální i za-
hraniční) musíte dokonale propojit. Musíte 
zapracovat na týmové kultuře, seznámit 
se s rozdíly kultur, jejich zvyky, tradicemi. 
I podcenění přípravy v této oblasti může 
přinést investorovi potíže.

 Říkáte, že při stavbě je zapotřebí 
fundovaný management změn. Můžete 
upřesnit, co to znamená v praxi?

Každý takový projekt je pro firmu velkou 
změnou. Obvykle z menšího celku tvořím 
větší. Firma se rozrůstá, rozšiřuji výrobu, 
rozšiřuji počet zaměstnanců, zavádím nové 
výrobní procesy, a to vše provázejí změny, 
které se pracovních týmů v každodenním 
pracovním životě dotýkají. Pro řízení spo-
lečnosti na této cestě změn doporučujeme 
externistu, který dokáže jednotlivé fáze 
komunikovat, řídit jednotlivý průběh změn 
na různých úrovních a zajistit návaznost 
jednotlivých fází procesu. Aby výrobní 
procesy do sebe zapadaly ze všech hledi-
sek. Často se tato kompetence přenáší na 
výrobní ředitele, ale tento úkol pro ně není 
vhodný.

 Pokud si investor zvolí pro svůj záměr 
správného partnera, bude celý proces ve 
výsledku ekonomičtější a kvalita stavby 
vyšší?
Jsme skálopevně přesvědčeni, že ano. 
Volba správných partnerů je rozhodující 
pro úspěch stavebního projektu. Je důležité 
věnovat čas tomu, aby partner splňoval tech-
nické podmínky, odbornost a zajistil kvalitu 
realizace. Důležitá je ale i jeho kultura 
spolupráce. Ta ovlivňuje celkovou atmosféru 
při projektu, nasazení jednotlivých týmů 
apod. Je důležité nerozhodovat se pouze 
na základě ceny projektu, která často činí 
zlomek celkových nákladů investora. Musíte 
si ověřit, zda je partner schopen garanto-
vat úspěch. Součástí spolupráce jsou čtyři 
základní aspekty – kvalita, termíny, cena 
a kultura spolupráce.  RED

DELTA Projektconsult
DELTA je specialista na pozemní stavby. 
Sídlí v ČR, SK, Rakousku a na Ukrajině – 
a se svými 170 zaměstnanci a 41 lety 
zkušeností na evropském trhu se řadí 
mezi specialisty, kteří osobně provázejí 
investora celým stavebním projektem.

Naplánujeme klientovi 
továrnu na míru
„Stavíte továrnu? Nejdříve 
si definujte, čeho chcete v byznysu 
dosáhnout,“ radí investorům 
Erik Štefanovič z firmy 
Delta Projektconsult
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Časy, kdy psi a kočky dostávali do 
misky zbytky od večeře, jsou dávno 
pryč. Za konzervy, kapsičky, granule 

a další perly zvířecí gastronomie utrácejí 
jejich majitelé stovky i tisíce korun měsíčně. 
A na růstu firem, které se zaměřily na tento 
segment, je to znát. 

Tuzemský lídr výroby 
krmiv pro drobná domá-
cí zvířata Vafo Holding 
mohutně investuje. 
Na jaře otevřel nový 
výrobní závod v jiho-
českých Chotovinách na 
Táborsku na krmiva za 
více než 200 milionů. 
Pro firmu to je zatím 
nejvýznamnější inves-
tice do rozšíření vlastní 
produkce.

Investice za stovky 
milionů
„Rozšíření výrobního 
portfolia o různé typy 
mokrých krmiv je dalším důležitým krokem 
naší plánované expanze. V horizontu něko-
lika let se chceme stát jednou z nejvýznam-
nějších společností v oboru v Evropě,“ uvedl 
majitel a ředitel Vafa Holding Pavel Bouška. 
K tomu má společnosti významně napomoct 
také vyhledávání dalších akvizic v zahraničí. 
Společnost sídlící v Chrášťanech u Prahy 
nedávno získala například německé Allco 
a plánuje další nákupy.       

Firma v Chotovinách celkem postupně 
zaměstná 33 především místních lidí, nyní 
tam pracuje 20 zaměstnanců. Areál o celko-
vé rozloze 26 tisíc metrů čtverečních finan-
covala firma v kombinaci vlastních zdrojů, 
bankovního úvěru i za pomoci investiční 

pobídky od CzechIn-
vestu. Ta tvoří zhruba 
čtvrtinu investičních 
nákladů. 

„Tři čtvrtiny zdejší 
produkce půjdou na 
export, zbytek prodá-
me v tuzemsku. Roční 
kapacitu 15 tisíc tun 
chceme postupně 
navýšit až o deset tisíc 
tun na celkových 25 
tisíc,“ dodává Pavel 
Bouška. Po Chráš-
ťanech, Ratmírově 
a Chelčicích jsou 
Chotoviny čtvrtým 
výrobním závodem 
firmy v Česku. 

Psí manekýni 
Tím, jak se domácí mazlíčci stále více stávají 
členy rodiny, zdaleka již nejde jen o to je 
nakrmit. Na trhu se objevují nejen psí obleč-
ky, lahůdky či dorty, kosmetické salony, ale 
také třeba speciální úklidové prostředky pro 
domy a byty, kde žijí psi a kočky. 

Čističe Animela Clean před časem začala 
nabízet společnost Krmiva Pučálka. Navíc 

jsou možná ohleduplnější než mnohé 
chemické přípravky na trhu nabízené pro 
úklid lidských domácností. Obsahují totiž 
bakterie a enzymy, které šetrně a účinně 
rozkládají organické nečistoty z většiny 
povrchů. 

Bez psa ani krok
Šanci přijít si na své v souvislosti s domácí-
mi mazlíčky vycítili dokonce i developeři. 
Nejde přitom o speciální byty pro chova-
tele psů a koček. Se čtyřnohými průvodci 
člověka začínají počítat i firmy zaměřené na 
výstavbu kanceláří. 

Podle průzkumu provedeného společností 
Colliers International a právnickou firmou 
CMS jedna třetina profesionálů ve střední 
a východní Evropě věří, že jejich pracoviště 
během následujících dvou až tří let projde 
zásadními změnami. Více než dvě třetiny 
respondentů považují vyváženost pracovní-
ho a osobního života za vůbec nejdůležitější 
aspekt při výběru organizace, pro kterou by 
chtěli pracovat.

„Mnoho organizací jde z hlediska vytvá-
ření nového kancelářského prostředí tohoto 
typu příkladem,“ říká Wojciech Koczara, 
ředitel oddělení nemovitostí CMS v regionu 
střední a východní Evropy, a připomíná na-
příklad program Mazlíčci v práci vytvořený 
společností Nestlé Polsko za účelem nabíd-
nutí benefitu přítomnosti psů na pracovišti 
pro zaměstnance. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz) 
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„V horizontu 
několika let se 
chceme stát jednou 
z nejvýznamnějších 
společností 
v oboru v Evropě,“ 
říká Pavel Bouška, 
majitel a ředitel 
firmy Vafo Holding.

Čtyřnozí mazlíčci k nezaplacení
Na slabosti lidí pro psy a kočky už 
nevydělávají jen výrobci krmiv pro zvířata, 
ale i producenti čisticích prostředků nebo developeři 
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Pravidla ochrany hospodářské 
soutěže jsou v České republice 
platná již více než čtvrt století. 

V médiích se dosti často objevují 
informace o tom, komu byla za jejich 
porušení uložena sankce – v tuzemsku 
nejčastěji v řádech desítek milionů korun, 
v rámci Evropské unie pak ve stovkách 
milionů a v extrémních případech 
i v miliardách eur. 

Zdálo by se tedy, že existenci zákona 
o ochraně hospodářské soutěže, případně 
i unijní legislativy, z níž česká úprava čerpá, 
si musí uvědomovat téměř každý podnikatel. 
Opak je však pravdou.

Nízké povědomí
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
jenž je dohledem na dodržování soutěžních 
pravidel pověřen, se ve své praxi opakovaně 
setkává s podnikateli, kteří s údivem zjišťují, 
že existuje soutěžní regulace a že se týká 
také jejich firmy. 

„Při nedávném vyšetřování kartelové 
dohody nám zástupce společnosti s hrdostí 
sdělil, že dohody se přece mají plnit. Vůbec 
si neuvědomoval, že uzavřel a plní doho-
du, která je zákonem zakázaná a za kterou 
mu může být uložena vysoká pokuta,“ líčí 
bezmála kuriózní, avšak reálnou situaci 
předseda ÚOHS Petr Rafaj (na snímku).

Nízké povědomí o pravidlech hospodář-
ské soutěže se však rozhodně netýká celé 
soukromé sféry. Velcí soutěžitelé si jich jsou 
naopak velice dobře vědomi a vynakládají 

značné prostředky na soutěžní compliance 
programy. 

„Nejde přitom pouze o to, že si nechávají 
zpracovávat vnitřní pravidla pro své mana-
žery a zaměstnance, aby se nevědomky při 
běžných obchodních jednáních nedostali 
do konfliktu se soutěžním právem. Najímají 
si také elitní právníky, kteří zaměstnance 
velice podrobně školí v tom, jak se mají 
chovat v případě, kdy k nim náš úřad přijede 
na inspekci,“ říká k připravenosti velkých 
korporací na návštěvu z ÚOHS jeho předse-
da Petr Rafaj.

O to horší je to s povědomím o pravidlech 
hospodářské soutěže u malých a středních 
podniků, které nemohou investovat pro-
středky do nákladného právního poraden-
ství nebo si prostě myslí, že se jich soutěžní 
právo netýká. Právě od jednoho menšího 
podnikatele pak pochází ona výše citovaná 
věta o dohodách, které je nutno plnit.

Lepší informovanost
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
si tuto neuspokojivou situaci uvědomuje, 
a proto hodlá v nejbližší době spustit pro-
jekt, jehož cílem bude zvýšit informovanost 
malých a středních podniků o pravidlech 
hospodářské soutěže. 

„Oslovili jsme v této záležitosti Asociaci 
malých a středních podniků i Hospodářskou 
komoru České republiky a rádi bychom spo-
lečně s nimi uskutečnili sérii přednášek či 
workshopů pro MSP,“ vysvětluje Petr Rafaj 
záměr soutěžního úřadu. Kromě přednášek 

chystá ÚOHS i speciální webové stránky, na 
nichž bude postupně zveřejňovat texty, které 
zájemcům ve srozumitelné formě přiblíží 
pravidla hospodářské soutěže. 

„Máme v úmyslu nejen vysvětlit, co je 
a jak funguje hospodářská soutěž i co při-
náší ekonomice, ale především se soustředit 
na to, co musejí podnikatelé dodržovat, 
aby se nedostali do konfliktu se zákonem. 
Objasníme jim, na čem se nesmějí domlou-
vat se svými konkurenty, jaké druhy dohod 
s nimi nesmějí uzavírat. A samozřejmě jim 
také ukážeme, co jim hrozí, pokud soutěžní 
pravidla nebudou dodržovat,“ dodává před-
seda ÚOHS.

V mezích zákona 
Pravidla hospodářské soutěže platí pro 
všechny, od nadnárodního energetického 
gigantu až po pekaře prodávajícího rohlíky 
ve vaší ulici. Problémem je, že pekař si to 
nejspíše v současné době neuvědomuje. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má 
nyní ambici toto změnit. 

„Nedělám si iluze, že by po dokončení na-
šeho projektu byl každý zelinář odborníkem 
na hospodářskou soutěž. Nicméně doufám, 
že prostřednictvím naší aktivity a snahy za-
interesovaných profesních sdružení si bude 
alespoň uvědomovat, že něco jako hospo-
dářská soutěž existuje. A že bude také vědět, 
kde hledat další informace, pokud si nebude 
jistý, zda se pohybuje v mezích zákona,“ 
přibližuje Petr Rafaj vizi antimonopolního 
úřadu.  RED

05/2018 l 45

Soutěžní pravidla 
platí pro všechny
Mnozí podnikatelé s údivem zjišťují, 
že existuje soutěžní regulace a že se 
týká také jejich firmy
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PŘIJĎTE 
NA VEČEŘI 

A VYHRAJTE 
FIAT 500

JE TO JEDNODUCHÉ! ...
Dejte si hlavní jídlo ze stálého jídelního lístku po 16 hodině 
v kterékoli naší restauraci Pizza Coloseum a vyhrajte nový Fiat 500 
v limitované edici Collezione v hodnotě téměř půl milionu.

Více informací na:

 WWW.SOUTEZ.COLOSEUM.CZ
VZOROVÁ

ÚČTENKA

p a r t n e r  s o u t ě ž e

DÁME 
VÁM 
SMĚR
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Nedostatek pracovníků a úspora 
nákladů vedou k větší automatiza-
ci také obory mimo tovární haly. 

Digitální technologie se stále více prosazují 
i v zemědělství. V zahraničí v současnosti 
běží několik projektů, které mají nástup 
podobných technologií urychlit. 

Například společnost Kinze ve spolupráci 
s robotiky z Jaybridge Robotics pracuje na 
vývoji autonomního secího stroje, který se 
dokáže vyhýbat překážkám a pokryje vyme-
zené území, jak nejlépe to jde. V Nizozemsku 
testují na polích traktor bez řidiče s automa-
tickým pohonným systémem, který dokáže 
přizpůsobit dráhu a rychlost terénu, takže 
se farmáři nemusejí bát vypustit ho ani do 
velmi nepříznivých podmínek.

Společnost Atos zase pracuje na projektu 
vertikální farmy, která přináší možnost pěs-
tovat výrazně více potravinářských produktů 
ve vrstvách nebo vertikálních strukturách. To 
umožní dostat zemědělské zdroje blíže k měs-
tům a obcím nebo kompenzovat nedostatek 
orné půdy v nehostinném prostředí.

Senzory v obilí
Technologie budoucnosti pro zemědělství 
ale nejsou jen doménou zahraničních firem. 
Svoje know-how v tomto oboru uplatňují 
i české firmy. Evropským průkopníkem je 
v oblasti také český startup CleverFarm. Pů-
vodně vznikl jako projekt v jiném startupu 
CleverMaps, který byl založen v roce 2013. 
U zrodu myšlenky vyvinout software pro 
řízení farmy stál současný šéf společnosti 
Adam Zlotý, pod jehož vedením se v roce 
2016 projekt vyčlenil do samostatné firmy.

Největším přínosem CleverFarm jsou 
senzory, které přinášejí zemědělcům online 
informace přímo z polí, respektive porostu, 
půdy, posklizňového skladu nebo i o mete-

orologických podmínkách. „S příchodem 
evropského programu Copernicus poskytuje 
CleverFarm také jednoduché služby pro vy-
užití družicových dat na podporu přesného 
zemědělství, které oproti jiným podobným 
službám nevyžadují nákladné investice do 
vybudování sítě referenčních GPS stanic,“ 
pokračuje Adam Zlotý. 

Aplikace pak na základě instrukce ag-
ronoma vytváří variabilní aplikační mapy 
pro hnojení, setí nebo aplikaci přípravku na 
ochranu rostlin. „Na základě naměřených 
hodnot ze senzorů v porostu a půdě jsme 
schopni předpovědět výskyt chorob a škůd-
ců. Variabilní aplikace hnojiv a prostředků 
na ochranu rostlin zvyšují výnos na pozem-
ku a vedou k úsporám použitých hnojiv nebo 
chemie. Vedlejším účinkem je také pozitivní 
dopad na ochranu životního prostředí,“ roz-
vádí možnosti využití Adam Zlotý. Senzory 
také pomáhají ochránit úrodu ve skladech 
po sklizni nebo na základě meteorologic-
kých dat při rozhodování o tom, jaké práce 
na polích je vhodné dělat. 

Také družicová data přinášejí široké 
možnosti využití. Jejich pomocí lze moni-
torovat nárůst biomasy a zdraví porostu 
a také mohou přispět včasnému varování 
před výskytem choroby nebo škůdce. „A to 
dříve, než se vizuálně projeví na samotném 
porostu,“ upozorňuje Adam Zlotý. 

Dojení s laserem
Automatizace se prosazuje také v chovu 
hospodářských zvířat. „Moderní kraví-
ny jsou prosvětlené s velikou kubaturou 
vzduchu. Odklízení hnoje, dojení a krmení 
je prováděno poloautomaticky nebo přímo 
automaticky s možností dálkového přenosu 
dat i řízení,“ popisuje Jan Žirovnický, majitel 
firmy Brunnthaller-CS.

Ta nedávno postavila nejmodernější 
kravín v České republice v Ohařích u Kolína 
pro zemědělskou společnost Proteco Agro. 
Dřevěná budova pojme 261 krav a namísto 
početné obsluhy v něm velkou část činností 
zajišťují počítače a roboti. Zatímco v pů-
vodním kravíně dostávala zvířata krmení 
dvakrát denně, nyní je počítač nakrmí se-
dmkrát za den. Zemědělci přivezou krmení 
do zásobníku jen jednou za tři dny. 

Pokud zvířata spotřebují méně, než jim 
robot servíruje, mohou zaměstnanci na 
dálku prostřednictvím aplikace krmnou 
dávku snížit. Prostor pro zvířata je vybave-
ný také meteorologickou stanicí, jejíž čidla 
vyhodnocují intenzitu větrání. Také dojení 
provádějí roboti, struky jsou zaměřovány 
laserem, pokud ve struku dojde mléko, 
robot dojení ukončí. Počítač rovněž hlídá 
kvalitu mléka a dokáže vyhodnotit, pokud 
kráva není v pořádku. Nemocnou krávu pak 
nepustí mezi ostatní zvířata, ale do separa-
ce. Veterinář pak při kontrole neruší ostatní 
zvířata. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

S robotem na pole
Obtížná práce a nižší mzdy 
do zemědělství lidi nepřitahují. 
S jejich nedostatkem může 
pomoci robotizace a digitalizace
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„Na základě 
naměřených hodnot ze 
senzorů jsme schopni 
předpovědět výskyt 
chorob a škůdců,“ 
říká Adam Zlotý, šéf 
společnosti CleverFarm. 
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 S Jaroslavem Manglem jsme se setkali 
na pohřebnické výstavě v Lysé nad Labem. 
Hodně návštěvníků se ptalo, co znamená 
název vašeho pohřebního ústavu – ELPIS. 
Můžete nám to nyní prozradit?  
Je to řecké slovo, ELPIS znamená něco jako 
„naděje“ nebo „dávající naději“. Přestože 
jsme pohřební ústav, snažíme se i dávat 
naději pozůstalým na velmi důležité sžití se 
s jejich truchlením a na sílu do jejich dalšího 
života. Proto jsme se v roce 1995 přejme-
novali z Pohřebního ústavu J. Mangl na 
Pohřební ústav ELPIS.

 Už je to osm měsíců, co vstoupila 
v platnost novela zákona o pohřebnictví. 
Co do vašeho oboru přinesla?  
Asi nejzásadnější je prosazení vyhlášky 
o „slušném pohřbení“, která stanovila 
zákonné zásady a mantinely nejen pro po-
hřební služby, ale především i pro pozůstalé. 
Jsou tam položky, které nejméně musí být 
uvedeny ve faktuře za pohřbení: a) odměna 
pro provozovatele pohřební služby, b) po-
užití chladicího zařízení, c) použití mrazi-
cího zařízení, d) konečná rakev, e) vložka 
do konečné rakve, f) vystýlka do konečné 
rakve, g) transportní vak, h) úprava těla 
zemřelého 1. svlečení, 2. umývání, 3. holení, 
4. stříhání, 5. kosmetické úpravy, i) rubáš, 
j) návleky na chodidla, k) oblečení do šatů 
nebo rubáše, l) uložení těla zemřelého do 
rakve, m) manipulace s rakví, jinou obdob-
nou schránkou nebo transportním nosítkem 
a n) přeprava těla zemřelého. Tím zákon 
stanovil jasné mantinely, a ukončil tak ne-
pietní zacházení se zemřelými u některých 
pohřebních služeb i pozůstalých.

 Hodně se mluví o narůstajícím počtu 
pohřbů bez obřadu. Jak to vnímá váš 
rodinný pohřební ústav?  
Myslíme si, že často někdo tyto informa-
ce nepřípustně směšuje. Musíme rozlišit 
rozloučení se zemřelou osobou pouze 
v rodinném kruhu bez účasti veřejnosti 
s následnou kremací a jen pouhou kremaci 
bez jakéhokoliv rozloučení. Slyšíme v našich 
kancelářích často, že „tatínkovi bylo 94 let 
a už nemá žádné kamarády a my jsme ho 
viděli v nemocnici“, takže vlastně už stačí 
jen prostá kremace. Zákazník je zákazník, 
ale z etických důvodů nevím, proč by neměl 
alespoň posedět u rakve například s tátou 
s ohledem na to, že ho třeba nechal vystudo-
vat, postavil mu barák a i jinak ho podporo-
val, jako dítě ho miloval a věnoval mu svůj 
život? Každý z nás má své morálně volní 
vlastnosti, které jsou většinou navázány na 
naši přirozenou inteligenci a jsou vlastně 
naší osobní značkou, která určuje, kam až 
můžeme zajít ve svém chování k bližnímu 
svému a veřejnosti. 

 Co si máme představit pod pojmem 
„rozloučení v rodinném kruhu“?  
Jedná se o setkání nejbližších u zemře-
lé osoby bez účasti veřejnosti. Odpadají 
pro někoho stresové kondolence, není tu 
promluva řečníka, každý má svůj osobní 
čas posedět u rakve, poplakat si, a ještě říci 
nebožtíkovi pár vět, které mu třeba dotyčný 
nestihl říct za jeho života. Navíc se jedná 
o setkání blízkých, kteří se často neviděli 
roky. Pro někoho je takový typ pohřbu – 
„rozloučení v rodinném kruhu“ – který 
nabízíme, přijatelným východiskem. Lepším 

než pouhá kremace bez rozloučení, která ve 
svých následcích může mít devastující vliv 
na psychiku pozůstalých, protože u ní nedo-
jde k naplnění truchlení a odeznění smutku. 
Což ostatně potvrzují všichni psychologové.

 Když se rozhodneme pro pohřeb bez 
účasti veřejnosti, co nám nabídnete?  
Máme vlastní malou obřadní síň, která 
zaručuje soukromí pozůstalým nejen před 
veřejností, ale v případě známých osobností 
někdy i před médii. Rozloučení v úzkém ro-
dinném kruhu ovšem pořádáme i tam, kde 
třeba zemřelá osoba žila nebo jí bylo dobře. 
Může to být například byt, chata, zahrada, 
polní remízek a tak podobně. Vše záleží na 
objednavateli pohřbu – domluví se v našich 
kancelářích, kde mu naši pohřební poradci 
se vším pomohou a poradí. Může to být jak 
standardní, tak třeba i netradiční pohřeb 
dle přání zesnulé osoby nebo objednavatele 
pohřbení. Více informací na www.KREMA-
TORIUM.cz nebo na nepřetržitém telefoním 
čísle 602 200 700.  ReD

Vyhláška o „slušném pohřbení“ 
konečně nastavila mantinely
O novele zákona o pohřebnictví, 
narůstajícím počtu pohřbů bez obřadu 
i pohřbech bez účasti veřejnosti 
hovoříme s Jaroslavem Manglem, 
jednatelem pohřební služby ELPIS
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Jaroslav Mangl (62)
Jednatel pohřebního ústavu ELPIS. Předse-
da Asociace soukromých pohřebních služeb 
ČR. V oboru pracuje od 1985, prodělal stáže 
v USA a Německu. Podílel se na přípravě 
novely zákona o pohřebnictví.
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L iberecký Nanospider, stroj na prů-
myslovou výrobu textilií z nanovlá-
ken, za kterým stál liberecký vědec 

Ladislav Mareš, patří spolu s revoluční 
baterií Jana Procházky k nejvýznamnějším 
českým technickým vynálezům posledních 
desetiletí. 

Společnost Elmarco, kterou Ladislav 
Mareš založil a jež v roce 2004 odkoupila 
licenci na Nanospider od Technické univer-
zity Liberec, pod jejímiž křídly objev vznikl, 
prodala již stovky těchto strojů zákazníkům 
po celém světě.

Jenže český náskok před zahraničím byl 
tak obrovský, že většina zákazníků zakoupe-
né stroje využívala „jen“ k dalšímu výzku-
mu a vývoji a praktických technologií pro 
koncové zákazníky vznikalo jen málo. Proto 
se Ladislav Mareš začal z Elmarca postupně 
stahovat a v roce 2011 založil společnost 
Nafigate. 

Ta se zaměřuje například na revoluční 
filtry na vzduch v domácnostech a budovách 
nebo na filtraci vody bez použití elektřiny. 
„Umíme vyrobit filtr na vodu, který v zemích 
třetího světa připraví pitnou vodu jen 
s použitím membrány,“ vysvětluje Lenka 
Mynářová, spoluzakladatelka a členka 
představenstva Nafigate, která s Ladislavem 
Marešem spolupracovala již v rámci společ-
nosti Elmarco.

Od kamen k čističce
Čištěním vzduchu v interiérech pomocí 
nanotechnologií se věnuje také společ-

nost Retap. Ta se mnoho let zaměřuje 
především na kachlová kamna. Díky 
náhodě nyní také vyrábí nanočističky 
vzduchu. 

„Cesta od keramiky k nové činnosti 
vedla přes seznámení s  dvěma vědci 
z Heyrovského ústavu a Technické univer-
zity v Liberci, kterým firma Retap dodala 
kachlová kamna. Slovo dalo slovo a v roce 
2011 jsme začali provádět pokusy na vývoj 
nanovrstvy oxidu titanu s nanášením na 
neporézní povrchy – hliník, nerez, sklo,“ 
vzpomíná majitel společnosti Retap Miloš 
Heršálek. 

Tyto filtry zcela rozkládají toxické plyny, 
bakterie a viry, plísně a ostatní nečistoty or-
ganického typu. „Fotokatalýza je přirozený 
rozklad některých látek působením světla za 
přítomnosti katalyzátoru. Při této reakci se 
katalyzátor nemění ani není spotřebováván,“ 
dodává Heršálek. 

Neomezené možnosti 
Nanotechnologie proměňuje také další 
obory. Díky české společnosti IQ Structures 

a jejím nanočočkám je možné směrovat 
světlo z moderních LED zdrojů způsobem, 
jaký klasická optika nezvládá. Mohou tak 
vznikat lehká, plochá a tvarovatelná svítidla, 
ze kterých světelné paprsky dopadají přesně 
tam, kam mají.

„S přechodem na LED technologii zažívá 
trh osvětlení revoluci a roste až o 40 procent 
ročně. A nový zdroj světla klade jiné nároky 
na optiku, které klasická optika často nedo-
káže splnit. Naše řešení založené na mikro 
a nano strukturovaných čočkách přináší 
úplně nový koncept do tohoto velmi rychle 
rostoucího trhu,“ říká Martin Jotov, výkon-
ný ředitel firmy.

České řešení vyniká především rozsa-
hem miniaturizace a přesností kontroly 
světla. Tuto technologii využívají přede-
vším výrobci svítidel, ať už automobilo-
vých, nebo interiérových. „Díky naší optice 
mohou být světla i několikanásobně menší, 
tenčí, lehčí a svítí lépe než stávající klasic-
ká optika, kterou představují reflektory, 
čočky nebo difuzéry. Díky tomu mohou de-
signéři a výrobci přinášet úplně nové typy 
svítidel a zároveň šetřit materiál i energii 
a svítit pouze tam, kde je to potřeba, a ne 
lidem do očí či do oken,“ zmiňuje Martin 
Jotov.

Všechny české firmy zaměřené na nano-
technologie tvrdí, že jejich současné projek-
ty jsou jen začátkem. A že celý obor má před 
sebou netušenou budoucnost. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz) 

Česko se stalo 
nanovelmocí
Čeští vědci v oboru nanotechnologií 
předběhli svět o několik let. 
Jejich vynálezy pomáhají 
čistit vzduch, vodu nebo měnit osvětlení 
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nanotechnologie
Jako nanotechnologie se označuje technický 
obor, který se zabývá tvorbou a využíváním 
technologií v měřítku řádově nanometrů, 
obvykle zhruba 1 až 100 nm, to znamená 
jedné miliardtiny metru. To je přibližně 
tisícina tloušťky lidského vlasu.
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platách těch, kteří se na něm podílejí. Nejen 
majitelů, ale také zaměstnanců. 

Požadujeme rovněž růst minimální mzdy. 
Nejsem spokojen, když u nás funguje třeba 
německá firma, kde mají ve své zemi mini-
mální mzdu 1680 eur a my jenom 480 eur. 
My nepracujeme jinak. Přáli bychom si, aby 
minimální mzda vzrostla na 13 700 korun. 
Dnes jsme s minimální mzdou na 38,6 pro-
centa průměrné mzdy a my cílíme do pásma 
47 až 50 procent. Situaci české ekonomiky 
ilustruje například vývoj v automobilce 
Škoda. Vyjednáváním odborů bylo dosaženo 
růstu mezd od 20 procent, ale i po dohod-
nutém navýšení se dostanou zaměstnanci 
jen těsně nad úroveň německé minimální 
mzdy...

Náš požadavek se týká kratší pracovní 
doby. Abychom měli více času pro rodinu, 
ale abychom také vyslyšeli výzvu digitali-
zace. Kde se nacházíme s pracovní dobou? 
Český zaměstnanec podle údajů OECD 
z letošního roku – údaje jsou za rok 2016 
– odpracoval 1770 hodin. Jeho kolega v Ně-
mecku 1363 hodin. Za jeden rok odpracuje 
český zaměstnanec o čtyři sta hodin více. 
Za čtyři roky dokonce o jeden rok více. A za 

čtyřicet let aktivního ekonomického života 
dokonce o deset let více. 

Proto žádáme, aby se zkrátil pracovní tý-
den o 2,5 hodiny, ze 40 hodin na 37,5 hodiny 
týdně, tedy o půl hodiny denně. Už jsem sly-
šel, že je to nezodpovědný požadavek, že to 
může být likvidační. Možná nevíte, co je ob-
sahem kolektivních smluv. V 77 procentech 
kolektivních smluv, které sjednáváme, je už 
dohodnuta 37,5 hodinová pracovní doba bez 
ztráty mzdy. A nikoho to neohrozilo.  

Nyní bychom rádi zkrácení dohodli 
nejen u zbývajících kolektivních smluv, ale 
ve střednědobém horizontu i pro všechny 
zaměstnance v rámci zákoníku práce.

Nemáme stanoveno, že toho chceme 
dosáhnout do konce roku 2019, ale umíme 
si to představit do tří či čtyř let. Pokračující 
digitalizace může způsobit poměrně vážné 
komplikace, a tímto způsobem by na ně 
ekonomika mohla být předem připravena. 
K tomu požadujeme pět týdnů dovolené 
i v těch soukromých podnicích, kde dosud 
nejsou. 

Josef středula,.předseda Českomoravské 

konfederace odborových svazů

Česká republika se rozhodně nenachá-
zí tam, kde si zaslouží. My si myslí-
me, že není v pořádku mít hodinovou 

mzdu ve výši deseti eur včetně odvodů na 
zdravotní a sociální pojištění v zemi, kde je 
devadesátiprocentní výkon ve srovnání se 
zeměmi Evropské unie. 

To znamená, že české mzdy jsou ve srov-
nání s EU jen třicetiprocentní. Naši zaměst-
nanci mají rozhodně na víc. V současnosti 
patříme mezi země, které mají nízkou mzdu 
a nízký plat. Naším cílem je, abychom patřili 
nejen mezi země, které umějí dělat špičkové 
výrobky, ale abychom také za to dostávali 
špičkový plat a špičkovou mzdu. Uplynulých 
téměř 30 let stačilo na to, aby měli pod-
nikatelé polštář, dostatečné zisky a mohli 
investovat.

Je pro nás nepřijatelná mzdová železná 
opona mezi novými a starými členskými ze-
měmi EU. Zneužívání levné práce pro tvorbu 
zisků vypovídá mnohé o chování některých 
nadnárodních korporací. Jsme pro to, aby 
mzdová železná opona padla. Aby se nové 
členské země také podílely na bohatství. 
Nejenže ho vyrobíme a ono je pak vyvedeno 
z České republiky. Ale aby bylo také na vý-

Češi pracují o deset let 
déle než Němci
Předseda Českomoravské konfederace 
odborových svazů Josef Středula 
prosazuje zkrácení pracovní doby 
o půl hodiny denně 
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Odboráři na svém sjezdu, který se 
konal 27. a 28. dubna v Praze, 
žádali zvýšení minimální mzdy 

z 12 200 na 13 700 korun a zkrácení pracov-
ního týdne o 2,5 hodiny. 

Snižovat délku pracovního týdne by mělo 
možná smysl v jiné situaci, než v jaké se 
česká ekonomika právě nachází. My však 
čelíme rekordně nízké nezaměstnanosti, 
kdy na trhu chybí asi 300 tisíc pracovníků. 
Pokud snížíme lidem úvazek, firmy budou 
potřebovat další pracovníky, aby nahradily 
vzniklý výpadek. Kde je vezmou?

Jelikož je v Česku nenajdou, budou stě-
hovat své haly, stroje a kanceláře do jiných 
zemí. Podobný efekt může mít neustálé 
zvyšování minimální mzdy. Ta ještě v roce 
2015 činila 9200 korun, dnes je na úrovni 
12 200 Kč. Vedení odborů navrhuje růst na 
13 700 korun.

Další razantní růst není namístě. 
Nejvíce by to odnesli lidé bez kvalifikace, 
kteří dnes práci bez problémů seženou, ale 
ekonomika neporoste věčně. Až bude hos-
podářství čelit zpomalení nebo propadu, 
odnesou to právě lidé s nízkou kvalifikací 
nebo bez ní.

Pro firmy najednou budou kvůli vyso-
ké minimální mzdě drazí, a práci proto 
nedostanou. Úroveň minimální mzdy však 
politici nesníží, v době hospodářské recese ji 
obvykle nechávají na stejné úrovni.

Odbory také pravidelně tlačí na příliš 
rychlý růst platů napříč obory. Čím rychleji 
platy rostou, tím jasnější signál vysíláme 
k zahraničním investorům. Česko získává 
nálepku země, kde platy rostou rychleji než 
produktivita práce. A to není dobrá informa-
ce pro firmy, které hledají vhodná místa pro 
své investice.

Digitalizace, o níž odbory často mluví 
jako o hrozbě a riziku ztráty pracovních 
míst, znamená už nyní také nové příleži-
tosti. Některé nové profese přinesly možnos-
ti velkého výdělku. Jedná se například 
o blogery či youtubery, kteří propagují určité 
zboží a díky své velké skupině sledujících 
osloví najednou nevídaně velké publikum. 

toMÁŠ suRKa,.řídící partner Devire

Zdroj: Mediální výstupy a webové stránky společnosti Devire

Zabezpečte přenos cenných dat díky aplikaci 
Safety4Transfer. Díky špičkové šifrovací tech-
nologii získáte komplexní, rychlý, uživatelsky 
přívětivý nástroj pro výměnu šifrovaných dat 
mezi dvěma a více uživateli v neomezeném 
množství a objemu dat. Myslete na bezpeč-
nost při odesílání citlivých údajů své firmy 
i vašich klientů a připravte se na GDPR kom-
plexně. Aplikaci můžete vyzkoušet a zakoupit 
na www.safety4transfer.com 

O CNS a. s. 
IT společnost CNS a. s. působí na evropském 
trhu od roku 1993, dnes působí i v USA. 
Mezi hlavní činnosti patří šifrování souborů 
a přenosy dat, vývoj software na zakázku 
pro zdravotnictví, automobilový průmysl, 
bankovnictví, veřejnou správu a logistiku. 
Více na www.cns.cz. 

InfORMAce O pRODukTu: 
• Operační systém: Windows 7 a novější
• Čeština: ano 
• Posílání velkých souborů: ano 
• Symetrické a asymetrické šifrování
• Zabezpečení veřejnými klíči (PKI)  
• Vysokorychlostní zpracování přenosu dat 
•  Uživatelská přívětivost, snadné nastavení 

a používání, škálovatelnost  
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Zkrácení pracovního týdne, 
když nejsou lidi? Nesmysl
Další razantní růst platů není 
podle Tomáše Surky, řídícího partnera 
personálně-poradenské společnosti 
Devire namístě  
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Šifrovaný přenos dat 
s novinkou Safety4Transfer 
Ochraňte svá citlivá data 
nejen ve svém počítači, 
ale i při jejich přenosu a sdílení. 
Experti z IT společnosti 
CNS a. s. uvádějí na český trh 
novinku Safety4Transfer, 
díky které získáte do svého PC
přívětivý nástroj pro výměnu 
šifrovaných dat mezi dvěma 
a více uživateli. 

na www.safety4transfer.com 

InfORMAce O pRODukTu: 
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Zeptali jsme se na to Johana, obyvatele 
Svobodného města Christiánia (Frin-
staden Christiania), Jese Pedersena, 

kapitána škuneru Mira, a Kanaďana Maxi-
ma, který žije v Kodani již deset let a provází 
turisty po městě. 

Johan (48),  
už dvacet let obyvatel Christiánie 
„Teď u nás zrovna probíhá happening za 
legalizaci marihuany a hašiše. Vadí nám, že 
nejsou stále legální. Jinak jsme samozřej-
mě proti tvrdým drogám. Žádná extáze, 
syntetické drogy. To hlídáme, aby tu s tím 
nikdo nedealoval. A jestli je Christiánie stále 
tak populární, jako byla na počátku, v roce 
1971? No jistě. Pořád se k nám někdo hlásí, 
zrovna je na čekačce kolem šedesáti zájemců, 
kteří by chtěli v Christiánii žít. Momentálně 
je nás tu 850 lidí a spousta psů. Jinak Chris-
tiánie samozřejmě prodělala vývoj. Pořád 
však bydlíme v bývalých kasárnách, i když tu 
bylo postaveno několik nových domů. Živíme 

se prodejem, uměním, jsme jako podnikatelé 
a platíme daně jako normální Dánové. Ročně 
nás navštíví kolem 30 tisíc turistů. A co bych 
doporučil Čechům, kteří by k nám chtěli 
přijet? Aby se bavili a užívali si náš svobodný 
svět. Ale nikdy, opravdu nikdy nefotili v ulič-
kách, kde se prodává marihuana a hašiš, 
tam, kde jsou cedule No Photo! To by se jim 
mohlo něco přihodit!“ 

Jes Pedersen (51),  
kapitán škuneru Mira
„V Kodani jsou jen dva podobné historické 
škunery, jako je Mira, které vozí turisty. 
Tenhle byl postavený v roce 1898, je starý 
120 let. Já jsem na jeho palubě jako kapitán 
už 11 let. Jsem námořník, navigátor. Plavil 
jsem se na velkých obchodních lodích, pak 
jsem ale dostal nabídku, které jsem nemohl 
odolat. Tahle loď je pod plachtami prostě 
úžasná. Je velmi rychlá, jako sportovní auto. 
Její cena je kolem 500 tisíc eur. Patří malé 
rodinné firmě podnikající v realitách, ale 

mají ji jen pro radost. Jen plavbami s turisty 
by se totiž neuživila. A to i přesto, že někdy 
s nimi vyjíždíme na moře i sedmkrát za 
den.“

Maxim (33),  
manažer neziskové organizace     
„Do Kodaně jsem přijel studovat, našel 
jsem si tady přítelkyni a už jsem tady zůstal. 
Letos jsem tu desátým rokem. Pracuji jako 
manažer v jedné kodaňské neziskovce 
a vedle toho si přivydělávám jako průvodce 
turistů. Specializuji se na jídlo, to je tady 
fantastické. Můj tip je jednoznačně návštěva 
trhu Torvehallerne u stanice Nørreport. 
Byl otevřený v roce 2011 a je v něm kolem 
osmdesáti stánků. Nabízejí všechno – od 
vybrané čokolády, přes čerstvé ryby, dánské 
speciality, až po organickou, lokálně pěs-
tovanou zeleninu. Tady bezezbytku platí – 
Fortsat god dag! Užij si prima den.“ 

JaRoslaV MatĚJKa.(matejka@mf.cz) FO
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Fortsat god dag!
Hokejové mistrovství světa přitahuje do Kodaně 
tisíce Čechů. Kam by se měli ve volné chvíli podívat? 
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PLAVBA LODÍ – MODERNÍ ZPŮSOB TRÁVENÍ DOVOLENÉ

O 
kružní plavby nabízejí řadu výhod. 
V rámci několikadenního pobytu na lu-
xusní lodi poznáte řadu destinací, aniž 
byste se museli přesouvat z hotelu do 

hotelu, a máte tak možnost aktivně strávit do-
volenou poznáváním nových míst. Během plavby 
na širém moři lodě nabízejí na své palubě řadu 
aktivit, mezi které patří sportovní a kulturní vyžití 
(fitness centrum, bazény, golf, tenis, divadlo, živá 
hudba a další). Lodě svým účastníkům přinášejí 
také nevšední gurmánské zážitky. Naše cestovní 
kancelář J & M Cruise působí na trhu s okružní-
mi plavbami již od roku 2012. Svým zákazníkům 
nabízí dovolenou na lodi několika oblíbených pla-
vebních společností, a to jak s vlastní dopravou, 
nebo i celý zájezd včetně letecké či autobusové 
dopravy a ubytování v místě vyplutí. J & M Cru-
ise rovněž v průběhu roku nabízí několik plaveb 
s delegátem, kde je český delegát k dispozici po 
celou dobu zájezdu již z letiště v Praze nebo Víd-
ni až po návrat zpět do Prahy nebo Vídně. Plavba 
lodí je také vhodná pro teambuildingové aktivity 
nebo jako motivační či věrnostní program pro za-
městnance či obchodní partnery. Cestovní kan-
celář J & M Cruise nabízí firmám a organizacím 
jakékoliv velikosti a zaměření nabídku incentivních 

zájezdů šitých na míru jejich potřebám a požadav-
kům. Zájezd lodí je ideálním spojením aktivního 
cestování a odpočinku. Dává příležitost každý 
den navštívit jiné místo bez nutnosti být stále „na 
cestě“. Zájezd lodí, respektive loď nabízí aktivity 
pro kvalitní trávení volného času, jako je divadel-
ní představení, večerní společenské programy, 
sportovní vyžití ve fitness centru, bazénech, vířiv-
kách, někdy také horolezeckou stěnu či umělou 
vlnu. Vedle toho je u většiny zájezdů lodí možné 
zajistit soukromé prostory výhradně pro aktivity 
skupiny. V průběhu zastávek na pevnině lze zajis-
tit skupinové výlety přímo od plavební společnosti 
nebo individuálně. Nabídku zájezdů lodí je možné 
po dohodě upravit a rozšířit o další požadované 
služby, jako je doprava, český delegát a další dle 
přání klienta. Mezi nejoblíbenější destinace pro 
plavbu lodí patří zejména Karibské moře, Stře-
dozemní moře či severní Evropa. V nabídce jsou 
však i méně obvyklé trasy, např. na Aljašku, po 
Havajských ostrovech či Japonsku. Věříme, že 
z nabídky plaveb si vybere opravdu každý.

S úctou
Jakub Quaiser
Jednatel CK J & M Cruise

Jakub Quaiser, J&M Cruise | tel. +420 722 943 700

www.zajezdlodi.cz | www.facebook.com/JMCruise
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Leckdo zná Tureckou riviéru s proslu-
lými hotelovými resorty a skvělými 
službami, avšak méně známá je 

Egejská riviéra, tvořená zálivy, z nichž vy-
stupují hory. Sem míří ti, kdo hledají krásné 
prostředí a vysoký standard, a ti, kteří už 
Tureckou riviéru navštívili.

Pobřežní oblast na jihozápadě Turecka 
u Egejského moře s teplým letním poča-
sím, příznivou teplotou moře, s množstvím 
malebných zálivů a mnoha antickými 
památkami. To je Egejská riviéra. Také se 
jí říká Tyrkysové pobřeží – podle barvy 
a čistoty místního moře a bujné zeleně. Je 
tu patrná blízkost Řecka – spatříte tu bílé 
domky s okny obsypanými fialovými květy 
bougainvillií i početné větrné mlýny.

Nejznámější letoviska jsou Kusadasi, 
Bodrum a Marmaris, ale ať už se ubytujete 
kdekoliv, odevšad můžete podnikat zají-
mavé výlety do okolí. Tato oblast je doslova 
pokladnicí antických památek. Navštívit 
můžete Efes a jeden ze sedmi divů světa – 
Artemidin chrám, skalní hroby ve Fethiyi 
nebo Izmir – starověkou Smyrnu. Nebo se 
vyplavte na řecké ostrovy Kos, Rhodos či 
Samos.

Kusadasi – město pláží, blízkých 
památek i nočního života
Nejseverněji položené letovisko u Egejského 
moře je ideálním místem pro dovolenou 
u moře. Jsou tu moderní a dobře vybavené 
hotely s bazény, z nichž převážná část má 
i tobogány. Na širokých plážích můžete 
provozovat nejrůznější sportovní aktivity. 
Samotné město Kusadasi je takovým turec-
kým Las Vegas. Se setměním město dostává 

jiný ráz – rozsvítí se neony kasin, barů i noč-
ních klubů a ulice se zaplní turisty, toužícími 
po zábavě.

Z přístavu si udělejte výlet lodí podél 
pobřeží nebo na 20 kilometrů blízký ostrov 
Samos, kde můžete navštívit archeologické 
muzeum, muzeum církevního umění, by-
zantské muzeum, ale i nakupovat v typic-
kých řeckých obchůdcích či si pochutnat na 
místních specialitách v malebných taver-
nách.

Navštivte Efes, jedno z velkoměst iónské-
ho Řecka, se snad nejzachovalejšími antic-
kými památkami v Turecku. Velkolepý amfi-
teátr, v němž mohlo představení sledovat až 
25 tisíc diváků, je dodnes dějištěm mnoha 
událostí, jakými jsou i koncerty hvězd svě-
tového showbyznysu – Toma Jonese, Stinga 
či Diany Ross. Dalším oblíbeným výletním 
místem je Izmir, dříve známé jako Smyrna, 
nad nímž se tyčí hrad Kadifekale (Sameto-
vá pevnost), obklopený hradbami. Jednou 
z největších dominant města je 25metrová 
hodinová věž na náměstí Konak. Často se 
jezdí i na výlet do Pamukkale, na bělostné 
a travertinem pokryté skály bavlněného 
hradu s kaskádami jezírek.

Luxusní Bodrum nabízí mnoho 
aktivit
Tuto skvěle vybavenou turistickou destinaci 
vyhledává k rekreaci i turecká smetánka. 
Možná jej budete znát jako antický Hali-
karnassos. Do maličkostí propracovaný 
turistický servis a současně zachovalá turec-
ká kultura činí z místa snad nejkouzelnější 
a nejatraktivnější přístav Egejské riviéry. 
Přímo v Bodrumu je množství památek 

(např. Mauzoleum v Halikarnassu), přístav 
a dvě pláže. Večerní život se zde odehrává 
spíše v jednotlivých hotelech, které pro své 
návštěvníky připravují zábavné programy. 
Nedaleko Bodrumu leží i největší z turec-
kých akvaparků.

Nabízí se výlety opět do Efesu, bavlněné-
ho Pamukkale nebo plavba v síti ramen řeky 
Dalyan k antickému městu Caunos. Na své si 
tu přijdou i potápěči, a to i ti, kteří potápění 
chtějí zkusit prvně v životě.

Marmaris – plavby, zábava 
i kultura
Překrásná zelená přírodní scenerie okouzlí 
každého návštěvníka. Kouzelná laguna 
je obklopena rozlehlými zelenými kopci, 
lemovaná tyrkysovými vodami Středo-
zemního moře a zlatavými plážemi. Starší 
hosty i zamilované páry láká k procház-
kám v přírodě či v labyrintech městských 
uliček, aktivní jedince k mnoha možnostem 
sportovního vyžití, rodiny s dětmi k zábavě 
a teenagery k návštěvě nočních podniků. Sy-
nonymem tohoto resortu je jachting a plavby 
– v Marmarisu je třetí největší přístav jachet 
v Turecku.

Přímo v Marmarisu navštivte zdejší 
osmanský hrad Marmara Kalesi, sloužící 
dnes jako muzeum. Leží uprostřed bujné 
zeleně palem a keřů, má nádherné nádvoří 
plné květin a uvnitř se nachází několik 
výstavních sálů. Od přístavu můžete po 
dlouhé pláži lemované promenádou se 
spoustou restaurací, barů a kaváren dojít až 
do sousedního letoviska Icmeler. A nechybí 
tu ani akvapark se spoustou vzrušujících 
atrakcí.  ReD

www.eximtours.cz
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Tyrkysové pobřeží září
Egejská riviéra je málo známým 
světem oblázkových pláží, zálivů, 
hor, přírody a kvalitních služeb
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Zapomeňte na galskou zjemnělost  
a uhlazené mravy. Ring volný! Tenhle 
více než pět metrů dlouhý terénní 

pick-up má čtyřkolku a dostatečně silný 
motor. Skáče na povel, agresivně překonává 
překážky, brodí se potoky. 

Přitom se francouzský výrobce dlouho dr-
žel stranou „aut pro chlapy“. Co ho přesvěd-
čilo k nezvyklému kroku? Čísla prodejů. 

Ročně si najde nové majitele ve světě  
4,5 milionu pick-upů. Pravda, Evropa se na 
tom hodokvasu podílí zatím jen třemi pro-
centy, ale i zde apetit prudce vzrůstá. 

Alaskan vyzval na souboj už zavedené 
rivaly, jako jsou Toyota Hilux, Mitsubi- 
shi L200 a Ford Ranger. A bát se očividně 
nemusí, stojí na pevných základech. Sdílí 

prověřenou platformu s koncernovým sou-
rozencem Nissanem Navarou a s luxusním 
Mercedesem-Benz třídy X.

Kapitulace po boji
Síla a robustnost. To jsem cítil při každém 
otočení osmnáctipalcových kol na rozbitých 
polních a lesních cestách. Pohon čtyř kol mi 
napumpoval rychle adrenalin do krve. 

Odolný podvozek s žebřinovým rámem 
vyrobený z vysoce odolné zesílené oceli pro 
torzní tuhost a zadní tuhá náprava, jejíž 
most je podélně vedený čtveřicí ramen – to 
byly hlavní trumfy do rozverné hry nazvané 
„průjezd cestou necestou“. A také silný 
motor s maximálním točivým momentem 
dostupným už při nízkých otáčkách.

Vůz s velkorysou světlou výškou  
(223 mm) a velkými nájezdovými úhly 
(přední 29, zadní 25 stupňů) kapituloval 
až ve chvíli, když jsem se rozhodl, že budu 
stoupat do nebe. Tak jsem tomu podlehl. To 
už nepomohl ani samosvorný zadní diferen-
ciál. Kdepak, pocit, že jste superman, získáte 
v tomhle autě snadno. 

Tahoun k pohledání
Když se loni atleticky vyhlížející Alaskan 
poprvé představil, začalo okamžitě velké 
srovnávání. Čím se liší od Nissanu Navara? 
zněla opakovaně otázka. Tak především 
jej designéři oděli à la Renault. Vpředu 
dostal novou masku chladiče, kryt moto-
ru, světlomety se světelným podpisem ve 
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Další do party
Na kolbiště pick-upů vstoupil 
konečně i Renault. A překvapivě 
nabídl hodně chlapácký model  

te s t
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tvaru písmene „C“, nárazník. Vzadu doznala 
proměny jen středová část korby. Je plošší, 
nabízí nyní více místa.

Vybrat si lze mezi šestistupňovou manuál- 
ní nebo sedmistupňovou automatickou 
převodovkou od japonského výrobce Jatco. 
Pohon zadní nápravy se hodí na silnici, elek-
tronický diferenciál s omezeným prokluzem 
(eLSD) však pomáhá překonat i nástrahy 
v lehčím terénu. A když už to nejde dále, lze 
za jízdy přepnout do režimu 4H, v tu chvíli 
se připojí také pohon přední nápravy. Na 
rozbředlé bahno, pískové pasti a sněhové 
závěje tu pak je režim 4L.

Motor 2,3 dCi je made in Renault, v nabíd-
ce je ve dvou výkonových verzích. Ten slabší 
s jedním turbodmychadlem o výkonu  

Renault Alaskan energy dCi 190

Motor: vznětový, 2298 cm³ 
Nejvyšší výkon: 140 kW (190 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3750 ot/min
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 10,8 s
Převodovka: automatická, 7 stupňů
Provozní hmotnost: 2086 kg 
Maximální přípustná hmotnost: 3035 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):  
5399 × 1850 × 1841 mm
Světlá výška: 232 / 237 mm
Nájezdový úhel (přední / přejezdový / 
zadní): 29° / 22,2° / 25°
Rozměry nákladového prostoru  
(délka × výška): 1578 × 1560 mm
Korba (práh × výška): 815 × 474 mm
Objem nákladového prostor: 1,17 m³  
Spotřeba (město / mimo / kombinovaná): 
8,7 / 5,9 / 6,9 l
První cena vozu:  
737 900 Kč (dCi 160 4x4, výbava Life) 
Cena testovaného vozu: 889 900 Kč
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s vinutými pružinami namísto obvyklých 
listových) chvílemi tropila neplechu. Prázd-
ný vůz „rozhodil“ pomalu každý větší výmol. 
Spravil to až třistakilogramový náklad. Ale 
tak to je správně. Alaskan je určen na práci, 
nikoli na lelkování, předvádění se. 

K tomu pasuje i to, že zadní výklopné 
dveře unesou až 500 (!) kilogramů. A uvnitř 
korby je systém pro upevnění nákladu se 
čtyřmi praktickými háky. Ty se dají posou-
vat po celé délce korby vozu, umožní vám 
bezpečné upevnění a převážení nákladu.

Se sportovně pojatým exteriérem ladil 
spartánsky vybavený interiér. Malý mul-

tifunkční volant mi za jízdy padl do ruky 
okamžitě, méně už jsem si ale užíval v noci 
odrazy světel ve sklech uzamykatelného 
hardtopu. Pohodlná sedadla vpředu (elek-
tricky nastavitelná, s vyhříváním) neměla 
chybu, zato vzadu bylo méně místa, než bych 
čekal. Mohla za to konstrukce lavice, její 
ergonomie. Dlouháni se tam tedy nepomějí. 
Výhodou je, že sedáky lze v případě potřeby 
sklopit, a tak je k dispozici menší zavazadlo-
vý prostor v kabině. 

Při manévrování v úzkých prostorách 
jsem vedle zadních parkovacích senzorů, 
dnes už v podstatě u vozů této velikosti „po-
vinných“, ocenil vestavěný 360° kamerový 
systém. Ten byl součástí navigace se 7“ doty-
kovou obrazovkou. Nabídl pohledy nejen ze 
stran, ale i z ptačí perspektivy.  

Co se týká spotřeby, byla jen průměrná: 
kolem osmi litrů. Nebyl ale problém jezdit 
i za deset litrů.   

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

POMOCNÍCI K NEZAPLACENÍ. Ovládnout 
mastodonta jménem Alaskan pomáhají i dva asis-
tenti: pro rozjezd do kopce i pro sjíždění svahů. 

DOUBLE CAB.  
Renault nabízí pick-up  

pouze ve verzi double Cab  
se čtyřmi bočními dveřmi.

PLUSY A MINUSY. Boduje vzhled, jízda v te-
rénu, komfortní podvozek, pohon všech kol. Vadí 
nepohodlné nastupování, vyšší cena.

160 koní produkuje točivý moment 403 Nm, 
je k dispozici již od 1500 ot/min, silnější 
s dvěma turbodmychadly o výkonu 190 koní 
se pyšní točivým momentem ještě o poznání 
působivějším, až 450 Nm. 

Ne náhodou vůz, jehož užitečná hmotnost 
je až jedna tuna, za sebou s přehledem utáh-
ne brzděný přívěs s nákladem o hmotnosti 
až 3,5 tuny.

Na silnici slabší
Při jízdě na silnici vůz v mých očích zprvu 
ztratil. Při vyšších rychlostech to ve voze 
hučelo a zadní tuhá náprava (překvapivě 
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Nedělá nám zvláštní potěšení prohrabávat 
se soukromím jiných. Přesto jsme si položili 
otázku: jak zacházejí se svými penězi lidé, 
kteří rozhodují o utrácení více než bilionu 
korun z českého státního rozpočtu? Tvoří 
úspory a investují, nebo rozhazují a zadlužu-
jí se? Výsledek lze shrnout: žádná sláva. 

Tak například z dvou stovek poslanců 
jen 34 uvedlo, že má část úspor v akciích či 
podílových fondech. Čtyři další nakoupili 
dluhopisy, další zhruba desítka má větší 
množství pozemků. Oproti tomu 53 poslan-
ců je poměrně významně zadluženo – téměř 
vždy se jedná o splácení hypotečních úvěrů 
na bydlení. Ostatní buď drží své úspory 
v řádu statisíců či milionů korun na běžných 
a spořicích účtech, nebo tvrdí, že žádné 
významnější úspory nemají.

Čeští ministři a poslanci občas zapíšou 
do registru střetu zájmů i skutečné perly. 
Martin Stropnický a Karla Šlechtová si 
popletli akcie ČSOB s podílovými fondy této 
finanční skupiny. Poslanec za ANO Marek 
Novák investoval do firmy s pověstí orga-
nizátora pyramidové hry. Zástupce Pirátů 
Tomáš Vymazal přiznal, že v prosinci dlužil 
za elektřinu přes 22 tisíc korun; zřejmě to 
přehnal s těžbou bitcoinů.

První na řadu půjde premiér v demisi 
Andrej Babiš. K vlastnictví Agrofertu – 
převedeného na svěřenský fond – se už sice 
nehlásí, stále však zůstává s přehledem 
nejbohatším politikem v Česku. Pořád totiž 
vlastní korunové dluhopisy Agrofertu v ob-
jemu 1,48 miliardy korun. Jedná se o emisi 
z roku 2012, kdy mezera v zákoně umožnila 
držitelům takových cenných papírů s nízkou 
nominální hodnotou vyhnout se placení 
daně z úroku. Ale jak týdeník Euro zjistil 
z Centrálního registru oznámení, Babiš 
vlastní také řadu zahraničních akcií a podí-
lových listů.  dtR

Letiště Václava Havla oznámilo investice 
za 27 miliard korun. Plánuje stovky nových 
parkovacích míst, paralelní přistávací 
dráhu, rozšíření terminálů nebo projekt 
s názvem Airport city, v jehož rámci by měla 
vyrůst kongresová centra, hotely či soukro-
mé zdravotnické ambulance. „Kde na to vez-
meme? Máme na to,“ říká v rozhovoru pro 
týdeník Euro Václav Řehoř, ředitel Českého 
Aeroholdingu, pod nějž letiště spadá. 

 Loni se stát zbavil podílu v ČSA. Akcie 
přešly do Travel Service, podobně jako ty, 
jež vlastnil Korean Air. Takže máte na letišti 
silného partnera. Víte, jaké jsou jeho plány 
fungování na pražském letišti?
Počet letadel pro nás není až tak stěžejní 
číslo, protože Travel Service nepůsobí jen 
v Česku. Klíčové pro nás je, kolik pasažérů 
přiveze do Prahy a odveze. Tady se pohy-
bujeme někde kolem třiceti procent, což je 
zásadní hodnota, a proto doufám, že naše 
partnerství budeme dobře rozvíjet.

 To je dost obecné prohlášení. To jste 
si  s vlastníky Travel Service neřekli nic 
konkrétního?
Zatím každý pracujeme separátně na své 
strategii. Jestli dojde k nějaké konsolida-
ci, to nevíme. Ale setkání ohledně počtu 
letadel v Praze a jejich linkách naplánována 
máme.  WeI

V den naší návštěvy vyráběli ve Strážnici 
nejpopulárnější slané brambůrky, nikoliv 
chipsy, jak zdůrazňuje firemní motto. Podle 
Petra Hobži mladšího, který s bratrem Libo-
rem působí v roli jednatele rodinné firmy, se 
množství přisypávané soli v posledních letech 
prudce snižovalo. „Za poslední tři roky jsme 
výrazně snížili obsah soli, dneska se podle 
typu výrobku pohybujeme na obsahu soli mezi 
jedním a třemi procenty,“ říká Hobža mladší. 

Ještě nedávno se stávalo, že obří solnič-
ka strážnické linky úplně stála. Hobžovi 
zareagovali na touhu Čechů po zdravějším 
stravování a na trh uvedli nesolenou va  
riantu brambůrků, kterou zákazníci poptá-
vali i v dotazech na firemních stránkách. 
Nakonec však příliš nezaujala. „Z důvodu 
nezájmu trhu jsme výrobu museli ukončit,“ 
míní Petr Hobža mladší.

Je to trochu paradox tuzemského potra-
vinářství. V Česku stejně jako v okolních 
zemích v posledních letech prudce stoupla 
poptávka po zdravých produktech. Vegeta-
riánství, veganství, různé paleo nebo bez-
lepkové diety dávno přestaly být okrajovou 
záležitostí několika nadšenců a ani velcí 
potravináři si už nemohou dovolit trend 
ignorovat. Řada výrobců proto v posledních 
letech uvedla na trh nové produkty zamě-
řené na zdravím posedlé a na cenu příliš 
nehledící spotřebitele. 

Výrobci bramborových lupínků a podob-
ných pochutin nebyli výjimkou. Na trhu se 
objevily výrobky se sníženým obsahem soli 
nebo tuku, různé varianty zeleninových 
chipsů a málo kalorických snacků. (U ně-
kterých z nich spotřebitelské testy brzy pro-
kázaly, že jejich vliv na lidské tělo je stejný, 
ne-li horší, jako u klasických chipsů). 

Jenže jak ukazuje neúspěch nesolené 
varianty Strážnických brambůrek, zdravotní 
nadšení Čechů má své meze.  BRZ

CELé TEXTY NA WEBU TÝDENÍKU

máme. WeI

Neumějí to s penězi
Většina českých poslanců 
a ministrů tvrdí, 
že nedisponuje 
významnějšími úsporami 

Příští stanice: terminál 2
„Jestliže chceme růst, kolejové 
spojení potřebujeme,“ říká 
šéf Českého Aeroholdingu 
Václav Řehoř

Zdravé chipsy? Ne, děkuji
Za slané pochutiny Češi utratí 
až pět miliard ročně. Po 
„zdravějších“ bramborových 
lupíncích ale netouží 
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Zatímco přiznání musejí podávat 
na finanční úřad jen ti, kteří si 
nemovitost pořídili v loňském roce, 

placení daně se nevyhne žádný z vlastníků 
staveb či pozemků – částka se navíc mohla 
oproti loňskému roku změnit. Vypočítá ji 
finanční úřad. 

Složenky dostali běžní plátci během prv-
ních tří týdnů v květnu. Někteří podnikatelé 
je ve schránkách nenašli – týká se to těch, 
kteří mají aktivní datové schránky. Složenku 
nedostali ani ti, kteří využívají novou službu 
Finanční správy a nechají si údaje posílat 
e-mailem.

Daň do pěti tisíc platíte najednou
Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, mu-
síte ji zaplatit najednou. V opačném případě 
ji mohou plátci uhradit ve dvou stejných 
splátkách, a to do 31. května a 30. listopadu. 
Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, 
kteří mají termín posunutý na pátek 31. 
srpna 2018.

Finanční správa upozorňuje ty, kteří 
budou platit daň jinak než složenkou, aby 
si zkontrolovali částku, již na finanční úřad 
poslali, s vyměřenou daní (uvedenou na 
poukázce). „Poplatník použije složenku 
minimálně pro kontrolu již uhrazené částky 
daně a k doplacení případného rozdílu,“ 
informuje web finanční správy.

Jak na to? Informace můžete  
najít i v e-mailu
Těm, kteří měli každoročně z povinností 
spojených s daní z nemovitých věcí těžkou 
hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. 
Od roku 2017 proto mohou dostávat všechny 
potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání 
údajů pro placení daně e-mailem, dosta-
ne místo složenky zprávu na jím určenou 
e-mailovou adresu a v příloze obdrží 

kompletní informaci s údaji pro placení 
daně ve formátu PDF. Tato informace bude 
obsahovat stejné údaje, které jsou uvedeny 
na alonži složenky,“ upozorňuje mluvčí FS 
ČR Kateřina Vaidišová.

Na alonži složenky (horní oddělitelná 
část), případně v PDF souboru ve vašem 
e-mailu jsou uvedeny celková výše daně z 

nemovitých věcí na rok 2018, výše a termíny 
splatnosti splátek, stav daňového účtu 
poplatníka (přeplatek nebo nedoplatek na 
dani) a adresa finančního úřadu, kam ode-
vzdáváte přiznání a kde platíte daně.

Nízký úrok správce daně odpustí
Pozor! Datem splatnosti daně se rozumí den, 
kdy Finanční správě peníze dorazí, nikoli 
ten, kdy složenku odešlete, případně kdy 
zadáte příkaz k úhradě z vašeho účtu.

„Do 6. června, tedy dalších pět pracov-
ních dní, správce daně ještě žádné sankce 
nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v po-
době úroků z prodlení, které v závislosti na 
současné repo sazbě České národní banky 
činí 14,75 procenta z vyměřené daně za rok,“ 
upozorňuje daňová poradkyně společnosti 
Tax Vision Blanka Štarmanová. 

Výše repo sazby se za poslední rok 
změnila několikrát a zřejmě se ještě měnit 
bude. Úroky naskakují permanentně, a to o 
několik desetin promile za den.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepře-
sáhne hodnotu dvou set korun, finanční 
úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová poradky-
ně Jana Melicharová ze společnosti Kodap. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

BUSINE S SINfO.C Z
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Majitele bytů, domů 
a pozemků tlačí čas
Do 31. května musejí všichni 
bez výjimky zaplatit daň z nemovitých věcí 

Jak daň zaplatit? 

Bankovním převodem na účet krajského 
finančního úřadu s předčíslím 7755, které 
je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími 
variantami jsou platba složenkou na poště 
nebo přímo v pokladně krajského finanč-
ního úřadu.

Jako variabilní symbol použijete rodné 
číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná 
o právnickou osobu. Konstantní symbol 
bude:
•  Při bezhotovostní platbě – 1148
•  Při platbě v hotovosti běžnou poštovní 

složenkou – 1149
•  Při platbě v hotovosti daňovou  

složenkou – 0001
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České firmy si chrání své znalosti 
výrazně méně než podniky ve vyspě-
lých zemích. Ukazují to mezinárodní 

srovnání. Zatímco na podzim roku 2016 
bylo v tuzemsku podáno 333 patentových 
přihlášek na milion obyvatel, průměr 
starých zemí EU činil 2684 patentových 
přihlášek na milion obyvatel (v Německu 
dokonce 6021 přihlášek).

Důvodů, proč se v Česku nedaří chránit 
cenné know-how, je řada. Mnozí vynálezci, 
kteří o ochranu svých nápadů usilují, si 
stěžují na zdlouhavost procesu. Doba zápisu 
užitného vzoru od podání přihlášky do jeho 
registrace činí podle statistik Úřadu prů-
myslového vlastnictví 4,7 měsíce. A podle 
zkušeností z praxe bývá často delší.

„Mám již tři užitné vzory a vždy to trvalo 
11 a půl měsíce. Je to možné? Jeden užitný 
vzor jsem kvůli tomu, že právo přednosti je 
12 měsíců, na PCT (mezinárodní přihláška 
podle Smlouvy o patentové spolupráci) kvůli 
tomu nestihl podat,“ upozorňuje čtenář 
BusinessInfo.cz Miroslav Bílek.

Podmínky pro patenty stejné
„Svaz nepovažuje prostředí a podmínky za 
natolik náročné, aby bránily podnikům a vý-
zkumným organizacím v patentování. Spíše 
jde o strukturu naší ekonomiky, kdy podni-
ky nevidí výraznější důvod patentovat. Stále 
zde také panuje nízké povědomí o patentové 
ochraně a jejím využívání. Snažíme se proto 
šířit osvětu mezi svými členy či prosadit toto 
téma na vysokých školách,“ říká Eva Velič-
ková, mluvčí Svazu průmyslu a dopravy.

„Doba řízení je v konkrétních případech 
ovlivněna zejména kvalitou zpracování 
přihlášky, složitostí předmětu ochrany 
a v neposlední řadě i počtem případů, 
které má příslušný examinátor v referátu. 
U patentů pak v témže roce činila průměrná 
doba řízení 45 měsíců. Zde je třeba ovšem 

vzít v úvahu, že vlastní průzkum patentova-
telnosti úřad nezahajuje ihned po podání 
patentové přihlášky, ale až poté, co obdrží 
žádost, kterou může přihlašovatel podat 
během tří let od podání přihlášky. Jde o tak-
zvaný odložený průzkum,“ vysvětluje Emil 
Jenerál z Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké nedostatky se objevují nejvíce? Nej-
častější a i nejzávažnější chybou je podávání 
přihlášek bez toho, že by se přihlašovatelé 
předem alespoň orientačně seznámili s do-
savadním stavem techniky ve světě. 

„I přes veškerou popularizaci ze strany 
Úřadu průmyslového vlastnictví se veřejně 
dostupné databáze patentové literatury 

z celého světa, jako je například Espacenet, 
nevyužívají v ČR tak hojně, jak by bylo po-
třeba. To v konečné fázi vede k negativnímu 
výsledku řízení o přihláškách pro nedo-
statek světové novosti, respektive tvůrčího 
přínosu ke stavu techniky,“ upozorňuje Emil 
Jenerál.

Nekvalitní návrh prodlužuje 
řízení
Dalším problémem je podle něj nekvalifi-
kované zpracování samotných přihlášek 
vynálezů nebo užitných vzorů. „To vede ke 
zdlouhavému řízení a v kladném případě 
k neadekvátnímu zajištění rozsahu ochra-
ny vynálezu, respektive užitného vzoru. 
Lze proto jen doporučit využívat k tomuto 
účelu služeb patentových zástupců,“ dodává 
Emil Jenerál. V posledním období se podle 
něj čeští vynálezci zaměřují především na 
obory, jako je doprava, organická chemie 
a podobně.

Česko má podle něj srovnatelné podmín-
ky s vyspělými zeměmi. „Postupy zajišťování 
patentové ochrany jsou ve světě v zásadě 
natolik harmonizované, že v této oblasti 
nejde hovořit o nějakých specificky českých 
složitostech či překážkách. Samozřejmě ur-
čitou překážkou mohou být potřebné nákla-
dy, zejména pro zajištění ochrany vynálezů 
v zahraničí,“ upozorňuje Emil Jenerál.

Na malém počtu patentů se podle expertů 
projevuje také majetková struktura tuzem-
ského průmyslu. „Skutečnost, že v ČR je 
ve srovnání s vyspělými, zejména evrop-
skými státy podáváno méně patentových 
přihlášek, je ovlivněna tím, že značná část 
tuzemských firem má zahraniční vlastníky, 
kteří na našem území většinou realizují to, 
co bylo vyvinuto v zahraničí,“ upozorňuje 
Emil Jenerál. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

BUSINE S SINfO.C Z

Podání patentu trvá léta. 
Rozhoduje kvalita přihlášky
Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU, 
například se sousedním Německem, podávají 
české podniky jen zlomek patentových žádostí 
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Podle podnikatelských 
organizací nejsou 
podmínky pro podání 
patentů či užitných 
vzorů v ČR horší než 
v zahraničí. 
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Pořizujeme si do firmy poprvé nová auta, a to celkem  
sedm kusů. Jak správně přistupovat k jejich pojištění?
MICHAL H., Praha

 

Jako ve všem ostatním i zde platí, že 
kdo se zajímá, platí méně a dostane 
více. Tedy i v pojištění vozů, které 

vlastní a provozuje vaše společnost. Z našich 
zkušeností vyplývá, že zdaleka ne všechny 
firmy, ať již malé, střední, nebo dokonce 
velké, mají správně nastavenou péči o své 
flotily.

Problémem je už to, že část podnikatelů 
ani netuší, že flotilové pojištění existuje, 
nebo bere tuto nákladovou položku jako 
něco, co není hodno jejich pozornosti. 
Pravidelně se setkáváme se situací, kdy 
majitel několika firemních vozů (osobních 
i nákladních) řeší pojištění každého z nich 
individuálně. Může se stát, že tento přístup 
vychází firmu ve výsledku levněji. S velkou 
pravděpodobností se dá ale předpokládat, 
že právě institut flotilového pojištění nabízí 
lepší řešení, pokud jde o ceny i krytí rizik.

Jak tedy postupovat? Ať už máte, či 
nemáte pojištěna firemní auta v rámci 
flotilového řešení, doporučujeme každý 

rok udělat obnovu. V takovém případě se 
jednoznačně vyplatí zadat úkol makléřské 
společnosti, například i prostřednictvím 
internetu, která je zárukou, že zváží jak 
vaše potřeby, tak zároveň maximální škálu 
na trhu nabízených produktů. V součas-
né době je nejvíce flotilových pojištění 
sjednáváno u ČSOB, Allianz a Koopera-
tivy. Snaží se ovšem i ostatní pojišťovny, 
což dává do ruky výhodu právě klientovi. 
Můžete se bavit i s vaší současnou pojišťov-
nou, ale vždy je vhodné nechat si udělat 
nabídku i od konkurence. 

Máte-li auta pojištěna na různých 
místech, určitě si zkuste vyžádat návrh na 
výše zmiňovanou flotilu. Je mýtem, že je 
třeba pojistit najednou minimálně pět vozů. 
V praxi vše funguje tak, že po jejím založení 
můžete pojistit jen jeden vůz. V průběhu 
následujících 12 měsíců mohou následovat 
další čtyři vozy, aby byla flotila uznána. 
Pokud k tomu nedojde, pojišťovna sama 
smlouvu vypoví. V případě, že uzavřete 

flotilové pojištění, nemusíte mít obavy, že 
po případné škodě na jednom voze stoupne 
v budoucnu zároveň cena i u vozů ostatních.

Samozřejmě věnujte pozornost nejen 
ceně, ale i rozsahu krytí a asistenčním 
službám, které dostanete. V posledních 
dvou letech vidíme na trhu vzrůstající 
poptávku i po připojištění DAS, tedy 
připojištění právní asistence. Ta se velmi 
hodí v případech, kdy řidiči nákladních 
vozů spáchají přestupek či jsou účastni 
dopravní nehody v zahraničí. Velmi často 
nevládnou ani jazykem, ani se nevyznají ve 
svých právech, a jsou tedy vystaveni riziku, 
že podepíšou dokumenty, které ve finále za 
viníka škody označí je, či firmu, pro kterou 
pracují. Jen v loňském roce takto naše 
mateřská společnost Renomia zachránila 
svým klientům náklady v řádu desítek 
milionů korun.  

JAKUB MRÁZ  

Suri.cz

Říká se, že výběr kancelářské židle je klíčový pro zdraví 
i výkonnost. Jak mám rozhodnout, která je nejvhodnější?
ZDENA B., Brno

 

Kancelářské trendy přicházejí 
a odcházejí, jedna věc však zůstává 
základním stavebním kamenem 

pracovního prostoru. Kancelářská židle. 
Podle odborníků jsou u nás zhruba dvě 

třetiny populace postiženy problémy se 
zády a ty vznikají v drtivé většině vlivem 
nesprávného sezení. Nevhodná pracovní 
pozice způsobuje u určitých svalových 
skupin přetěžování a u jiných naopak 
ochabování, po dlouhém sezení je člověk 
unavený, přidávají se bolesti zad a nezříd-
ka bolesti hlavy. Volba kvalitní kance-

lářské židle je tedy zásadní otázka, ať už 
do ní hodláte usednout vy sami, či vaši 
zaměstnanci.

Podmínkou správné ergonomie židle je 
takzvaný synchronní mechanismus umož-
ňující dynamické sezení, tedy časté změny 
pozice, při nichž se židle tělu přizpůsobuje 
a neustále podepírá rozhodující partie. 
V praxi to znamená, že je možné plynule 
nastavit sklon opěráku a zároveň nastavení 
sklonu sedáku. Při práci se pak můžete 
pohybovat a nezůstanete strnulí v jedné 
fixní pozici. Podstatná je rovněž možnost 

rychlého přestavení mechaniky pro při-
způsobení tělesné hmotnosti. Jinou tuhost 
bude potřebovat člověk vážící 50 kilogramů, 
jinou člověk s hmotností dvojnásobnou. 

Pokud vám záleží na zdravém sezení, 
nenechte se při výběru zlákat nízkou ce-
nou. Za pár stovek kvalitní a ergonomickou 
židli zkrátka nepořídíte. Doporučit nelze 
ani nákup židle přes internet, aniž byste ji 
předtím vyzkoušeli.  

ZDENĚK BRISUDA  

Wiesner-Hager

58_68_PT_05.indd   64 15.05.2018   14:53:18



K ALENDÁř DAňOVé TER MÍNY

21. KVĚTNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

25. KVĚTNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a daň za duben 2018
  souhrnné hlášení za duben 2018
  kontrolní hlášení za duben 2018

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost daně 

z plynu, pevných paliv a elektřiny za 
duben 2018

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  splatnost daně za březen 2018 (pouze 

spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání za duben 2018
  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních 
(technických) benzinů za duben 2018 
(pokud vznikl nárok)

31. KVĚTNA
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

  splatnost celé daně (poplatníci s výší 
daně do 5000 Kč včetně)

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci 
s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou 
poplatníků provozujících zemědělskou 
výrobu a chov ryb)

DAŇ Z PŘÍJMŮ
  odvod daně vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně za duben 2018

11. ČERVNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

15. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  čtvrtletní nebo pololetní záloha  
na daň

20. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

15. – 17. KVĚTNA
O VĚDĚ, VÝZKUMU A INOVACÍCH
Už třetí ročník veletrhu Věda, výzkum, inovace proběhne v Brně ve 
třetím květnovém týdnu. Veletrh se bude věnovat nejnovějším vědec-
kým poznatkům se zaměřením na jejich uplatnění v praxi. Hlavními 
tématy jsou letos mise zahraničních investorů, společenská odpo-
vědnost a lidské zdroje. Akce je jedinečnou platformou pro propojení 
vědecko-výzkumné a podnikatelské sféry. Podrobnosti na  
http://www.vvvi.cz/

21. KVĚTNA
JAK FINANCOVAT ZAHRANIČNÍ OBCHOD…
Nejen na to vám odpoví workshop zaměřený na platební podmínky, 
formy pojištění rizik a financování v zahraničním obchodě, který 
proběhne 21. května v pražském Florentinu od 9 do 16 hodin. Seminář 
se bude zabývat také hlavními formami krátkodobého financování 
exportu i importu. Zájemci o účast se podrobné informace dozvědí na 
http://www.icc-cr.cz/cs/akce/hlavni-platebni-podminky-v-zahranic-
nim-obchode-jednotlive

24. KVĚTNA
CO DNES PÁLÍ FIRMY? OCHRANA PRÁV
Cílem semináře Ochrana průmyslových práv je poskytnout podnikům 
v regionech informace o ochraně průmyslových práv, využívání paten-
tových databází a možnostech financování inovací a patentů. Podni-
katelům budou představeny praktické zkušenosti patentově aktivních 
firem. Akce se koná od 12.30 do 17.00 v ostravském Centru podpory 
inovací VŠB-TUO. E-mail: domanikova@amsp.cz

5. ČERVNA
KYBERNETICKÁ REVOLUCE CZ POPÁTÉ
V úterý 5. června se v Ostravě koná další ze série regionálních kon-
ferencí Kybernetická revoluce CZ 2018. Jejím cílem je dát firmám 
tipy, jak se připravit na boj s konkurenty, kteří naplno využívají ve 
svém podnikání prvky kybernetiky, robotiky, internetu věcí a mnohé 
z dalších digitálních novinek. Dozvíte se také, jak úspěšně digitálně 
transformovat svoji firmu. Další informace na info@czechinno.cz

5. ČERVNA
JAK DOBÝVAT ZAHRANIČNÍ TRHY?
Poradí vám experti agentury pro podporu exportu CzechTrade na 
konzultačních dnech. První červnové úterý se konzultace uskuteční od 
9 do 12 hodin v Ústí nad Labem. Tradičně se zaměří na problematiku 
hledání odběratelů a obchodních příležitostí na zahraničních trzích. Na 
akci lze projednat i podporu agentury CzechInvest. Přihlášky posílejte 
do 1. června na e-mail: petr.vodicka@czechtrade.cz

12. ČERVNA
FINANČNÍ ANALÝZA PRO MANAŽERY V PRAXI
Seminář je určen všem, kteří chtějí lépe rozumět finanční situaci 
své firmy, umět identifikovat její silné a slabé stránky i možný vývoj 
v blízké budoucnosti – a tak svůj podnik efektivně řídit. Cílem je se-
známit manažery na základě reálných situací se základními metodami 
a postupy finanční analýzy. Akce se koná v pražském sídle agentury 
CzechTrade. Více informací na lucie.smatova@czechtrade.cz
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Především buďte v klidu 
a nepodléhejte obavám z velkých 
pokut, jimiž se často v médiích 

straší. Ty primárně cílí na globální hráče, 
aby se zamezilo velkým únikům dat, dobře 
známých z nedávné kauzy Cambridge 
Analytica. Úřad pro ochranu osobních údajů 
již sdělil, že sankce budou přiměřené. Lze 
tedy odvodit, že k firmě, která projevila 
zájem osobní údaje chránit, se nebude 
chovat jako k té, která zájem neprojevila 
a s osobními údaji čile obchoduje.

Pořádek v datech
Nejlépe je přistoupit k GDPR jako k příle-
žitosti udělat si pořádek v datech. Zejména 
menší výrobní nebo obchodní firmy, se no-
vých pravidel bát nemusejí. Pokud se řídily 
dle platné legislativy doposud, nepřináší pro 
ně GDPR žádné revoluční změny.

Doporučuji, aby si firma, pokud na to 
kapacitně stačí, zavedla GDPR sama. Ona 
sama, případně její IT pracovník, stejně nej-
lépe ví, kde a jak svá data uchovává. Nástro-
je, jak si GDPR efektivně zavést a následně 
spravovat, na trhu jsou.

Základem je analyzovat, jaké osobní údaje 
a v jakých dokumentech vaše firma zpraco-
vává. Jde například o evidenci zaměstnanců, 
smluv, objednávek, kamerového systému, 
docházkového systému a podobně. Dalším 
krokem je určit zaměstnance, kteří s těmito 
daty nakládají a definovat, kam se v rámci 
firmy tato data ukládají, ať už v listinné, 
nebo v elektronické podobě.

Když už víte, kde data uchováváte, ubez-
pečte se, jak jsou chráněná. V listinné po-
době může jít o uzamykatelný šuplík, skříň, 
archiv či trezor. V elektronické podobě zase 
o počítač, server informační systém či cloud. 

Kdo a proč s daty nakládá
Dalším krokem je definovat si ve firmě 
zpracovatele vašich osobních údajů a po-
psat, jakým třetím osobám osobní údaje 
předáváte. Přičemž jde typicky o externí 
účetní či externí IT společnost. Všechny tyto 
zpracovatele si smluvně zavažte. Důležité je 

poskytnout informace klientům a partne-
rům, jak zpracováváme jejich osobní údaje, 
za jakým účelem a po jakou dobu je ucho-
váváte. Odůvodněním jejich zpracování se 
data legalizují. Podcenit by firmy neměly ani 
proškolení zaměstnanců a vystavit Zásady 
zpracování osobních údajů na web, případ-
ně je alespoň mít k dispozici. Také je třeba 
umět doložit, jaká opatření firma v oblasti 
ochrany osobních údajů provedla a umět od-
povědět na žádost, jaké údaje o dané osobě 
evidujeme. 
Samozřejmě například e-shopy, které evidují 
údaje o zákaznících, případně lékárny, které 
pracují s rodnými čísly, mají situaci složitější 
než například výrobní podniky, které evidují 
zaměstnance a své výrobky dodávají firem-
ním zákazníkům. 

Jak na to?
Základem účinného zavedení GDPR je mít 
k dispozici co nejvíce informací o vlastní 
společnosti a vědět, co přesně GDPR řeší. 
K tomu lze využít například sérii videí na 
YouTube. Pak už jen zbývá rozhodnutí, 
jestli si GDPR zavedete ve své firmě sami, 
využijete služby třetího subjektu, případně 
aplikace, která vám napomůže k prvnímu 
řešení. Na trhu je řada nabídek.

DALIBOR LUKAŠTÍK,.
expert na kybernetickou bezpečnost

66 l Profit

Jak na GDPR
Už 25. května začne v Evropě platit obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR). Jak na to, 
aby vaše firma splňovala podmínky nařízení?
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