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Konec hazardu 
v Česku? Ale kdeže! 
Provozovatelé heren úspěšně kličkují 
a politici se radují 
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Hazard je nesmrtelný?    
V roce 2014 jsem napsal pro Lidové noviny článek o tom, že rušení 
heren v Česku nabírá na prudkém tempu, že jen málokterý politik si 
dovolí hazard veřejně obhajovat jako dříve. Trend byl jasný. Češi toho 
měli dost, nálepka jejich země jako kasina Evropy jim vadila. 

Tehdy jsem byl přesvědčený, že už brzy nebude jeden automat (což 
jsou video loterijní terminály a výherní hrací automaty) připadat v ČR 
na 172 obyvatel. Pro srovnání, ve Francii byl poměr jeden automat na 
18 tisíc lidí. 

Jak jen jsem byl naivní. Je tu rok 2018 a v hlavním materiálu tohoto 
čísla Profitu kolega Dostál píše o prudkém obratu. „Poslední vývoj 
v oblasti hazardu nevzbuzuje jen rozpaky, ale spíše zděšení. Stalo 
se něco, co nikdo nečekal. Počty hracích automatů znovu raketově 
rostou…“

Co se přihodilo? Vlastně asi nic nečekaného. Podnikatelé v hazard-
ním byznysu jen potvrdili, že patří k nejmazanějším a nejagresivněj-
ším. Čert ví, jak se jim povedlo, aby zaprvé nový zákon zlikvidoval 
malé herny, ale velkým dovolil, aby dále posilovaly, zadruhé proč 
o umístění heren a automatů i nadále rozhodují místní samosprávy 
namísto proti korupci odolnější státní instituce, zatřetí proč úředníci 
nedokážou zrušit hernu ve městech nebo městských částech, kde rad-
nice schválily nulovou toleranci hazardu. A tak bych mohl pokračovat 
dál. Proč například ještě nevznikl Centrální registr hráčů? 

Asi není dobré hned obviňovat politiky z nějaké náklonnosti, úplat-
nosti. Je dobré ctít presumpci neviny. Ale není těch náhod moc? Jak to, 
že hazardní lobby opět vítězí? 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Jeanette Wintersonová, 
anglická spisovatelka

„Do hazardu se pouštíme 
s nadějí na výhru, ale ve 
skutečnosti nás vzrušuje to, 
co bychom mohli ztratit.“
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V jakém oboru se vlastně pohybujete?
Působím v oblasti ochrany osobních údajů, reputation managementu, 
počítačové bezpečnosti – je to dost průřezový obor na hranicích mezi 
právem a IT.  Naši zákazníci často požadují hodně specifické služby  
a my rozhodně nejsme firma ze zlatých stránek. Klienta si spíš hledáme 
my, než on nás.

Vystudoval jste práva, krom toho máte LL. M. z univerzity  
v Nottinghamu/Masarykovy univerzity v Brně, tak proč ještě 
MBA?
Asi bych mohl odpovědět, že je to důsledek české titulománie, ale 
důvod je jiný:  dnes se musíte stále vzdělávat, pokud možno v různých 
oborech, o čemž jsem se přesvědčil už v LLM, kde bylo mnoho 
manažerů s MBA. Řekl bych, že ta diverzita vzdělání vám dá hodně 
při řešení problémů „out of box“.  Druhá věc je, že v dnešní době se 
tak nějak očekává, že na sobě stále pracujete - kdo chvíli stál, již stojí 
opodál. Už to není jako dříve, že s jednou školou člověk vydržel až 
do důchodu. Nadto MBA je spíš o tom jak přistupovat k řešení 
problémů a řídit lidi. Není to program, který by studenty zahlcoval 
nepotřebným balastem, jen aby se něco učilo.

Proč právě teď?  
Jsem ve věku, kdy už znám pár věcí z praxe, ale pořád jsem 
ochoten a schopen se něco učit a mám na to čas.  Myslím, že 
věk tak 30-45 je ideální pro tohle studiu - neteče vám mléko po 
bradě, ale zároveň ještě netrpíte syndromem, že už jste 
všechno viděl a máte to do penze „za pár“.  I věkový 
průměr spolužáků tomu odpovídá, tak nějak jsme na 
stejné komunikační vlně, což je velká výhoda, když 
jste s někým v týmu.

Proč právě MBA v Brně?
Odpověď je jednoduchá: poměrně jedinečné 
spojení Vysokého učení technického v Brně  
a US univerzity St. Francis. Kvalita programu 
je tak garantovaná hned ze dvou stran, jelikož 
obě univerzity jsou akreditovány.

Nešlo by to i jinde a třeba levněji?
Ale určitě šlo, když člověku stačí škola se sídlem 
v garáži, kdy kvalifikací ředitele je barevná tiskárna 
na diplomy.  Tady na VUT dostává člověk nejen ten 
„papír“, ale opravdu i ty znalosti a „skillset“. Krom 
toho kdokoliv ze zaměstnavatelů si může na univerzitě 

v USA přímo ověřit, že dotyčný tam studoval a program absolvoval, 
což se u nadnárodních nebo US firem často děje.  Tedy opravdu máte 
vzdělání z univerzity, kterým se lze ohánět. Není to nějaký pochybný 
český „MBA kurz“ ze „švidlškoly“, kterému se budou smát  
i u nás, natož někde v zahraničí.

Jaké vlastně bylo studium? 
V každém případě přínosné a často náročné. Většina vyučujících má 
za sebou praxi v podnikatelské sféře i v nadnárodních společnostech, 
nejsou to jen vytloukači prázdné akademické slámy z učebnic. To se 
projevuje i na způsobu vedení výuky, která je orientována na řešení 
praktických problémů, na které jako manažer narazíte. Jestli někoho 
baví definice, poučky a biflování se z učebnic, tak to tady rozhodně 
nenajde.

Měli jste na některé předměty lektory z USA, jaké to bylo?
Výuka opravdu probíhá (překvapivě) v angličtině a je to vysoce interaktivní 

debata. Nebavíme se ale o počasí, ale o tom jak se řídí firma  
a vyžaduje se výrazné zapojení i od studentů. Prostě tam nemůžete 
sedět jako pecka. Je třeba přemýšlet o problémech a pak to 
formulovat do nějakého smysluplného projevu v angličtině. 
Během víkendu se do toho člověk snadno dostane, spíš je pak 
problém přepnout zase zpátky do češtiny.  Druhá věc, lektoři 
z USA jsou výrazně orientováni na praktické užití toho, co jsme 

probrali. Nejsou to nějaké převratné objevy, ale jde o to  
i jednoduché věci umět správně a včas použít v praxi. 

….a jak jinak Brno?
Určitě bych vyzdvihl, že VUT se o studenty stará i co se 
týká stravování, ubytování. Zvlášť pro mimobrněnské se 
nestává studium logistickou noční můrou, což pro mě 
třeba bylo důležité. 
Když se podíváte na celé studium MBA, co vám to 
přineslo?
Poměrně široký přehled jak se dá firma řídit, špatně 
i dobře. Pro mě jako neekonoma i schopnost lépe 
rozumět klientům z korporátní sféry a přizpůsobit se 

jejich požadavkům. Mnoho kontaktů na spolužáky  
a lektory z různých oborů, firem a zemí. Mnohem lepší 
znalost business angličtiny …. a v neposlední řadě ten 
titul MBA - jsme přece v ČR (smích).

Mgr. Ivan Maštálka, LLM, Ultima ratio s.r.o., Plzeň, 
Executive Director

KOMERČNÍ PREZENTACE

ČLOVĚK, MANAŽER ZEJMÉNA, NA SOBĚ MUSÍ POŘÁD 
PRACOVAT, DNES PLATÍ SNAD VÍCE NEŽ KDYKOLI,  

ŽE KDO CHVÍLI STÁL, JIŽ STOJÍ OPODÁL.
Rozhovor s Mgr. Ivanem Maštálkou, LL. M., studentem manažerského programu MBA VUT v Brně a Univerzity St. Francis, Joliet

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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i dobře. Pro mě jako neekonoma i schopnost lépe 
rozumět klientům z korporátní sféry a přizpůsobit se 

jejich požadavkům. Mnoho kontaktů na spolužáky  
a lektory z různých oborů, firem a zemí. Mnohem lepší 
znalost business angličtiny …. a v neposlední řadě ten 
titul MBA - jsme přece v ČR (smích).

Mgr. Ivan Maštálka, LLM, Ultima ratio s.r.o., Plzeň, 
Executive Director

KOMERČNÍ PREZENTACE

ČLOVĚK, MANAŽER ZEJMÉNA, NA SOBĚ MUSÍ POŘÁD 
PRACOVAT, DNES PLATÍ SNAD VÍCE NEŽ KDYKOLI,  

ŽE KDO CHVÍLI STÁL, JIŽ STOJÍ OPODÁL.
Rozhovor s Mgr. Ivanem Maštálkou, LL. M., studentem manažerského programu MBA VUT v Brně a Univerzity St. Francis, Joliet

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

VUTvBrně_1_1_A181002695.indd   1 11.06.2018   15:59:3202_11_PT_07_08.indd   5 18.07.2018   10:27:42



Č E S KO

Jsou za tím emancipace a bourání 
stereotypů, říkají personalisté. 
V absolutních číslech jde zhruba o půl 

milionu žen, které v průmyslových firmách 
působí. 

Vědecké skupiny a vysoké školy se snaží 
šířit osvětu o ženách působících v oborech, 
které byly dlouhodobě doménou mužů. 
Důležitým faktorem je nástup nových oborů 
souvisejících s elektronizací a automatizací. 
Ty jsou pro ženy stále atraktivnější a vidí 
v nich budoucnost. 

Hlavním zaklínadlem je v novém tisíciletí 
slovo inovace. „Naším hitem jsou nové obory 
jako IT mechatronik či průmyslový logistik, 
kde je poměr studentů a studentek dokonce 
vyrovnaný,“ říká například ředitel Škoda 
Auto Středního odborného učiliště Martin 
Slabihoudek.

Počet žen v průmyslových firmách se 
dlouhodobě zvyšuje. Před devíti lety jich 
bylo asi 450 tisíc, v roce 2016 už překonaly 
hranici půl milionu. Růst byl patrný i v loň-
ském roce, kdy jich v průmyslu podnikalo či 
pracovalo téměř 510 tisíc. 

Nejde to všude
Na trend zvyšujícího se množství zástupkyň 
něžného pohlaví v průmyslu upozorňují 
i personalisté. „Ženy jeví v současnosti 

o pozice v průmyslových firmách větší zájem 
než dříve,“ říká Gabriela Kodenková ze spo-
lečnosti Talentica.cz zaměřující se na nábor 
technicky zaměřených pracovníků. Podle 
ní se jedná o dlouhodobý trend spojený 
s emancipací. 

„Souvisí to s možností vybrat si, co 
dívky opravdu chtějí studovat. Už nežijeme 
v době, kdy se holčičkám říká, že matema-
tice nemusejí rozumět, protože jsou holky. 
Proto daleko více žen v poslední době volí ke 
studiu střední či vysokou školu technického 
zaměření,“ doplnila Kodenková.

V českém prostředí existuje mnoho 
průmyslových podniků, kde mají ženy 
dokonce početní převahu. „Jedná se o firmy, 
pro které je typická titěrná práce vyžadující 
malé ruce. Pokud se jedná o kvalifikované 
a manažerské pozice, v průmyslových pod-
nicích jsou v nich ženy nejčastěji zastoupeny 
v oblasti logistiky, nákupu a ekonomických 
sektorů. I tady se jejich počet neustále zvy-
šuje,“ doplnila Kodenková. 

Naopak firmám, kde převažuje těžká 
a fyzicky náročná práce, stále vládnou 
muži, potvrzuje personální ředitel koncernu 
ZKL Rostislav Brodecký. „Jsou pozice, kde 
zaměstnat ženu znamená předělat techno-
logii nebo zavést nástroje či pomůcky, které 
by jí práci usnadnily, kdežto muž si na této 
pozici vystačí svojí fyzickou silou. Ne vždy 
tedy můžete zaměnit ženy za muže,“ uzavírá 
Brodecký. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

6 l Profit

Firmám na severu 
chybějí technici
Na Ústecku a Liberecku 
chybějí firmám lidé 
s technickým vzdělá-
ním. Po absolutoriu 
vysoké školy totiž 
často odcházejí do Prahy nebo za 
hranice do Německa a paradoxně 
například i na Moravu. Běžné je 
pro ně každodenní dojíždění do 

Prahy, které jim umož-
ňuje žít na Ústecku 
či Liberecku za vyšší 
pražské mzdy. Úbytek 
pracovních sil ve 
výrobě napravují firmy 
aktivnějším náborem 

cizinců, zejména z Polska, Ukrajiny, 
Běloruska, Maďarska či Filipín. 
Nedostatek kvalifikovaných lidí tím 
ale stoprocentně nevyřeší.

Startupy mají zelenou
České startupy se rozvíjejí a stá-
vají se stále důležitější součástí 
inovativní ekonomiky. Chybí jim ale 
– stejně jako všem firmám – lidské 
zdroje a překáží jim byrokracie. 
Pozitivní trend vnímají i investoři, 
u startupů nicméně postrádají 
větší inovativnost a disciplínu. 
Vyplývá to ze studie Startup Report 
2017/2018. 

„Vidíme zde poměrně rychlý 
rozvoj startupového prostředí, 
větší zájem investorů, od těch 
andělských až po venture kapitá-
lové fondy. České startupy už se 
naučily podnikat i v náročnějších 
oblastech, než je jen vývoj aplikací, 
a pozitivní příklady lákají další 
inovátory,“ říká provozní ředitel 
jednoho z autorů průzkumu firmy 
Keiretsu Forum CEE Petr Lemoch. FO
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Počet žen 
v průmyslových firmách

Pryč se stereotypy. 
Ženy dobývají i průmysl
V průmyslových odvětvích 
podniká nebo pracuje už 
22 procent žen a stále jich přibývá

2009

2016

2018

450 000

500 000

510 000
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Českých firem, které si půjčují, za rok 
výrazně přibylo – a to o 11,4 procen- 
ta. Zadlužených je už 67 877 pod- 

niků. Průměrná výše dluhu na jednu 
společnost je aktuálně 2,2 milionu korun. 

Narostl i počet těch, které své závazky 
řádně nesplácejí. Takových firem bylo 
v prvním kvartálu 2018 více než tři tisíce. 
Celkový nesplácený dluh se zvýšil dokonce 
o třetinu na 1,22 miliardy korun. 

„Platební morálka firem se v posledním 
roce mírně zhoršila, nicméně je stále dobrá. 
Své dluhy u uživatelů registru ke konci 
čtvrtletí nesplácely 4,5 procenta společností. 
Nesplácený dluh ale tvořil pouze 0,8 procen-
ta veškerého dluhu, který jsme u obchod-
ních společností registrovali,“ říká výkonný 
ředitel Nebankovního registru klientských 
informací (NRKI) Jiří Rajl.

Zatímco v celorepublikovém průměru se 
zvýšil dluh obchodních společností o pat-
náct procent, v Olomouckém kraji narostl 
dokonce o čtvrtinu. Nejpomaleji rostl dluh 
obchodních společností v Praze, a to o devět 
procent. 

Nejlepší platební morálku  
mají na Zlínsku
Své dluhy nesplácí v průměru pět procent 
obchodních společností, ale situace v jed-
notlivých regionech je rozdílná. 

Nejrůžovější čísla došla ze Zlínského kra-
je, kde nesplácí své úvěry pouze 2,7 procenta 
podniků, nejhůře jsou na tom pražské firmy 
– kde má špatnou platební morálku 6,4 pro- 
centa všech dlužníků.  

V Praze je také nejvyšší podíl nespláce-
ných závazků. Tvoří 1,5 procenta z celko-
vého dluhu. „Dluh společností se sídlem 
v Praze tvoří více než čtvrtinu veškerých 
závazků firem vůči uživatelům NRKI, ovšem 
na nespláceném dluhu se pražské společnos-

ti podílejí více než polovinou,“ zdůrazňuje 
Jiří Rajl.

Favoritem investiční úvěry
Podniky ke svému financování nejčastěji 
využívají investiční úvěry. Na konci prvního 
čtvrtletí letošního roku mělo tuto formu 
úvěru u uživatelů NRKI celkem 50 tisíc 
společností. S velkým odstupem následovala 
koupě na splátky (13 tisíc firem), operativní 
leasing (deset tisíc firem) a finanční leasing, 
který využívalo přes osm tisíc podnikatel-
ských subjektů. 

Obliba investičních úvěrů se promítá 
i do celkové výše dluhu. Firmy, které mají 
investiční úvěry, dlužily na konci letošního 
prvního čtvrtletí už 56,5 miliardy korun. 
Meziročně se objem investičních úvěrů zvý-
šil o pětinu. Následoval finanční leasing se 
46 miliardami korun a s určitým odstupem 
operativní leasing (23,8 miliardy) a koupě 
na splátky, kde činil celkový dluh firem  
20,2 miliardy korun. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Portál občana:  
Vše v elektronické podobě
Ministerstvo vnitra spustilo v čer-
venci Portál občana, který se má 
v budoucnu stát bránou ke všem 
elektronickým službám státu, a to 
i pro podnikatele. Pomocí eObčanky 
se bude moci každý jednoduše při-
hlásit k jednotlivým službám státu, 
kterých je v současnosti 37. Lidé 
tak mohou získat online informace 

o pracovní neschopnosti, potvrzení 
o bezdlužnosti, výpis z rejstříku 
trestů nebo veškeré údaje týkající se 
služeb sociálního zabezpečení. A dal-
ší služby budou postupně přibývat.

Opožděné přiznání  
podalo 700 tisíc subjektů
Služeb daňového poradce využí-
vají nejen podnikatelé s vysokými 

zisky, ale stále častěji i drobní 
živnostníci. Letos podalo v prodlou-
žené lhůtě do 2. července daňové 

přiznání asi 700 tisíc podnikatelů 
a firem. Zhruba stejný počet se 
svěřil do rukou daňovým poradcům 
i loni, upozornilo Generální finanční 
ředitelství. Osoby samostatně 
výdělečně činné, které se naučily 
využívat služeb expertů, chtějí, aby 
měly více času na vlastní podnikání 
a nemusely si lámat hlavu s tím, 
jakou daň zaplatí a jaké slevy 
a odpočty využijí. FO
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Praha je nejhorší
Nejhůře splácejí své úvěry podniky, které  
sídlí v Praze. Celkový dluh českých obchod- 
ních společností se u nebankovních finanč- 
ních institucí oproti počátku roku 2017 
zvýšil o 18,9 miliardy na 146,5 miliardy.

Mezi podniky přibývá dlužníků, 
nesplácejí přes miliardu
Dluh českých firem u bank 
i dalších finančních institucí 
koncem prvního čtvrtletí 2018 
přesáhl 190 miliard korun
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Daňové zvýhodnění výzkumu 
a vývoje umožňuje firmám odečítat 
od daňového základu až 100 pro- 

cent nákladů na vývojové a inovativní 
projekty. Jenže podniky, které této podpory 
využily, častokrát narazily na odlišný výklad 
finančního úřadu. Výsledek? Namísto úlevy 
zpětné vyměření daně a penále či úrok 
z prodlení. 

Podle Kristíny Šumichrastové, ředitelky 
poradenské společnosti Ayming ČR, je to 
zásadní problém. „Legislativa je dost obec-
ná, takže umožňuje širokou interpretaci. 
Dnes je řada podniků, kde vám řeknou, že 
raději nic uspořit nechtějí, než aby riskovaly, 
že k nim přijde finanční úřad a vyměří jim 
penále.“ 

Berňáky nemají lidi
Počet sporných případů v uplynulých letech 
rostl. A kauzy často končily u soudu. „Jak 
má kontrolorka z finančního úřadu s ekono-
mickým vzděláním ve firmě posuzovat, jaký 
projekt patří do kategorie výzkumu, vývoje 
či inovace?“ ptá se Šumichrastová. 

„Finanční úřady jednoduše nedisponují 
pracovníky, kteří by po technické stránce 

8 l Profit

Strašák pro firmy?  
Hlavně regulace
Firmy po celém světě vnímají 
jako největší riziko pro své pod-
nikání regulace, kterými se státy 
připravují na možné scénáře 
ekonomicko-politického vývoje. 
V každoročním průzkumu BDO to 
uvedlo 62 procent z více než  
500 dotázaných společností. 
Oproti roku 2017 se jedná o dvoj-
násobný nárůst. Jako velké riziko 

vnímají podnikatelé i makroeko-
nomický vývoj, a to s ohledem na 
probíhající obchodní válku mezi 
USA a EU, odchod Británie z EU, 
či nová jednání o Severoame-
rické dohodě o volném obchodu 
(NAFTA). 

Elektronické zadávání  
zakázek: Od října povinné
Od října letošního roku bude platit 
povinnost elektronického zadávání 

veřejných zakázek pro všechny 
zadavatele. Pokud stát stanovil 
povinnost elektronické komu-
nikace, měl by také poskytnout 
nástroj, jak tuto povinnost splnit. 
Proto byl pro administraci veřej-
ných zakázek vytvořen Národní 
elektronický nástroj (NEN). Pro 
orgány státní správy je využívání 
NEN povinné od 1. 7. 2018.  
Více informací najdete na  
https://nen.nipez.cz/. 

Č E S KO

uměli oprávněnost odpočtu na výzkum 
a vývoj posoudit,“ upřesňuje. 

A tak zatímco na západ od českých hranic 
jde už léta o hlavní nástroj financování 
inovativních projektů, ve střední a východní 
Evropě firmy využívají spíše dotační progra-
my od státu či EU.

Změna je v dohledu
Ministerstvo financí a zástupci podnikatelů 
nicméně v červnu dospěli k dohodě, která může 
přinést změnu. Rada vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace, jejíž vyjednávací tým vedl předseda 
Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků ČR (AMSP) Karel Havlíček, dohodu 
schválila. Cílem úpravy pravidel je podpořit 
konkurenceschopnost tuzemských podniků, 
které musí investovat do inovací více prostřed-
ků, ale především odstranit obavy a nejistotu 
těch, kteří se báli postihu berňáku. Snahou 
vlády je zase zabránit zneužívání odpočtů.

„Pokud chceme v budoucnu obstát, je 
třeba zásadně posílit výzkumné a vývojové 
aktivity podnikatelů. Právě odpočty by se 
měly stát v budoucnu klíčovým nástrojem 

podpory inovací, a proto musíme motivovat 
firmy k jejich využívání,“ říká Havlíček.

Podnikatel bude mít již v době zpracová-
vání projektu relevantní informace za určité 
časové období a bude mu předem jasné, zda 
má s projektem na bonus nárok.

Poplatníci budou finanční správě dopředu 
zasílat jednoduché avízo, že provádějí vý-
zkumnou činnost. „Úředníci budou posuzo-
vat pouze činnosti a náklady zahrnované do 
odpočtu od zaslání avíza. Předchozí aktivity 
nebude možné do odpočtu uplatnit a nebu-
dou moci být důvodem zamítnutí projektu,“ 
sdělila AMSP ČR v tiskové zprávě.

Pravidla pro zpracovatele a realizátory 
projektu budou zjednodušena. Stejně tak 
se připravují společná školení podnikatelů 
a úředníků finanční správy. 

„Nyní potřebujeme uvést navržené 
legislativní úpravy co nejdříve do praxe 
a seznámit firmy s novinkami,“ říká ředitel 
sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu 
a dopravy Bohuslav Čížek. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Začnou firmy odečítat daně 
za výzkum a vývoj? Vláda je podpořila
Daňové odpočty na výzkum a vývoj zatím 
české firmy příliš nevyužívají, bojí se postihů 
ze strany státu. Letos má dojít ke změně
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Maca BIO
prášek Zdravý den® pochází z Peru, 
příznivě ovlivňuje fyzické a duševní 
zdraví, energii a vitalitu člověka. 
Podporuje sílu a vytrvalost a proto je 
vhodný například pro sportovce a lidi 
s velkou fyzickou zátěží. 

Je zdrojem přírodních fytoestrogenů, 
důležitých nejen v produktivním věku, 
ale i pro ženy v menopauze. Pro své 
mimořádné účinky je známý také pod 
názvem peruánský 
ženšen. Získává se 
z kořene rostliny Maca 

rostoucí na náhorních planinách ve vysoké 
nadmořské výšce peruánských And na 
polích bohatých na minerální látky.

Nopal BIO
podporuje normální funkci:

•  napomáhá řešit důsledky 
kocoviny

•  při hubnutí tím, že pozitivně 
ovlivňuje vstřebávání cukrů 
a tuků v trávícím traktu

•  vysoký obsah vlákniny navíc 
podporuje pocit nasycení,

•  ke kontrole tělesné hmotnosti
Pravidelné užívání Nopálu Zdravý 
den® v podobě rostlinného nápoje vám 
dodá potřebnou energii.

Nopál je rostlina z kaktusovité čeledi 
Opuntia. Pěstuje se převážně v Mexiku 
a jeho konzumace má blahodárný 
účinek na celkové zdraví člověka. Jsou 
však oblasti, ve kterých je doslova 
nedostižný.

Jednou výborných vlastností 
Nopalu je, že významně 
napomáhá hubnutí a působí 
proti stresu.

A jak vlastně funguje?

Nopál zdravýden® díky svému složení 
zachycuje cukry a částečně i tuky 
obsažené v potravě a snižuje tak 
možnost jejich využití organismem. 

Pozitivně tak ovlivňuje vstřebávání 
cukrů a tuků v trávicím traktu a tím 
dokáže snížit energetickou hodnotu 
přijímaných potravin. Vysoký obsah 
vlákniny navíc 

podporuje pocit 
nasycení. Celkově tedy konzumace 
nopálu zvyšuje pocit sytosti, snižuje 
chuť k jídlu a chuť na sladkosti. 

Díky vysokému obsahu vitamínů (A, 
B1, B2, B3, B5, B6, B12 
a C), minerálů (vápník, 
hořčík, sodík, draslík, 
železo) a dalších 
důležitých 
živin, ktáré 
pomáhají snížit  
a nadměrnou 
únavou 
a mnohem lépe 
budete snášet 
pohybovou 
i psychickou 
zátěž.
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®     MACA 
a NOPAL 

    rychlá energie 
      a odolnost proti stresu.

www.zdravyden.cz
objednávky na dobírku 
tel: 730 143 541 nebo 731 417 169
mail: objednavky@zdravyden.cz

příznivě ovlivňuje fyzické a duševní 
zdraví, energii a vitalitu člověka. zdraví, energii a vitalitu člověka. 
Podporuje sílu a vytrvalost a proto je 
vhodný například pro sportovce a lidi 
s velkou fyzickou zátěží. 

Nopal BIO
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KOMERČNÍ PREZENTACE

z kořene rostliny Maca 

60 g

69,-
200 g

189,-

železo) a dalších 

pomáhají snížit  

a mnohem lépe 

180 kapslí

230,-
330 g

380,-

180 kapslí

240,-

food
raw

bio
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Soukromí podnikatelé v celé Evropě 
vidí regulaci a byrokracii ve svých 
domácích ekonomikách jako více 

ohrožující pro rozvoj svých společností 
než regulaci a byrokracii, které přicházejí 
z Evropské unie. Dle výsledků průzkumu 
společnosti PwC mezi 2447 soukromými 
společnostmi z 31 evropských zemí 
to potvrdilo 39 procent respondentů. 
Administrativní byrokracii v EU pak vidí 
jako problém pouze 29 procent firem.

Průzkum však nerozlišoval, co je ze strany 
podnikatelů, kteří jsou 
páteří evropského hospodář-
ství, považováno za regulaci 
národní vlády a za regulaci, 
která by mohla být přímo 
přičítána zákonodárství EU. 

Upřednostňují  
velké firmy
Respondenti uvedli, že jejich 
vlády nedělají dost pro to, aby 
prosazovaly jejich podnikatelské zájmy. Stojí 
podle nich spíše na straně velkých firem.  

To vysvětluje, proč na otázku týkající se 
spokojenosti s různými aspekty infrastruk-
tury své domovské země (široce definované) 

vyjádřilo celkem 41 procent respondentů 
největší nespokojenost s úrovní vládních 
služeb, po níž následovala ochrana životního 
prostředí (37,4 procenta) a kvalita vzděláva-
cího systému (36,8 procenta). 

Národní vlády se musejí podle účastníků 
průzkumu mnohem více snažit o to, aby zís-
kaly důvěru soukromých podnikatelů – a to 
jak při řešení nadměrné byrokracie, tak při 
dodržování právních předpisů.

Výsledky se ovšem podstatně lišily podle 
toho, kde průzkum proběhl. Například 

v Rumunsku si na svou vlá-
du a její nařízení stěžovali 
podnikatelé mnohem  
více než na byrokracii při-
cházející z Evropské unie  
(80 procent ku 49,1 procen-
ta). Podobné to bylo i v Bul-
harsku (44,6 procenta ku 
16,1 procenta) či Chorvat-
sku (65,4 procenta ku  
23,1 procenta). V Rakous-

ku naopak považovali za mnohem větší 
problém nařízení přicházející z Bruselu 
(24,4 procenta ku 40,7 procenta). Vyrov-
nané to bylo v Německu (45,8 procenta ku 
44,5 procenta).

Chybějí odborníci
Podle dalšího závěru, který vyplynul 
z průzkumu společnosti PwC, je v sou-
časnosti jedním z hlavních problémů 
Evropy nedostatek kvalifikovaných 
zaměstnanců. V tomto ohledu drží 
neradostné prvenství Česko, kde je to 
palčivý problém pro 93 procent firem. 
Jen sedm procent uvedlo, že s náborem 
odborníků nemá problém. Podobně 
jsou na tom i další země ležící na výcho-
dě kontinentu. Spokojenost v evropské 
jedenatřicítce přitom činí v průměru 
60,8 procenta. 

Odhaduje se, že kvůli nedostatku od-
borníků tratí ročně evropské ekonomiky 
dohromady 324 miliard eur, což jsou v pře-
počtu dvě procenta jejich celkového hrubého 
domácího produktu. 

Přesto jsou evropští podnikatelé 
podle PwC v průměru optimisté, co se 
týká vyhlídek: 64,8 procenta očekává, 
že se situace v příštích letech zlepší, 
31,7 procenta si myslí, že zůstane stej-
ná. Jen 3,5 procenta vidí budoucnost 
černě. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Průzkum PwC: 
Podnikatelům vadí byrokracie 
Evropským podnikatelům vadí nadměrná 
regulace a byrokracie, stěžují si na vládní služby 
ve svých domácích ekonomikách 
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VYDĚLÁVÁME FIRMÁM PENÍZE
IMPLEMENTACÍ ZISKOVÝCH ŘEŠENÍ.

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

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

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

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

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

Turistický hit:  
opuštěné továrny
Ve Spojených státech slaví nevšed-
ní úspěch prohlídky opuštěných 
továren, polorozpadlých mlýnů, 
dílen, vlakových vozoven. Podob-
ných míst je v zemi s ohromnou 
industriální minulostí nepočítaně. 
V posledních letech se proměnily 
v turistické atrakce, z mnohých 
se stala muzea, umělecké galerie, 
a tím přitahují návštěvníky. Ti tak 
mohou za 40 dolarů například 

v Detroitu spatřit na vlastní oči 
závod z roku 1903, kde dělníci 
montovali ikonické luxusní vozy 
značky Packard. A ještě si k tomu 
mohou přikoupit triko na památku, 
píše The Washington Post.   

Britské restauranty 
v ohrožení
Nejen obyčejní restauratéři ne-
prožívají na ostrovech nejveselej-
ší časy. Hodně se v poslední době 
píše o kuchařské celebritě Jamesi 

Oliverovi. I on plánuje uzavřít 
12 ze svých 37 podniků ve Velké 
Británii. Co se děje? Ekonomická 
situace odvětví nepřeje. Zdvihla 
se minimální zákonem stanovená 
mzda, klesající kurz libry už tolik 
nepřitahuje zahraniční pracov-
níky a blížící se brexit znejistil 
zbylé. Zároveň stoupají ceny 
surovin a provozní náklady. Je 
tu ale jedna výjimka. V Londýně 
byznys s jídlem a pitím podle The 
Guardian jen vzkvétá. 

Jaký je současný stav 
byznysu v Evropě? 
Dobrý 64,4 %

Vcelku dobrý 32,3 % 

Nepříliš dobrý 2,4 %

Špatný  0,9 %

Zdroj: PwC European Private Business Survey 2018
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Popularitu dražeb výrazně zvýšil 
rozvoj internetu a moderních 
technologií. Jsou aukce pro jejich 

provozovatele skutečně výnosným 
podnikáním? Odpověď není jednoznačná. 
Záleží na tom, co, komu a jak prodáváte. 

Online aukce scházejí na úbytě
Internetové aukce se staly fenoménem zhru-
ba před patnácti lety. Jejich zlaté časy jsou 
ale definitivně za námi, upozorňuje Vojtěch 
Zákoutský z aukční síně Auktiva, jež nabízí 
na síti zákazníkům tisíce položek ve dvaceti 
kategoriích. 

Online dražby se v 21. století dočkaly 
raketového vzestupu. Vrchol nastal kolem 
roku 2005, kdy největší dražební portály 
jako eBay nabízely formou aukce k prodeji 
přes 90 procent zboží. Dnes tak činí u pou-
hých deseti procent nabízených položek. 

U naprosté většiny předmětů už bidování 
(aukční přihazování) nefunguje, zákaz-
níci nakupují za pevně stanovenou cenu. 

Americký gigant se tak vlastně proměnil 
z aukční síně na klasický e-shop. Jeho česká 
obdoba Aukro.cz byla loni ve ztrátě. Jednou 
z mála tuzemských internetových aukčních 
společností, která ještě zůstává v černých 
číslech, je právě Auktiva. Odpověď na otáz-
ku, proč nastal soumrak dražení na webu, je 
prostá. Je za tím svobodná vůle zákazníků 
i prodejců. První nechtějí spotřební zboží ve 
dražbách kupovat, druzí nabízet. Komfort 
nákupu, který nabízejí klasické e-shopy, 
dnes navíc dosahuje daleko vyšší úrovně než 
před deseti lety.

„Aukce jako taková se klasicky drží právě 
ve sběratelství a podobných kategoriích, 
v prodeji elektroniky a dalšího spotřební-
ho zboží je na ústupu,“ prozrazuje Vojtěch 
Zákoutský.

Byty jdou na dračku 
Existují ale i výjimky, v Česku například 
v případě prodeje nemovitostí nebo umělec-
kých děl. Zde jsou internetové aukce nadále 

populární. Ti, kdo je provozují, oceňují jejich 
výhody.

„Online aukce nemovitostí v Česku 
rozhodně nestagnují. Naopak zaznamená-
váme jejich růst. V internetových dražbách 
nemovitostí vidíme budoucnost. Potvrzují 
to i čísla na našem portále (internetove-
-drazby.cz). Jen v první polovině toho-
to roku jsme vydražili devadesát bytů 
v celkové hodnotě 450 milionů korun,“ říká 
majitel aukční a realitní společnosti Gavlas 
Ivo Gavlas.

Největší výhodou je podle Gavlase to, že 
zákazník nemusí za online dražbami nikam 

Aukce: Zlatý důl? 
Spíš nejistá sezona dražitelů
Obrazy, elektřinu, trosky raketoplánu,
státní dluhopisy a dokonce otroky. 
To vše koupíte ve veřejných aukcích. 
Pro dražitele je to ale byznys 
s nejistým výsledkem

trend
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cestovat. Probíhají ve virtuálním prostředí 
a kupujícímu šetří čas. 

„Dosahujeme vyšších koncových částek než 
v klasickém prodeji, což je zase výhodou pro 
prodávajícího. Kupující má na druhé straně 
jistotu, že částka, se kterou aukci vyhrál, ne-
mohla být nižší, protože díky transparentní-
mu procesu prodeje je vidět, jak se v průběhu 
aukce přihazovalo,“ dodává Gavlas.

U umění je situace složitější. Ti, kteří 
prodávají méně hodnotné starožitnosti, 
obrazy či jiná umělecká díla, si internetové 
aukce pochvalují nebo je chtějí v budoucnu 
provozovat, aukční domy, které sázejí na 

kvalitu a proslulé autory, prodej přes inter-
net většinou nepreferují.

K nejúspěšnějším patří pražská aukční, 
prodejní a výstavní síň Galerie Kodl. „U nás 
nekupujete housky na krámě. Pokud si 
chcete pořídit obraz za miliony, nestačí vám 
prohlédnout si jeho fotografii na internetu,“ 
říká majitel Martin Kodl. 

Na internetové aukce slyší zákazníci 
podle Martina Kodla proto, že v nich mohou 
získat třeba i hodnotnější obraz za relativně 
nízkou cenu. Aukčním domům, jež prodá-
vají vysokou kvalitu za vyšší ceny, se ovšem 
nevyplatí.

Umění má zelenou
Budoucnost internetových dražeb je možná 
sporná, aukce jako takové ale mají zelenou – 
a v umění to platí dvojnásob. 

Ekonomika roste, kupní síla Čechů se 
zvyšuje a stále více lidí je ochotno si domů 
pořídit drahý obraz nebo starožitnost. Boom 
aukčních síní a galerií to jen podporuje. 
Podle Martina Kodla, jehož rodina sbírala 
obrazy už v 19. století, maximální ceny 
vydražených uměleckých děl v Česku stále 
ještě porostou. A je to podle něj dobře. 

Narovnává se tak trh zdeformovaný  
40 lety komunistické totality, kdy bylo vlast- ›FO
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nictví hodnotných uměleckých děl spíše 
přítěží a kdy byly obrazy prakticky bezcen-
né. „Jsem rád, že jsme se já i můj otec dožili 
toho, že se například obraz Emila Filly, 
který měl za komunistů hodnotu jen v řádu 
desítek tisíc, podařilo rok po revoluci prodat 
za milion. Ten samý Filla by se dnes vydražil 
třeba za dvacet milionů,“ tvrdí Martin Kodl. 

Maximální částky, za které jsou v českých 
aukčních síních prodávány obrazy českých 
i zahraničních malířů, se pohybují v desít-
kách milionů korun. Obraz Františka Kupky 
Protihodnoty se předloni prodal v aukci za 
rekordních 62 milionů. 

„Prodali jsme několik obrazů za desítky 
milionů. Za třicet milionů koupil zájem-
ce i obraz od zahraničního autora, ale 
přes tuto sumu jsme se už dostali i s díly 
českých malířů. Naše galerie preferuje 
české autory. Tuzemský trh s výtvarným 

uměním ostatně potřebuje jako sůl, aby se 
díla českých autorů prodávala za rekordní 
částky,“ glosuje Martin Kodl.  Investovat 
do umění se prý v současnosti vyplatí. 
„Jde o dobře uložené peníze. Některá díla 
se časem zhodnotí i o stovky procent. Bo-
hatí lidé dnes v Česku investují do umění 
stále častěji, zákazníků galerií a aukčních 

síní neustále přibývá,“ potvrzuje Tomáš 
Hejtmánek z aukční síně Arthouse Hejt-
mánek.

Solidní byznys?
Pro Tomáše Hejtmánka nebo Martina Kod-
la, kteří mají v očích sběratelů solidní reno-
mé, jsou aukce obrazů poměrně výnosným 
byznysem. Vyvolávací ceny děl se v Galerii 
Kodl pohybují ve statisících i milionech. 
Existují ale i menší aukční společnosti (na-
příklad Obrazy v aukci Jaroslava Jakubce), 
kde můžete vydražit obraz za tisíc korun. 
Vyvolávací cena je často pod touto hranicí. 

„Za loňský rok jsme měli obrat půl 
miliardy korun ve dvaceti lidech, což jsou 
opravdu vysoká čísla. V podstatě by nám 
ke štěstí stačil čtvrtinový obrat. V aukcích 
máme ročně zhruba pět set obrazů a drtivou 
většinu z nich prodáme. Asi 200 obrazů se 

tr end

›

Internetové aukce 
byly fenoménem 
zhruba před patnácti 
lety. Jejich zlaté časy 
jsou ale definitivně 
za námi.
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BrZdÍ nÁS dPH.  
„Nákup obrazů ze zahraničí  
by měl fungovat jako v duty  
free obchodech,“ říká galerista 
Martin Kodl.
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pak prodá v komisi,“ shrnuje Martin Kodl. 
Za jednu aukci přitom inkasuje Galerie Kodl 
zhruba 200 milionů korun, čistý výdělek je 
v desítkách milionů.

Galerie pořádá do roka dvě dražby stejně 
jako Arthouse Hejtmánek. Duo kvalitně 
připravených dražeb uměleckých předmětů 
do roka je podle obou galeristů optimem. 
Málokterá aukční síň stihne za dvanáct 
měsíců více než tři akce. 

Průměrně se v Česku na aukcích s umě-
ním prodá zhruba 50 procent položek, které 
zákazníkům nabízejí. O skutečném úspěchu se 
dá mluvit, pokud je toto číslo vyšší než 80 pro-
cent. Headlineři se chlubí ještě vyššími čísly.

„Náš průměr je zhruba devadesát procent. 
Na poslední loňské aukci jsme z 250 obrazů 
neprodali jen čtyři. Když srovnáme vyvolá-
vací a prodejní cenu všech obrazů, vydělali 
jsme téměř dvojnásobek, což je naprostý 
unikát,“ chlubí se Martin Kodl.

K tomu je ovšem zapotřebí léta budova-
ná důvěra klientů. Ta se opírá o to, jakým 
způsobem se galerie o nakoupené obrazy 
před dražbou stará, jak je restauruje a jak 
je prezentuje potenciálním zákazníkům. 
Důležité je i to, s jak renomovanými znalci 
aukční síň spolupracuje.

„Každý obraz se musí před aukcí perfektně 
ošetřit, a to nejen restaurátorsky. Je třeba také 
bádat kolem – dohledat historii díla a udělat 
kvalitní popisy,“ dodává Martin Kodl.

Výhodou pro galeristy je skutečně to, že 
se trh s uměním v Česku kultivuje. Roste 
především kvalita služeb těch, co předměty 
nabízejí, ubývá padělků, vycházejí kvalitní 
monografie uměleckých děl. 

„Za posledních dvacet let nastala řada 
změn. Hlavní hráči mezi aukčními síněmi se 
specializují, odborně se zdokonalují aukční 
katalogy. Pokud jde o aukční kalendář či 
samotný průběh aukcí, pomáhá nám využití 
moderních technologií,“ doplňuje Tomáš 
Hejtmánek.

Kvalita uměleckých předmětů přitom není 
výrazně vyšší než před dvaceti lety. „Často 
ale díky výrazné reklamě, ideálním fotogra-
fiím či internetu může vznikat iluzorní pocit 
dokonalejší nabídky. Určitý posun je nicméně 
v důvěře, s níž se sběratelé či majitelé vzác-
ných kusů umění obracejí s nabídkou prodeje 
na již prověřené a profesionální aukční síně. 
Díky tomu se čas od času na trhu objeví velmi 
zajímavá díla,“ říká Hejtmánek.

Významným zdrojem příjmů aukčních 
síní je takzvaná aukční přirážka – tedy pro-

vize za prodej díla, která se běžně pohybuje 
kolem dvaceti procent.

Kde nás tlačí bota?
„Obrovským nešvarem českého trhu byla 
a stále jsou falza,“ říká Martin Kodl, ale zá-
roveň připouští, že se za posledních dvacet 
let situace v tuzemsku zlepšila. 

Falešné obrazy nejčastěji nabízejí nikoli 
milovníci umění a sběratelé, ale překupní-
ci. Stává se i to, že lidé přijdou do galerií či 
aukčních síní v dobré víře a přesvědčením, 
že mají doma originál. To, že k prodeji nabí-
zejí falzifikát, se dozvědí až na místě.

„Kolegům radím, aby si nacházeli nezávis-
lé znalce nebo odborníky, kteří jsou seriózní, 
a nějak to s nimi konzultovali. Ošetřit se to 
určitě dá. My se s tím pereme už třicet let 
a zatím úspěšně. Ještě nikdy jsme neměli 
v naší aukci reakci na prodané falzum,“ 
dodává galerista. 

„Občas se ale stane, že nějaký podezřelý 
obraz odmítneme a pak vidím, že se prodal 
někde jinde,“ doplňuje Kodl.

V Česku přibývá restaurátorů, kteří se za-
měřují na kvalitní rozbory barev a originál 
od levné kopie spolehlivě rozeznají. Důležité 
prý je spolupracovat ne s jedním znalcem, 
ale s celým týmem odborníků.

Zástupci galerií a aukčních síní zároveň 
volají po snížení nebo úplném zrušení DPH 
na dovoz uměleckých děl ze zahraničí. 
Toho se ale zřejmě nedočkají. Politická 
vůle v Česku chybí, zmíněné téma není pro 
politiky lákavé dokonce ani v předvolebních 
kampaních. 

„Mluvil jsem nedávno s jedním úspěšným 
člověkem, který je i sběratelem a výtvarné-
mu umění rozumí. Říkal mi: děláš výborné 
aukce, ale zkus prolobbovat u politiků zru-
šení DPH. Pro český trh by to byl pozitivní 
krok, rozhodně by se zvýšil zájem o kvalitní 
umění. Podle něj by měl prodej obrazů fun-
govat jako v klasických duty free obchodech. 
Lobbovat za to by ale bylo marné,“ směje se 
Kodl.

Jeho kolega Hejtmánek nabízí ještě jeden 
pohled: „Není tak složité si umělecká díla 
dovézt ze zahraničí, sami venku nakupuje-
me a dražíme. Problém máme opačný, a to 
s prodejem do zahraničí, dokonce i v rámci 
EU. Náš zákon o vývozu předmětů kulturní 
hodnoty by se rozhodně upravit měl, brání 
nám v rozvoji obchodu s uměním.“ 

JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)
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Co vše vám mohou 
přiklepnout? 
„Osm set,“ vykřikuje libyjský dražitel  
a přijímá nabídky nadšených zájemců.  
Nakonec se cena vyšplhá na 1200 dinárů 
(asi 800 amerických dolarů). Dražba pokra-
čuje dál, předmět zájmu se nemění, nejde 
ale o obrazy či starožitnosti. V severní 
Africe se rozmáhá obchod s otroky. 

Zjistila to televize CNN, která loni zveřej-
nila nahrávku z mobilního telefonu jednoho 
ze svědků projevu novodobého otrokář-
ství. Místo: severní Afrika, Libye. Na videu 
je mladý uprchlík nigerijského původu 
veřejně nabízený na otrocké práce. Dražitel 
vykřikuje, že nabízí „silného, mladého 
muže vhodného na farmaření“. Nakonec je 
farmáři přiklepnut za 800 dolarů, koupíte 
tu ale i o polovinu levnější otroky. 

V aukcích dnes seženete leccos. Český 
stát například letos spustil dražby zbytného 
majetku. Lidé na stránkách nabidkama-
jetku.cz seženou cokoli od tun měděného 
drátu po auta. Ještě letos se v aukci objeví 
i nepotřebné nemovitosti.

Firma Investiční aukce funguje už pět let 
a umožňuje firmám prodávat své pohledáv-
ky z vydaných faktur. Vyhrává ten investor, 
který požaduje nejnižší úrokovou sazbu za 
to, že fakturu uhradí. Potenciál trhu s fak-
turami pro malé a střední podniky je prý až 
100 miliard ročně.

V aukcích se dnes prodávají kmitočty pro 
vysokorychlostní internet, populární jsou 
například společné aukce domácností na 
elektřinu a plyn. 

A na závěr ještě soupis největších kuriozit; 
prodaných v online aukcích. Nedávno se 
objevil v magazínu Look: Největší ořech na 
světě (367 tisíc dolarů), tortilla s obrázkem 
ET mimozemšťana (3800 dolarů), skvrna na 
podlaze připomínající Ježíše Krista (1500 do-
larů), trosky z raketoplánu Columbia (10 tisíc 
dolarů) nebo duch zesnulého (56 tisíc dolarů).

Dražitelé nabízejí i luxusnější položky. 
Pořídit bylo možné ostrov v Karibiku za  
dva miliony dolarů. Vůbec nejdražší věc, 
která se kdy přes „internetový obchoďák“ 
eBay prodala, byl soukromý tryskáč za  
4,9 milionu dolarů! A tři miliony zaplatil 
zájemce za okno, ze kterého střílel útočník 
na J. F. Kennedyho. Na eBay seženete i po-
norku či vojenskou stíhačku.
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 Mají lidé v dnešní době zájem o umění či 
starožitnosti? Je to dobrá investice?
Ve společnosti je vždy určité procento lidí, 
kteří jsou milovníky umění a rádi se uměním 
a starožitnostmi obklopují. Bohatí lidé dnes 
v Česku investují do umění stále více, zákaz-
níků galerií a aukčních síní neustále přibývá. 
Určité druhy starožitností jsou investičně sta-
bilnější, např. Biedermeier. Občas ale probí-
hají i módní vlny a cena děl některých umělců 
se může vyšplhat do nečekaných výšin.

 Domácí aukční trh s uměním se postupně 
kultivuje. Nastaly od devadesátých let 
nějaké zásadní změny? 
Za posledních dvacet let nastala řada změn. 
Hlavní hráči mezi aukčními síněmi se 
specializují, odborně se zdokonalují aukční 
katalogy. Pokud jde o aukční kalendář či 
samotný průběh aukcí, pomáhá nám využití 
moderních technologií.

 Je to i v kvalitě nabízených uměleckých 
předmětů? 
Kvalita starého umění či starožitností je 
neměnná. Často ale díky výrazné reklamě, 
ideálním fotografiím či internetu může vzni-
kat iluzorní pocit dokonalejší nabídky. Další 
posun může být v důvěře, s níž se sběratelé 
či majitelé vzácných kusů umění obracejí 

s nabídkou prodeje na již prověřené a pro-
fesionální aukční síně. Díky tomu se čas od 
času na trhu objeví velmi zajímavá díla. 

 Je pro vás problém dovážet umělecká 
díla ze zahraničí? Měla by se nějak měnit 
legislativa, například snižovat DPH? 
Myslím, že není tak složité si umělecká díla 
dovézt ze zahraničí, sami venku nakupuje-
me a dražíme. Problém máme opačný, a to 
s prodejem do zahraničí, dokonce i v rámci 
EU. Náš zákon o vývozu předmětů kulturní 
hodnoty by se rozhodně upravit měl, je vel-
mi zastaralý a vyloženě nám brání v rozvoji 
obchodu s uměním.

 Jak sháníte díla, která do aukcí nabízíte? 
Řada lidí za námi přichází sama, větši-
nou na doporučení někoho, kdo už u nás 
něco prodal. Samozřejmě hledáme i sami, 

sledujeme aukce, cestujeme do zahraničí, 
kde nakupujeme díla, o kterých víme, že by 
mohla obohatit náš trh. Jinak to považuji za 
naše know-how, ale rozhodně je na prvním 
místě kvalita, znalosti a důvěra klientů.

 Odmítáte i některé věci, které vám 
sběratelé nabízejí? 
Máme vybudovanou vlastní koncepci 
aukčních katalogů, a tím pádem se do ní ne 
vše hodí. Rozhodně se ale vždy snažíme na 
veškeré nabídky odpovědět. Naše pozornost 
je soustředěna na kvalitní evropské staré 
umění a starožitnosti, design i výběr moder-
ního a současného umění. 

 Vy osobně jste původní profesí 
akademický malíř. Proč jste se vlastně 
rozhodl otevřít si aukční síň? 

16 l Profit

Tomáš Hejtmánek (51)
Vystudoval Akademii výtvarných umění, je 
malířem a restaurátorem. Sběrateli byli jeho 
otec, dědeček i pradědeček. Před osmi lety 
vstoupil do aukční síně Arcimboldo. Vlastní 
aukční dům Arthouse Hejtmánek založil 
v roce 2013.

rOZHOvOr

Kapitál aukčních síní? Češi 
bohatnou a utrácejí za umění
Vyplatí se investovat do umění? 
„Jde o dobře uložené peníze. 
Některá díla se zhodnotí i o stovky 
procent,“ říká Tomáš Hejtmánek 
z Arthouse Hejtmánek
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Protože jsem sám mezi uměním vyrostl 
a moji předkové umění sbírali, cítil jsem se 
v tomto prostředí vždy přirozeně. Vystudo-
val jsem obor restaurování na AVU v Praze 
a se svojí ženou jsme pak v roce 2013 založili 
aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výraz-
ně nás inspirovaly zahraniční aukční síně 
a chtěli jsme povznést úroveň aukčního trhu 
u nás. 

 Když vám někdo nabídne zajímavou 
věc do aukce, musíte ji zrestaurovat či 
opravit?
Prezentacím děl věnujeme opravdu mimo-
řádnou péči a troufám si říci, že je to naše 
specializace, jež nás odlišuje od ostatních 
českých aukčních síní. Po domluvě s klienty 
umělecká díla odborně čistíme nebo restau-
rujeme. Vlastníme velikou sbírku historic-

kých rámů, takže se snažíme i o autentické 
adjustování obrazů. Díla zařazená do aukcí 
procházejí nákladným procesem od profe-
sionálního focení, zpracování v katalogu až 
po propagaci. Všechna díla jsou nakonec vy-
stavena na dvoutýdenní předaukční výstavě, 
která je veřejnosti přístupná zdarma.

 Stává se, že vám lidé nabízejí cennou věc, 
která je padělkem či levnou kopií. Jak to 
řešíte? 
Falza jsou na trhu s uměním problém, ale po-
kud dlouhodobě pracujete v oboru, většinou 
tyto padělky okamžitě rozeznáte. Je jasné, že 
se u každého díla zajímáme o jeho provenien-
ci (historii předchozích majitelů), spolupracu-
jeme s předními kunsthistoriky a k dražším 
dílům pořizujeme odborné posudky. 

 Jaká je vaše provize z prodeje uměleckých 
děl? 
Naše podmínky jsou podobné jako u ostat-
ních obchodníků. Aukční přirážka včetně 
DPH u nás činí 24 procent z ceny dosažené 
v aukci. 

 Může se tedy i majitel menší aukční síně, 
která pořádá jen pár aukcí do roka, slušně 
uživit? 
Na začátku našeho podnikání jsme pořádali 
jen jednu větší aukci ročně a zajišťovali jsme 
nákladné předaukční výstavy ve velkých 
historických palácích. Od roku 2016 jsme 
činnost soustředili do našeho aukčního 
domu s galerií v Praze 6 – Bubenči. Aukce 
nyní pořádáme dvakrát do roka, jednu 
před Vánocemi a druhou jarní – u nás na 
zahradě. Celý proces organizace jedné aukce 
a prezentace děl, tak jak jej chceme pro naše 
klienty připravovat, zabere zhruba půl roku. 
Uživit se tím samozřejmě dá, pokud nabízíte 
kvalitní umění. 

 Jak se stanovuje odhadní a vyvolávací 
cena díla? 
Při přijímání do aukce se stanovuje vyvolá-
vací cena na základě srovnání dosažených 
tržních cen u daného autora v minulosti 
z databáze aukčních výsledků. Měla by 
začínat zhruba o 30 procent níže, aby byl 
dostatečný prostor pro její navyšování.

 Kolik položek z celkového počtu v dražbě 
průměrně prodáte?
V současnosti jsme se dostali přibližně na 
osmdesát procent vydražených z celko-

vého počtu dvě stě nabízených položek. 
V našich aukcích je pravidelně největší 
zájem o staré mistry, kvalitní starožitný 
nábytek a design či o autory české moder-
ny. Na českých aukcích je to ale průměrně 
jen kolem padesáti procent prodaných 
položek na aukci. 

 Ověřují si nějak aukční síně a domy 
solventnost zákazníků? Dokdy vám 
musejí lidé za vydražený předmět 
zaplatit?
Součástí registrace na aukci je doložení plat-
ného ID dokladu, samozřejmě v naprostém 
souladu s ochranou osobních údajů. Jinak 
klienty rozhodně nijak „nelustrujeme“. 
Vydražitel musí uhradit celkovou cenu do 
deseti dnů.

 Dnes jsou fenoménem internetové 
aukce. Lidé v nich mohou sehnat 
prakticky cokoli za nízké ceny. 
Podle některých vašich kolegů se 
ale na prodej kvalitních a drahých 
uměleckých předmětů nehodí. 
Využíváte je i vy? 
V průběhu roku se nám scházejí desítky 
zajímavých předmětů, které se ale z růz-
ných důvodů do aukce nehodí. Část z nich, 
zejména obrazy, grafiky, ale i nábytek, 
drobnější plastiky a různé sběratelské 
kuriozity, proto nabízíme v online pro-
deji prostřednictvím našich webových 
stránek. Pokud jde o elektronické aukce, 
pracujeme na nové podobě webu, který 
by měl prodej předmětů online ještě více 
usnadnit. Předaukční výstavy budeme 
rozhodně pořádat i nadále, protože sami 
máme nejraději možnost prohlédnout si 
věci na vlastní oči, vzít je do ruky a třeba 
si o nich i trochu popovídat. 

JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)FO
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Kvalita starého umění 
je neměnná. Díky 
výrazné reklamě, 
lepším fotografiím 
či internetu může 
vznikat iluzorní pocit 
dokonalejší nabídky.
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Ve chvíli, kdy jsem zavřela mama 
hotel, jsem došla k tomu, že teď už 
mohu dělat, co chci a co mě baví. 

A když se nebude dařit, tak holt budu jíst 
rostliny a v zimě rohlíky s hořčicí. Pro 
mě je důležitá radost z práce, říká 56letá 
vystudovaná ekoložka, propagátorka jedlých 
rostlin. 

Jana Vlková svou osvětovou i publikační 
činností přispěla k tomu, že se jedlé květiny 
zabydlely nejen na talířích špičkových 
restaurací, ale i v běžných domácnostech. 
Prostě rozbila argument odpůrců okrasného 
zahradničení, kteří na záhonech uznávají jen 
to, co se dá sníst – třeba zelí nebo brambory, 
ale co s nanicovatými kytkami? 

Sníst se toho na zahrádce i v přírodě dá 
překvapivě hodně, jen se musí vědět, jak na 
to. A k tomu slouží kulinární koučink.

Já to prosadím!
„První seminář jsem dělala před čtyřmi lety. 
Seděla jsem na louce s kamarádkou – recen-

zující botaničkou – a čekaly jsme, zda vůbec 
někdo přijde. Skepticky se ptala: ‚Koho to 
zajímá?‘ ‚Zajímá to mě a já to prosadím,‘ od-
pověděla jsem přesvědčeně. Přišlo sedm lidí 
a od té doby seminářů přibývá,“ pochvaluje 
si lektorka. 

V minulém roce jich vypsala devět pro 
veřejnost a devět absolvovala na pozvání. 
Letos si zatím užila inspirativní seminář 
v Zoo Liberec s učitelkami nebo již v pořadí 
čtvrtou akci v Hradci Králové ve spolu-
práci se zakladatelkou prvního tamějšího 
obchodu s makrobiotikou. Pořádá také akce 
s dalšími spřízněnými dušemi, jako jsou Mi-
chelinský bylinkář, na-ovoce.cz, ekodomov 
nebo Akademie léčivé výživy. 

„Ideální je být nájemní lektorkou, nemusím 
se totiž starat o věci okolo. Domluvím si jen 
cenu a co budeme na semináři dělat,“ vysvět-
luje, „neznámé místo, u nějž nevím, co na něm 
roste, je pak velkou výzvou. Prostě mě někam 
přivedou s požadavkem – tady nás napas. 
Naštěstí je portfolio jedlých kytek tak široké, 
že se vždycky něco najde.“ Janu těší i zájem 
mladých lidí, například na moravském semi-
náři ji více než půlka gymnazistů se zájmem 
poslouchala, místo toho, aby si hrála s mobily. 

Společenské ekoložce vyhovuje mno-
hem víc osobní kontakt než elektronická 

Květiny na talíři 
Jana Vlková po letech strávených psaním, 
překládáním textů z francouzštiny 
a výchovou tří synů učí lidi poznávat a jíst květiny

18 l Profit
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NEZVYKLÝ JíDELNíČEK. „Na jaře mám  
nejraději listy, v létě zase květy,“ říká Jana Vlková.
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komunikace, takže kromě přednášek pořádá 
i soukromé „večeře blažených kytkožroutů“ 
pro sedm hostů. Většinou jsou to přátelé, ale 
občas přivedou někoho nového, od nějž se 
pak odvíjí další propagace její činnosti.

„Elektronická média nemám ráda, 
naučila jsem se sice pracovat s Facebookem 
a od syna jsem dostala školení na Instagra-
mu, ale stejně nejvíc žiju z kontaktů z mé 
původní novinářské profese. Nashromáž-
dilo se jich dost, i když jsem celá ta léta 
byla na volné noze. Jsem totiž naprosto 
nekorporátní typ, chci si o sobě rozhodovat 
sama a jsem ochotná za to platit i rizikem, 
že nevydělám. Ale věřím tomu, že když 
člověk tu kost drží dostatečně pevně, tak se 
prosadí,“ směje se.

Jak vzniká zahrada?
Z profesionálních pěstitelů rostlin k jíd-
lu Jana spolupracuje zejména s Vítem 
Janoušem – dodavatelem „jedlé bižuterie“ 
z Horních Počernic. Příběh jeho firmy 

Personal Green, odkud do nejvyhlášeněj-
ších restaurací putují chemicky neošetřené 
rostliny, vydá na samostatný článek. „To, 
co dělá on, není práce pro holky, ale velká 
dřina. Výborně se doplňujeme a dohazujeme 
si navzájem klienty,“ říká Jana Vlková.

Jana se však do pěstitelské řehole pustila 
také, i když z jiných důvodů. Má pronajaté 
dvě zahrádky, jednu pět let a druhou o rozlo-
ze 380 metrů čtverečních hned v sousedství 
obhospodařuje a proměňuje druhým rokem: 
„Nechala jsem si vytvořit architektonický 
návrh od paní, která také vystoupila z oboru 
a je to její pilotní projekt. Od ní vzešel nápad 
na další knížku. Od prvopočátku děláme 
sběrný dokument proměn pozemku, který se 
v listopadu uzavře a dáme se do toho. Zahra-
du používám jako výukové centrum jedlých 

květů na další semináře. Vypsala jsem dva 
cykly, které si lidé mohou koupit celé a každé 
pondělí nebo úterý sledovat, jak se vegetace 
vyvíjí. Mnohem lépe jim tak docvaknou 
přírodní souvislosti.“

Jdeme na pastvu
Sraz „kytkoužroutů“ je navečer u dětského 
hřiště v Suchdole. Výprava složená ze šesti 

žen (muži však na semináře chodí také) 
včetně lektorky a dcery jedné z účastnic 
působí jako partička houbařek. Sportovní 
oblečení, košíky, nože, ale i nůžky a voda 
v rozprašovači. Zkušené účastnice už 
vědí, že se začíná ochutnávkou. Tentokrát 
Jana Vlková vytáhne zmrzlinové lžičky 
a zavařovací sklenici s hmotou působící 
jako zcukernatělá marmeláda. Intenzivní 
vůně však patří růži svraskalé rozetřené 
s cukrem. Při představě, kolik růžových 
plátků je v jedné lžičce sladkosti, která 
dokáže provonět šlehačku nebo jiné za 
studena připravované lahůdky (teplem se 
vůně ztrácí), si člověk uvědomí, jak prac-
nou vzácnost ochutnává.

Ženy se vydávají suchem vyprahlou 
třešňovkou právě za touto růží, po cestě 

objevují nové rostliny a chutě a seznamují 
se s možnými záměnami jedlých rostlin s je-
dovatými. Zjišťují, že méně výrazná vikev 
má květy chutnající jako hrášek na rozdíl od 
impozantnější kolegyně, která je bez chuti, 
že ozdobit moučník květy šalvěje je sice 
pracné, ale efektní, nebo že mateřídoušku 
je potřeba šetrně stříhat nůžkami. S plnými 
košíčky dojdou až k růži, o níž byla řeč na 
začátku, a ochutnají výhonky smrku. Na 
závěr dostanou podpis do slevové kartičky 
Blaženého kytkožrouta zlevňující každý třetí 
seminář.

Jana Vlková oceňuje i přístup magistrátu 
v Praze 6, na jejímž území semináře dělá. 
„Je skvělé potkat lidi ochotné obnovovat 
staré sady nebo nahradit křovinořezy ovce-
mi. Tomu říkám příroda s happy endem,“ 
konstatuje spokojeně lektorka, která další 
plány nechce prozrazovat, ale rozhodně se 
bude na co těšit. 

JAnA ŠULIStOvÁFO
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úspěšná autorka 
Jana Vlková má za sebou dvě publikace 
vydané nakladatelstvím Smart Press, třetí 
knihu nazvanou stejně jako její web Kytky 
k jídlu, vydala „na vlastní triko“. Přiznává, 
že je to velký adrenalin, protože proces 
vzniku knihy sice ovládá až k odevzdání 
PDF do rotaček, ale počty ani obchodování 
jí už tak blízké nejsou. Ale jako u všeho je 
nejradši, když si dění může řídit sama.
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Když procházíme křivolaké uličky 
největší dochované židovské čtvrti 
ve střední Evropě, máme pocit, že 

jsme se ocitli v pozdním středověku. Právě 
v třebíčském židovském ghettu – stylově ve 
sklepení renesančního domu z 16. století – 
zraje v dubových sudech single malt whisky, 
která svou jemně kouřovou vůní a chutí 
připomíná produkty palíren ze skotských 
Highlands. 

Ačkoli ve městě trvá tradice pálení stovky 
let, nápoj pod značkou Trebitsch Česká 
whisky se na Horácku vyrábí teprve čtyři 
roky. Od května 2018 ho najdete také na 
pultech tuzemských hypermarketů. A cílem 
nadšenců z Vysočiny je dobýt s českou 
whisky svět.

Rychle splněný sen
Majitel firmy Tomáš Dyntar, který pod-
niká už dvacet let, je milovníkem pálenky 
z ječmene od raného mládí. Už před deseti 
lety toužil mít v Třebíči svůj bar, kde bude 
zákazníkům nalévat whisky vlastní výroby. 
Sen se mu splnil jen pár let poté, co začal 
experimentovat s její výrobou – nejdříve 
doma a pak už standardní cestou v palírně, 
pojmenované Trebitsch Old Town Distillery.

„Tomášův původní záměr byl jen ten 
mít naši whisky v baru v židovské čtvrti 
v Třebíči, nicméně ohlasy byly tak pozitiv-

ní, že vznikl nápad založit firmu a zabývat 
se výrobou ušlechtilého nápoje na úrovni, 
která přesahuje náš region,“ popisuje majite-
lovy záměry exportní manažer firmy David 
Kratochvíl.

Lidé, kteří novinku po třech letech zrání 
v dubových sudech ochutnali, ji prý pova-
žovali za chuťově zajímavější a jemnější než 
jsou šesti nebo osmileté nápoje. Právě to byl 
podle ředitele Česká whisky Ondřeje Chlád-
ka impulz k tomu přejít na seriózní průmys-
lovou výrobu a začít exportovat do světa. 

„V posledním roce jsme navštívili Evropu 
i Asii a zjistili jsme, že poptávka je veliká. 
Věříme, že si naše whisky vyšlapává svou 
vlastní cestu a pod značkou Trebitsch bude-
me ve světě brzy známí. Segment single malt 
whisky je ostatně celosvětově na vzestupu, 

takže myslím, že s tím, co máme napláno-
váno, máme šanci uspět,“ dodává David 
Kratochvíl.

Český slad zná celý svět
Tuzemský slad je známkou vysoké kvality, 
proč by se tedy nemohla stát pivní vel-
moc zemí whisky zaslíbenou? Pro výrobu 
pálenky z ječmene se ostatně používá stejná 
surovina jako pro výrobu piva, připomíná 
Ondřej Chládek.

„Do určité fáze je postup stejný. Jakmile 
se slad namočí a dojde do mladiny, použijete 
ho pro výrobu piva. Na výrobu whisky je 
nutné ho takzvaně vystařit. Slad se předtím 
nechá vyschnout a nakouřit, aby získal cha-
rakteristickou chuť, již dobře znají milovníci 
skotské,“ vysvětluje David Kratochvíl. 

Možná proto jde Česká whisky ve stopách 
mnoha palíren whisky a vyrábí i vlastní piv-
ní speciál. Osmnáctka s názvem Barrell Age 
připomíná chutí známá klášterní piva.

Znalci ušlechtilého nápoje s oblibou říkají, 
že na světě neexistují dvě whisky, které by 
chutnaly stejně. Kdo ochutnal Ballantines, 
Johnie Walker whisky či Tilisker a zároveň 
poválí na jazyku čtyřletou single malt z Tře-
bíče, musí jim dát zapravdu. 

20 l Profit

Irsko vs skotsko
Mezi irskou a skotskou whisky jsou dva 
zásadní rozdíly. Ve skotských palírnách se 
whisky pálí dvakrát, v irských třikrát, Skoto-
vé nakuřují slad (proto má nápoj charakte-
ristickou kouřovou příchuť), Irové tak nečiní. 
Česká whisky se inspiruje ve Skotsku.

S pivem už Češi svět dobyli. 
Whisky je na řadě
Český slad, to je ve světě pojem. 
Bude jím i z něj vyráběná tuzemská 
single malt? „Příběh slávy českého 
ječmene doplníme o whisky,“ věří 
David Kratochvíl z firmy Česká whisky 
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naší whisky celosvětově prodali zhruba stej-
né množství,“ dodává mnohoslibně. Podle 
Kratochvíla chce jejich firma doplnit příběh 
slávy českého ječmene. Pivo z něj totiž znají 
za hranicemi všichni, whisky prakticky 
nikdo.

Single malt se nicméně v Česku vyrábí 
poměrně dlouho. Už desítky let je na trhu Gold 
Cock od firmy Jelínek. Bohužel jejímu renomé 
poněkud škodí už samotný název a navíc jde 
pro brněnský podnik jen o zcela okrajovou 
výrobu. „Česká whisky má aktuálně vybudo-
vány obchodní vztahy v Asii, západní Evropě 
na Balkáně či v Severní Americe. Momentálně 
jde asi o deset zemí, kam vyvážíme. V Česku 
chceme jít cestou klasické distribuce, dvacet 
tisíc lahví plánujeme prodat v řetězcích. V za-
hraničí chceme přes naše exportéry primárně 
oslovit hotely, restaurace a cateringové společ-
nosti,“ dodává ještě Kratochvíl.

Whisky jako investice  
do budoucna
Aby podpořili vlastní výrobu whisky, ale 
i povědomí Čechů o ní, nabízejí zástupci 
Česká whisky zájemcům investiční sudy. 
Kdo si chce přivydělat a nebojí se (v tomto 
případě zcela minimálního) rizika, může  
si koupit barel čtyřleté whisky o objemu  
225 litrů. Víceleté pálenky mají nejen lepší 
chuť, ale i daleko vyšší hodnotu. Za dalších 
šest let by se cena aktuálně čtyřleté whisky 
měla zvýšit o desítky procent. 

„Za nějakou dobu mohou naši klienti 
investici replikovat nebo si vybrat peníze. 
Kromě toho, že může jít o dobrou reklamu, 
my tím získáme cenný čas, abychom se při-
pravili na souboj s mimořádnou konkurencí, 
která je na trhu, “ doplňuje Ondřej Chládek.

À propos sudy
Jakou má whisky vůni a chuť, určuje nejen 
samotný proces pálení a to, jak zacházíte s ječ-
menným sladem, ale také to, z jakého dřeva 
jsou vyrobeny sudy, kde nápoj dozrává. Ně-
které single malt navíc zrají v sudech po jiných 
nápojích, například cherry, koňaku či pivu.

Sudy si nechává Česká whisky dovážet 
z východního Slovenska a vyrábějí se exklu-
zivně pro třebíčskou firmu. „Zdánlivě vanil-
ková příchuť single malt z Třebíče je daná 
tím, že jsou sudy ze dřeva zimního dubu, 
což je odrůda, která není úplně tradiční,“ 
připouští Kratochvíl.

„Důležité je zmínit i to, že součástí našeho 
příběhu je moravská rašelina a naše kvalitní 
vysočinská voda s parametry kojenecké 
vody. Mix toho všeho, co jsme zmiňovali, 
vytváří skvělý produkt,“ říká s hrdostí 
Chládek. 

JAKUB PrOCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Jemná chuť České whisky s vanilkovými 
tóny zaujala i znalce nápoje ze zemí, kde má 
jeho pití dlouhou tradici. „Na diplomatické 
recepci u českého velvyslance v Istanbu-
lu, který whisky miluje, nám náš výrobek 
pochválil velký znalec – indický zástupce 
Mezinárodního měnového fondu. Říkal 
nám, že jdeme dobrou cestou a ať v tom 
rozhodně pokračujeme. To víte, že taková 
pochvala vám pořádně zvedne sebevědomí,“ 
usmívá se David Kratochvíl.

Malý sklep už nestačí
V současnosti budují vlastní lihovar v neda-
lekých Šebkovicích. Budou se moci pochlubit 
první palírnou v ČR zabývající se výhradně 
výrobou single malt whisky. V Šebkovicích 
bude mít firma Česká whisky také nový vel-
ký celní sklad, což mimo jiné znamená více 
místa na sudy i lahve. 

„Kapacita skladu by se měla počítat 
v tisících kubíků a do budoucna ji budeme 
ještě rozšiřovat. Pro letošní rok plánujeme 
produkci kolem 20 tisíc lahví a do deseti let 
dva miliony,“ prozrazuje David Kratochvíl.

„Mimochodem slavné irské whisky Tulla-
more dew se v Česku za rok vypije milion 
litrů. Takže bychom někdy kolem roku 2027 FO
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Všechno začalo přes žáby. Kdyby 
Tomáš Albrecht před jedenácti lety 
nezareagoval na inzerát Romany 

Liškové, v němž nabízela několik žab 
k prodeji, pravděpodobně by dnes bylo 
Jindřichohradecko stále bez zoologické 
zahrady. 

Dnes jsou manželé a mají spolu dvě dcery 
předškolního věku. Romana se naplno 
věnuje zoo a Tomáš stále vykonává svou 
lékařskou praxi jako chirurg.

Tady vládnou zvířata
Před 35 lety koupil Tomáš polorozbořený 
dům u Horní Pěny. Postupně jej rekon-
struoval, aby se v něm dalo bydlet. Sotva 
se  Romana nastěhovala, začala zaplňovat 
obývací pokoj v přízemí terarijními zvířaty. 
Tehdy ještě dokončovala v Praze vysokou 

školu, kde studovala obor chovatel cizo-
krajných zvířat. Nakonec to dopadlo tak, že 
živočichové „vypudili“ lidi do podkroví. 

Postupně manželé Albrechtovi začali 
přikupovat další – velbloudy, drápkaté opice 
a jiné. A brzy jim začalo být těsno. Jednali 
rychle. Okolní pozemky, které navzájem ne-
sousedily či navazovaly špatným způsobem, 
se jim podařilo vyměnit, další pozemky 
dokoupili.  

Zatím ale bylo vše, co podnikali kolem 
zvířat, „neoficiální“. Hlavním impulzem 
k vybudování opravdové zoologické zahrady 
byl zájem veřejnosti. Lidé se stále častěji 
ptali, zda by si mohli zvířata prohlédnout. 
Na Jindřichohradecku žádná zoo nebyla. 

Albrechtovi měli dlouhodobě hobby 
webové stránky a facebookový profil, kde 
získali velké množství sledujících. Jednou 

Romanu napadlo, že na Facebooku jen tak 
„z legrace“ vypíše termín komentované pro-
hlídky. Sama byla zvědavá, zda vůbec někdo 
přijde. V den, kdy se měla akce konat, stálo 
před branou 50 zájemců. 

Papírování a byrokracie
Na bázi komentovaných prohlídek funguje 
zoo do dnešní doby. Konají se dvakrát denně 
a není třeba si rezervovat místo. Návštěvníci 
jsou nadšení, líbí se jim, že se jim někdo 
osobně věnuje. A postupem času mohli 
návštěvníci začít do areálu chodit i mimo 
vyhrazené časy.

To se však nelíbilo úřadům a po Albrech-
tových požadovali, aby si na provozování 
zoo zajistili licenci. Zákon o zoologických 
zahradách jasně říká, že pokud chováte 
více než dvacet druhů volně žijících zvířat 

Zoo na vlastní pěst
Nedaleko Jindřichova Hradce u obce 
Horní Pěna si otevřeli vlastní zoologickou 
zahradu manželé Albrechtovi. Spojili tak svůj 
koníček, lásku ke zvířatům, a podnikání
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a vystavujete je za úplatu, musíte si zažádat 
o licence.  

„Přijelo asi dvacet úředníků, kteří se hra-
bali v našich papírech. Po stránce papíro-
vání bylo všechno složité a nepříjemné. Ale 
nakonec se ukázalo, že jsme měli všechno 
v pořádku a licenci jsme dostali,“ vzpomíná 
Romana s úlevou, že to již mají za sebou. 
Licenci od ministerstva životního prostředí 
zoo dostala v říjnu 2016.

„Člověk si řekne, že je výhoda mít licenci, 
ale ve výsledku nám to vlastně vůbec v ni-
čem nepomáhá. Odnikud žádná podpora, 
spíš jen spousta papírování, užitek prakticky 
žádný,“ říká s povzdechem majitelka. 

35 tisíc návštěvníků ročně
„Co se týče dotací, je to také špatné. Minis-
terstvo dává jen příspěvek na krmení, pokud 

budu hovořit v číslech, vloni jsme dostali 
150 tisíc korun. Uvědomujeme si sice, že 
peníze na ulici nenajdeme, ale v porovnání 
s celým rokem nám to pokryje tak maximál-
ně měsíc,“ popisuje Albrechtová.

S financováním provozu pomáhá z velké 
části Tomáš Albrecht. Na samotné vybudo-
vání areálu padly celoživotní úspory. Všech-
no si manželé museli zaplatit sami a dodnes 
se na tom nic nezměnilo.  

„V loňském roce jsme měli 36 tisíc ná-
vštěvníků. To se může zdát jako velké číslo, 
ale když si to člověk spočítá, tak to sotva po-
krývá náklady. O zisku ani nemluvě. Prostě 
to pořád dotujeme,“ přiznává Romana. 

„Kromě zisku ze vstupu tu jsou ještě 
zisky z prodeje mláďat. Všechna mláďata si 
samozřejmě nemůžeme nechávat. Pak nám 

pomáhají také adoptivní rodiče. Nově jsem 
začala dávat k výběhům cedulku – Jsem vol-
ný. Adoptovat zvířátko u nás vyjde od osmi 
set do pěti tisíc korun,“ říká majitelka.

Neškemrají, jednají
„Naším cílem je především vzdělávat 
veřejnost a chránit ohrožené druhy. Jinak 
víceméně chceme pokračovat v tom, co 
děláme. Skvělé jsou komentované prohlídky. 
Pak jsme začali pořádat jednodenní akce 
pro děti s názvem Mladý biolog, což sklidilo 
obrovský úspěch. Letos se začaly příměstské 
letní tábory. Všechny termíny se naplnily 
během 14 dnů,“ těší se Romana z pokroku.  

Zajišťují i odborný výcvik studentů a spo-
lupracují s vysokými školami na realizaci 
diplomových prací studentů, týkajících se 
etologie, fyziologie a systematiky.

Ačkoliv v současnosti provoz z části ještě 
„dotuje“ Albrecht ze své lékařské praxe, oba 
manželé věří, že do budoucna bude zoopark 
ekonomicky soběstačný.

„Vidíme vzrůstající návštěvnost a máme 
ohromnou výhodu, že na Jindřichohradecku 
jinak žádná zoo není. Nepodporuje nás ani 
město, ani nikdo jiný. Jediné, co pro nás 
město dělá, je, že nám pomáhá s propagací. 
Upřímně, nejsem člověk, který by dokázal 
někam jít a škemrat o peníze,“ dodává maji-
telka, „všechno, co děláme, nás těší a vidíme 
v tom smysl. I když je pravdou, že s manže-
lem na sebe nemáme skoro žádný čas.“ 

MArKÉtA MAZAnCOvÁFO
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Vítaná pomoc
„Dnes se hodně mluví o týrání zvířat, ale 
opomíjí se téma chovu exotických zvířat. 
Nyní může mít doma například lva nebo 
hyenu téměř každý. I taková zvířata se 
nám podařilo zachránit. Například tu 
máme hyeny, které žily v hrozných pod-
mínkách, klece dva metry na dva metry, 
plné výkalů, protože majitel nemohl klec 
přepažit, aby je vyčistil. Tak jim tam jen 
házel krmení,“ říká Romana, která se sna-
ží na problematiku chovu exotických zvířat 
u nás upozorňovat, kde se dá. 

80 DRuHŮ ZVířAT. V zoo Na Hrádečku jsou k vidění drápkaté opice, lvi, hyeny, lemuři, pumy, 
velbloudi, lamy, klokani, pštrosi, nosálové, mývalové, varani, krokodýli a další.

CHIrUrG A CHOvAteLKA.  
Romana Albrecht Lišková (30) a Tomáš  
Albrecht (60) provozují rodinnou zoologickou 
zahradu na ploše deset hektarů.
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Dobře zakořeněná Stromka
Multifunkční prostor u pražské Stromovky 
nabízí každému vedle barefootových bot, 
oblečení z přírodních materiálů, doplňků stravy 
a knih i možnost zastavit se, zklidnit se
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Školky zakládají nejčastěji 
mámy malých dětí
Jitka Hamerníková a Dagmar Bučilová 
byly nespokojené ve svém zaměstnání. 
A tak založily soukromou školku 

KRÉDO ANNY VRŠNíK. 
„Byla bych ráda, kdybychom se 
nebraly tak vážně a vždy byly 
schopné hledat v tom, co děláme, 
nějakou živelnou hravost.“
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Právě zklidnění a chvilka času 
věnovaná jen sobě jsou podle 
majitelky Anny Vršník zcela zásadní. 

Sama dobře ví, o čem mluví – dříve 
pracovala až šestnáct hodin denně jako 
manažerka v bance a veškerou energii 
směřovala k budování kariéry. Přelomová 
životní zkušenost ji však donutila se 
zastavit. Tehdy čelila hluboké osobní 
krizi. Totální kolaps duše i těla ji dovedl až 
k hledání alternativních cest. 

„Ze své podstaty jsem hodně racionálně 
orientovaná a praktická, a tak jsem toužila 
po tom vtáhnout tyto nevšední a mnohdy 
obtížně vysvětlitelné zážitky do běžného 
života a přiblížit je více lidem,“ vysvětluje 
šestatřicetiletá Anna pohnutky, které ji 
vedly ke spuštění svého podnikatelského 
projektu.

Tlak úvěru a cen
„Vždy jsem byla zvyklá pracovat na projek-
tech v páru a držet se spíše v ústraní. Právě 
to pro mě bylo ve Stromce nejtěžší – poprvé 
jsem vystupovala sama za sebe a musela 
převzít celou zodpovědnost,“ vysvětluje ma-
jitelka multifunčního prostoru zaměřeného 
především na ženy. 

Náročná pro ni byla i počáteční inves-
tice, ta se vyšplhala ke dvěma milionům 
korun. Hodně stálo vybavení a zařízení 
interiérů. „Chtěla jsem dostát našemu 
názvu, proto máme všechen nábytek 
z masivu. Nejvíc peněz však spolykal 
nákup zboží – jedny barefootové boty stojí 
kolem tří tisíc korun a každý model samo-
zřejmě musíme mít ve všech velikostech,“ 
konstatuje Anna.

Skoro tři čtvrtě milionu investovala 
z úspor, zbytek si půjčila jako fyzická osoba 
od banky. „Na podnikání je pro mě nejhorší 
právě tlak úvěru, za který ručím celým ma-
jetkem. Občas mívám pocit, že se na mě valí 
celý svět, ale nakonec se vždy vrhnu vstříc 
novým výzvám, k nimž patří například 
cenotvorba,“ říká. 

„Prodávám totiž zboží plátců DPH i tvor-
bu návrhářek, jež ho neplatí. A je hodně 
těžké nastavit ceny tak, aby byly fér pro 
všechny zúčastněné. Mnoho žen má tvorbu 
jako koníček a moc nehledí na ekonomickou 
stránku věci, což si jako majitelka velkého 
prostoru a zaměstnavatelka několika lidí 
nemůžu dovolit. Proto mám v sortimentu 
jen třetinu malých hráčů, zbytek tvoří větší 
firmy,“ vysvětluje.

Zážitkové nakupování
Anna vypustila Stromku do světa před dvě-
ma lety na jaře bez masivních reklamních 
kampaní a raději vsadila na marketingově 
pomalejší cestu takzvaného „word-of-
-mouth“, tedy šíření dobrého jména mezi 
zákazníky. Jejím cílem bylo vytvořit značku 
se silnou integritou. V tom jí pomáhá napří-
klad Kalman Horvát, specialista na brand 
marketing.

„Chtěla bych, aby lidé Stromku vnímali 
jako bezpečné místo, kde jim vždy poradí 
a pomohou,“ pokračuje Anna, „naše filozofie 
je založena na takzvaném zážitkovém naku-
pování. Cílem většiny obchodů je přilákat 
zákazníky a pak jim vnutit co největší objem 
zboží, my naopak posloucháme, co ženy 
potřebují a co je trápí. Když nejsme schopni 
nabídnout naše produkty či služby, klidně 
zákaznici pošleme ke konkurenci. Ženy díky 
tomu vědí, že u nás najdou řešení – buď ho 
máme my, nebo někdo jiný. Hlavní výhodou 
tohoto přístupu je budování důvěry a komu-
nity podobně smýšlejících lidí.“

Nehrát si na Popelku
Stromka je známá mimo jiné velkým 
výběrem barefootových bot. Vedle výrobků 
mezinárodních firem tu najdete i boty od 
tuzemské značky Pathik shoes. Obutí „nové 
doby“ tu navíc opravdu rozumějí. Anna i její 
zaměstnankyně všem novým zákaznicím 
zdůrazňují, že přechod na barefootové boty 
(svou konstrukcí se blíží nejvíce chůzi nabo-
so) znamená obrovskou změnu a je potřeba 
si ho dobře promyslet. 

„Boty musejí být alespoň o centimetr větší 
než zákazníkovo chodidlo, prsty se nesmějí 
dotýkat přední hrany. Ženy jsou bohužel 
zvyklé vmáčknout se do bot o číslo i o dvě 
menších. Ačkoliv jsme v e-shopu tuto pro-
blematiku velmi podrobně vysvětlili, mnoho 
zákaznic si dál tvrdošíjně hraje na Popelku, 
což je pro nás nepříjemná komplikace,“ 
vysvětluje Anna. „Díky velkým hráčům na 
trhu jsou totiž lidé zvyklí, že mohou zboží 
donekonečna vracet. Pro malý obchod však 
každá vratka znamená poměrně velkou 
ztrátu,“ upozorňuje.

Jak nahoře, tak dole
Stromka pravidelně ožívá také nejrůznější-
mi kurzy a semináři, které se stejně jako celý 
projekt soustředí především na dvě hlavní 
oblasti: probuzení citlivosti v běžném životě 
a podporu při klíčových okamžicích (poro-
dy, potraty, umírání blízké osoby či životní 
křižovatky). 

Pro inspiraci sem přicházejí především 
ženy lehce po třicítce, které až do nedávna 
tvrdě pracovaly, nejčastěji v korporátu nebo 
v jiném výkonově nastaveném prostředí. 
Najednou zjišťují, že se jim investovaná 
energie nevrací, a začínají hledat, co by je 
naplňovalo. Velkou skupinou představují 
také ženy, jejichž přístup k životu změnilo 
mateřství.

„Naše logo a filozofie souvisejí s tím, že 
strom i žena mohou mít jen tak velkou koru-
nu, jak silné mají kořeny. Proto nic nedělá-
me na efekt, nenabízíme oblečení jen proto, 
aby v něm zákaznice vypadaly skvěle, ale 
především pro to, aby se v něm skvěle cítily. 
Stromku vnímám jako silný stabilní strom, 
útočiště, kam může přijít každá žena, která 
na sobě chce pracovat do hloubky. Navíc 
je to jméno stromové víly, která projektu 
propůjčuje nadhled a lehkost,“ uzavírá Anna 
Vršník. 
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Z korporátu  
k porodům
Anna Vršník (36) od dvaceti let pracovala 
na manažerských postech v korporátech, 
než ji osobní krize přivedla k hledání 
alternativních cest. S partnerem otevírala 
prodejnu Sklizeno ve Vodičkově ulici 
v Praze – svého času první a největší 
český farmářský supermarket. Pomá-
hala s rozvojem prvního barefootového 
obchodu Naboso. Spoluzakládala přední 
českou barefootovou značku Pathik shoes. 
Vyhrála grantový projekt nadace Vodafo-
ne Rok jinak a rok pracovala pro pražské 
mateřské A-centrum, kde usilovala o sys-
témové změny v porodnictví. V součas-
nosti vlastní Stromka centrum, pracuje 
jako dula a lektorka vědomé předporodní 
přípravy.
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PETRA KOLÍNSKÁ, NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORKY HL. M. PRAHY

Inspirujme se ve Vídni,  
ta naslouchá občanům
n Proč občané Prahy potřebují územ-
ní plán?
Územní plán Prahy je základní podklad 
pro rozhodování o tom, co se má v Praze 
stavět. Jestli má vzniknout komunikace, 
poliklinika nebo celá nová čtvrť. Je to 
jediný dokument, který může zásadním 
způsobem omezit práva vlastníků po-
zemků, a zároveň jediný dokument, kte-
rý může široce připomínkovat veřejnost 
a  dosáhnout toho, že se některé území 
bude rozvíjet tak, jak si místní komuni-
ta představuje. To je jeho velká výhoda. 
Pak je závazný pro stavební úřady, pro 
vlastníky pozemků. I proto vzbuzuje tolik 
emocí.

n Je tedy nadřazen stavebnímu 
zákonu?
Ne, je to dokument, který se vytváří 
podle stavebního zákona. Ten stanovuje, 
kdo, kdy a v jakém rozsahu může do pří-
pravy územního plánu mluvit. Stavební 
zákon říká, jakou právní sílu územní plán 
má a co může a nemůže nařizovat. Vzniká 
vždy na úrovni obce. 

n V čem je návrh územního plánu 
nový?
My máme v  tuto chvíli plán, který byl 
schvalován v roce 1999, takže je zřejmé, 
že potřeby města jsou nyní jiné. Proto 
připravujeme nový územní plán. Třicet 
let svobodného rozvoje nám ukázalo, co 
funguje a co nefunguje. To by se v něm 
mělo odrazit. Dám dva příklady. Co ne-
funguje, je rozpínání města do krajiny, 
stavění řídké zástavby solitérních dom-
ků na okrajích Prahy – praxe ukázala, že 
obsluha těchto nových sídel je pro město 
nákladná, lidé odtud mají vždy daleko 
do školy, do školky, do dostatečně záso-
bovaného obchodu. Pro město je drahé 

tam posílat MHD, lidé tedy do centra jez-
dí autem. Co se naopak osvědčilo a měli 
bychom si podržet, je polycentričnost, 
tedy že Praha má plnohodnotná centra 
na více místech. Nesjíždí se všichni k Vác-
lavskému náměstí. Máme tu Anděl, Karlín 
a  další čtvrti, které lidé považují za svůj 
domov.

n Když by se nemělo stavět do kraji-
ny, jaká jsou místa, která jste iden-
ti�kovali jako vhodná pro výstavbu 
a rozvoj?
Praha má unikátní příležitost a  výhodu 
v  tom, že má v  širším centru spoustu 
hektarů volných pozemků, kde dříve byly 
průmyslové areály nebo železnice – např. 
v Bubnech nebo Vysočanech, na Rohan-
ském ostrově. Těm říkáme brown�ieldy. 
Tam se může začít stavět rychle, jsou blíz-
ko veřejné dopravy, jsou blízko existující 

infrastruktury, tak by tam měly vznikat 
plnohodnotné čtvrti.

n To zní jako hudba budoucnosti. 
Existuje takový brown�ield, o kterém 
se dá mluvit jako o příkladu?
Nejdál jsme nejspíš na Smíchově, kde 
poté, co bylo zrušeno nákladové nádra-
ží, je naplánovaná čtvrť pro 15  tisíc lidí. 
V  tuto chvíli běží povolovací řízení na 
první etapu. Absolvovali jsme tam ob-
sáhlé konzultace s  veřejností a  je i  fakt, 
že investor si na jednotlivé domy najímá 
kvalitní architekty, dělá architektonické 
soutěže, respektuje strukturu Smíchova 
a  plynule na ni navazuje. Myslím, že to 
bude příjemná a úspěšná čtvrť. 

n Jak může občan zasáhnout do no-
vého územního plánu?
Občan může vyzvat své zastupitele 
v  městské části, aby podali zásadní při-
pomínku. Ta má v  systému připomínek 
největší váhu. Jinak může připomínkovat 
plán i  sám za sebe. Stačí, že prokáže, že 
je občanem ČR. Připomínku musí zaslat 
mezi 27. 6. a  26. 7. Nyní může zajít do 
Centra architektury a  městského pláno-
vání, kde se s dokumentem může sezná-
mit. Jsou tam komentované prohlídky, 
lidé, kteří mohou podat odbornější vý-
klad, a hlavně je to chvíle, kdy by si lidé 
měli promítnout město, ve kterém se po-
hybují a říci, co v něm chtějí změnit. Když 
to nestihnou, další šance bude za dva 
roky, kdy se bude připomínkovat návrh, 
který se upraví podle připomínek z prv-
ního kola.

n Kdy bude plán hotový?
Do konce roku 2022, tak to stanovuje zá-
kon. Zatím harmonogram dodržujeme 
dle plánu. 

PRÁVĚ SE STAVÍ  
NA SMÍCHOVĚ, INTENZIVNĚ 
SE PŘIPRAVUJE ZÁSTAVBA 
ROHANSKÉHO OSTROVA, 
VĚŘÍM, ŽE SE BRZY BUDE 

STAVĚT I VE VYSOČANECH 
V PROSTORECH BÝVALÉ 

KOLBENKY. Z BROWNFIELDŮ 
SE BUDE TAKÉ STAVĚT  

NA JIHOZÁPADNÍM MĚSTĚ, 
NA NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ 

ŽIŽKOV. 
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n Čím se do té doby bude řídit rozvoj 
Prahy?
Do té doby se řídí současným územním 
plánem, kde kontinuálně probíhají různé 
změny tak, jak je potřeba. Zároveň zpra-
cováváme tzv. územní studie na území, 
kde se má nejvíce stavět. Jsou to vlastně 
plány ve větší podrobnosti. Celkem jich 
nyní zpracováváme 15. Chci všechny ujis-
tit, že příprava nového územního plánu 
neznamená, že nesmíme stavět. Projek-
tů, které jsou připravovány, je spousta. Je 
to plynulý proces.

n Co konkrétně je nyní v plánu vý-
stavby, než bude nový plán?
Právě se staví na Smíchově, intenzivně 
se připravuje zástavba Rohanského os-
trova, věřím, že se brzy bude stavět i ve 
Vysočanech v prostorech bývalé Kolben-
ky. Z brown�eldů se bude také stavět na 
Jihozápadním městě, na nákladovém ná-
draží Žižkov. Je toho hodně.

n Co se týká výškové zástavby v Pra-
ze, řeší to nový plán?
Metropolitní plán navrhuje 21 míst, kde 
by měly vzniknout výškové budovy (tedy 
20 pater a více). Myslím, že je otázka, co 
tyto budovy městu přinášejí a co mu be-
rou. Pro vlastníka to má obrovské výho-
dy. Pro okolí již méně. Sociologické prů-
zkumy ukazují, že nejpříjemnější život je 
mezi 5. a 7. patrem. 

n Kde by se Praha mohla inspirovat 
v zahraničí?
Největší inspiraci by si Praha měla brát 
z Vídně. Je nám podobná kulturně, sty-
lem života i  podnebím. Ve Vídni se roz-
hodli, že ačkoli počítají s  přírůstkem 
obyvatel 20 tisíc ročně, budou snižovat 
automobilovou zátěž a  veškerou ener-
gii a  peníze investují do rozvoje kolejo-
vé dopravy – železnice a  metra. Stavějí 
ve spolupráci se soukromými investory 
nové čtvrti, ale stavějí je tak, že město 

určuje, co kde bude stát. Nemůže se stát, 
že vznikne jen čtvrť pro luxusní bydlení. 
Vždy jde o  mix – aby tam bydleli i  lidé 
s  průměrnými i  nízkými příjmy. Dbá se 
také na to, aby se umístil včas dostatečně 
velký park, školy, školky a podobně. Spo-
lupráce vídeňských developerů s  měs-
tem je inspirací pro Prahu. My jsme se za-
tím nenaučili být vůči investorům přísní 
a sebevědomí.
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PETRA KOLÍNSKÁ, NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORKY HL. M. PRAHY

Inspirujme se ve Vídni,  
ta naslouchá občanům
n Proč občané Prahy potřebují územ-
ní plán?
Územní plán Prahy je základní podklad 
pro rozhodování o tom, co se má v Praze 
stavět. Jestli má vzniknout komunikace, 
poliklinika nebo celá nová čtvrť. Je to 
jediný dokument, který může zásadním 
způsobem omezit práva vlastníků po-
zemků, a zároveň jediný dokument, kte-
rý může široce připomínkovat veřejnost 
a  dosáhnout toho, že se některé území 
bude rozvíjet tak, jak si místní komuni-
ta představuje. To je jeho velká výhoda. 
Pak je závazný pro stavební úřady, pro 
vlastníky pozemků. I proto vzbuzuje tolik 
emocí.

n Je tedy nadřazen stavebnímu 
zákonu?
Ne, je to dokument, který se vytváří 
podle stavebního zákona. Ten stanovuje, 
kdo, kdy a v jakém rozsahu může do pří-
pravy územního plánu mluvit. Stavební 
zákon říká, jakou právní sílu územní plán 
má a co může a nemůže nařizovat. Vzniká 
vždy na úrovni obce. 

n V čem je návrh územního plánu 
nový?
My máme v  tuto chvíli plán, který byl 
schvalován v roce 1999, takže je zřejmé, 
že potřeby města jsou nyní jiné. Proto 
připravujeme nový územní plán. Třicet 
let svobodného rozvoje nám ukázalo, co 
funguje a co nefunguje. To by se v něm 
mělo odrazit. Dám dva příklady. Co ne-
funguje, je rozpínání města do krajiny, 
stavění řídké zástavby solitérních dom-
ků na okrajích Prahy – praxe ukázala, že 
obsluha těchto nových sídel je pro město 
nákladná, lidé odtud mají vždy daleko 
do školy, do školky, do dostatečně záso-
bovaného obchodu. Pro město je drahé 

tam posílat MHD, lidé tedy do centra jez-
dí autem. Co se naopak osvědčilo a měli 
bychom si podržet, je polycentričnost, 
tedy že Praha má plnohodnotná centra 
na více místech. Nesjíždí se všichni k Vác-
lavskému náměstí. Máme tu Anděl, Karlín 
a  další čtvrti, které lidé považují za svůj 
domov.

n Když by se nemělo stavět do kraji-
ny, jaká jsou místa, která jste iden-
ti�kovali jako vhodná pro výstavbu 
a rozvoj?
Praha má unikátní příležitost a  výhodu 
v  tom, že má v  širším centru spoustu 
hektarů volných pozemků, kde dříve byly 
průmyslové areály nebo železnice – např. 
v Bubnech nebo Vysočanech, na Rohan-
ském ostrově. Těm říkáme brown�ieldy. 
Tam se může začít stavět rychle, jsou blíz-
ko veřejné dopravy, jsou blízko existující 

infrastruktury, tak by tam měly vznikat 
plnohodnotné čtvrti.

n To zní jako hudba budoucnosti. 
Existuje takový brown�ield, o kterém 
se dá mluvit jako o příkladu?
Nejdál jsme nejspíš na Smíchově, kde 
poté, co bylo zrušeno nákladové nádra-
ží, je naplánovaná čtvrť pro 15  tisíc lidí. 
V  tuto chvíli běží povolovací řízení na 
první etapu. Absolvovali jsme tam ob-
sáhlé konzultace s  veřejností a  je i  fakt, 
že investor si na jednotlivé domy najímá 
kvalitní architekty, dělá architektonické 
soutěže, respektuje strukturu Smíchova 
a  plynule na ni navazuje. Myslím, že to 
bude příjemná a úspěšná čtvrť. 

n Jak může občan zasáhnout do no-
vého územního plánu?
Občan může vyzvat své zastupitele 
v  městské části, aby podali zásadní při-
pomínku. Ta má v  systému připomínek 
největší váhu. Jinak může připomínkovat 
plán i  sám za sebe. Stačí, že prokáže, že 
je občanem ČR. Připomínku musí zaslat 
mezi 27. 6. a  26. 7. Nyní může zajít do 
Centra architektury a  městského pláno-
vání, kde se s dokumentem může sezná-
mit. Jsou tam komentované prohlídky, 
lidé, kteří mohou podat odbornější vý-
klad, a hlavně je to chvíle, kdy by si lidé 
měli promítnout město, ve kterém se po-
hybují a říci, co v něm chtějí změnit. Když 
to nestihnou, další šance bude za dva 
roky, kdy se bude připomínkovat návrh, 
který se upraví podle připomínek z prv-
ního kola.

n Kdy bude plán hotový?
Do konce roku 2022, tak to stanovuje zá-
kon. Zatím harmonogram dodržujeme 
dle plánu. 

PRÁVĚ SE STAVÍ  
NA SMÍCHOVĚ, INTENZIVNĚ 
SE PŘIPRAVUJE ZÁSTAVBA 
ROHANSKÉHO OSTROVA, 
VĚŘÍM, ŽE SE BRZY BUDE 

STAVĚT I VE VYSOČANECH 
V PROSTORECH BÝVALÉ 

KOLBENKY. Z BROWNFIELDŮ 
SE BUDE TAKÉ STAVĚT  

NA JIHOZÁPADNÍM MĚSTĚ, 
NA NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ 

ŽIŽKOV. 
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n Čím se do té doby bude řídit rozvoj 
Prahy?
Do té doby se řídí současným územním 
plánem, kde kontinuálně probíhají různé 
změny tak, jak je potřeba. Zároveň zpra-
cováváme tzv. územní studie na území, 
kde se má nejvíce stavět. Jsou to vlastně 
plány ve větší podrobnosti. Celkem jich 
nyní zpracováváme 15. Chci všechny ujis-
tit, že příprava nového územního plánu 
neznamená, že nesmíme stavět. Projek-
tů, které jsou připravovány, je spousta. Je 
to plynulý proces.

n Co konkrétně je nyní v plánu vý-
stavby, než bude nový plán?
Právě se staví na Smíchově, intenzivně 
se připravuje zástavba Rohanského os-
trova, věřím, že se brzy bude stavět i ve 
Vysočanech v prostorech bývalé Kolben-
ky. Z brown�eldů se bude také stavět na 
Jihozápadním městě, na nákladovém ná-
draží Žižkov. Je toho hodně.

n Co se týká výškové zástavby v Pra-
ze, řeší to nový plán?
Metropolitní plán navrhuje 21 míst, kde 
by měly vzniknout výškové budovy (tedy 
20 pater a více). Myslím, že je otázka, co 
tyto budovy městu přinášejí a co mu be-
rou. Pro vlastníka to má obrovské výho-
dy. Pro okolí již méně. Sociologické prů-
zkumy ukazují, že nejpříjemnější život je 
mezi 5. a 7. patrem. 

n Kde by se Praha mohla inspirovat 
v zahraničí?
Největší inspiraci by si Praha měla brát 
z Vídně. Je nám podobná kulturně, sty-
lem života i  podnebím. Ve Vídni se roz-
hodli, že ačkoli počítají s  přírůstkem 
obyvatel 20 tisíc ročně, budou snižovat 
automobilovou zátěž a  veškerou ener-
gii a  peníze investují do rozvoje kolejo-
vé dopravy – železnice a  metra. Stavějí 
ve spolupráci se soukromými investory 
nové čtvrti, ale stavějí je tak, že město 

určuje, co kde bude stát. Nemůže se stát, 
že vznikne jen čtvrť pro luxusní bydlení. 
Vždy jde o  mix – aby tam bydleli i  lidé 
s  průměrnými i  nízkými příjmy. Dbá se 
také na to, aby se umístil včas dostatečně 
velký park, školy, školky a podobně. Spo-
lupráce vídeňských developerů s  měs-
tem je inspirací pro Prahu. My jsme se za-
tím nenaučili být vůči investorům přísní 
a sebevědomí.
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Včera jste zaměstnanec, dnes člověk 
rozhodující o svém bytí. V čase 
internetu je možné opravdu vše. 

Svědčí o tom i počet podnikatelů v Česku. 
V prvním čtvrtletí byly v tuzemsku podle 
údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
dva miliony „podnikajících fyzických osob“. 
To není málo. 

Na druhé straně je fakt, že mnozí mladí 
lidé se na „volnou nohu“ nehrnou. Odrazuje 
je podle průzkumu Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 
hlavně byrokracie a nabídky na trhu práce. 

Novinář Petr Gola na webu FinExpert.cz 
uvedl deset důvodů proč podnikat. Jsou jimi 
svoboda, možnost vysokého příjmu, vlastní 
seberealizace, nižší zdanění, výkon pouze 
efektivní práce, zapojení rodiny, děláme, 
co nás baví, vše je rychlejší, pestřejší práce, 
výběr spolupracovníků.

Stejně silné jsou však i důvody zůstat 
zaměstnancem: zaměstnání je „jistota“, pla-
cená dovolená, při péči o nemocné dítě do-
staneme ošetřovné, delší nemoc neznamená 
finanční problémy, zaměstnanci mají vyšší 
důchody, za daňové nesrovnalosti může 
zaměstnavatel, mzda se dostává včas, od-
stupné, podpora v nezaměstnanosti je vyšší, 
limit u zaviněné škody je omezen, to drobní 
živnostníci ručí celým svým majetkem. 

Přesto ale ty první důvody očividně vítězí 
stále častěji…

Za kanálem La Manche proběhl repre-
zentativní průzkum. Zorganizovaly ho 
univerzity ze Sheffieldu a Exeteru. A výsled-
ky? Podnikající Britové jsou šťastnější než 

zaměstnanci, kteří „mají své vždy jisté“. Mají 
ze své práce větší uspokojení. 

U nás podobný průzkum zatím neproběhl, 
ale můžeme se domnívat, že by výsledky 
byly obdobné, byť se, pravda, na úředníky 
sypou ze strany podnikatelů neustále nej-
různější stížnosti. Navíc ne všechny pokusy 
podnikat vyjdou. Přesto je podnikání u nás 
sexy. Stačí se začíst do některých Příběhů 
úspěchů otištěných v Profitu. 

Třeba Jaroslava Michalcová, původní 
profesí historička, jejíž vášní bylo výtvarné 
umění a pracovala jako kurátorka, dnes 

vede cukrárnu. Na originální dortík, který 
chutnal už Vídeňanům za monarchie a do 
Čech ho dovezla její prababička Žofie a pra-
dědeček Josef, se k ní do Roudnice sjíždějí 
lidé zdaleka. „Mrzelo mě, že dortletku s tak 
dlouhou tradicí nikdo nezná. Známí a pří-
buzní, kteří věděli, že ji doma dělám, mi ra-
dili, abych ji dala do prodeje, že je výborná,“ 
vysvětlila, proč začala podnikat. 

František Kněžínek a jeho přátelé si již 
nechtěli kupovat pivo. Tak se rozhodli ho 
vařit sami. Jan Frolík pomáhal v pražír-
ně svého otce už jako kluk. Dnes ji sám 
vede. A Borohrádek provoněla Frolíkova 
káva. Největším snem Jana Kroba bylo 
mít vlastní soukromou střední školu pro 
kuchaře. A tak ji založil. Anežka a Bro-
nislav Valovi vykouzlili ve Valeči z ruiny 
rodinný zámek. A tak by šlo pokračovat 
donekonečna. 

Co člověk, to zajímavý osud. A také zku-
šenosti. Hlavně ty, které varují. Není dobré 
se vzdát svého zaměstnání hned. Na podni-
kání je dobré se připravit. A když už se do 
toho dáte, zapomeňte, že budete celý den 
obrazně řečeno v pyžamu. Naopak, musíte 
se chovat, jako kdybyste byli na pracovišti 
s jinými lidmi. Buďte také připraveni, že 
hned nezačnete vydělávat. Budete se třeba 
muset výrazně uskromnit. Dejte o sobě 
vědět, nesmíte být stydliví, čekat v koutě. 
A neupracujte se k smrti. Pracovat 16 hodin 
denně není žádná výhra. Je třeba najít 
rozumnou rovnováhu. 

JAROsLAV MATěJKA.(matejka@mf.cz) 
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e s e j

Ach, ten sladký život podnikatele
Kdopak o tom nesní? Stát se 
podnikatelem, rozhodovat o sobě.
Zapomenout na směny, proklaté pondělky, 
vydělávat s laptopem u bazénu. 
Ale je všechno tak snadné? 

Je 10 důvodů proč
podnikat. Jsou jimi 
svoboda, možnost 
vysokého příjmu, 
vlastní seberealizace, 
nižší zdanění, výkon 
pouze efektivní práce, 
zapojení rodiny, 
děláme, co nás baví, 
vše je rychlejší, 
pestřejší práce, výběr 
spolupracovníků.
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Konec kasina Evropy! Pod těmito 
titulky letos v březnu většina 
médií vítala statistiky postupného 

snižování počtu hracích automatů v České 
republice. A nebylo se čemu divit. Čísla 
vypadala více než optimisticky. Z původních 
130 tisíc automatů schválených podle 
původního zákona o loteriích jich ke konci 
března zbývalo jen 7043!  

„Česko přestává být kasinem Evropy, to je 
skvělá zpráva pro všechny kromě hazard-
ní lobby. Beru za velký úspěch, že jsme ji 

pomohli přetlačit. Příběh nekončí, ale trend 
je pozitivní,“ hodnotil před třemi měsíci si-
tuaci okolo hazardu David Ondráčka, ředitel 
Transparency International.

Příznivě se vyvíjel také poměr obyvatel  
na jeden hrací automat. Z někdejších až  
82 obyvatel na jeden automat si Česko 
výrazně polepšilo a dosahovalo průměru 
kolem 500 lidí na jeden automat. Jen  
v Praze jejich počet klesl z původních téměř  
16,5 tisíce automatů v roce 2010 na břez- 
nových 3,5 tisíce a v Brně z dřívějších  

3500 na 31 povolených automatů. V řadě 
dalších měst „tvrdý“ hazard zmizel úplně. 

Vítězné tažení hazardu
Po dalších devadesáti dnech však vývoj 
v oblasti hazardu nevzbuzuje jen rozpaky, 
ale spíše zděšení. Stalo se něco, co nikdo 
nečekal. Počty hracích automatů raketově 
rostou a atakují čísla, která se ještě na jaře 
zdála nedosažitelná. 

Už na jaře sice bylo podle nového zákona 
o hazardních hrách registrováno zhruba  

Hazard vrací úder
Ještě letos na jaře to vypadalo, 
že hazard v Česku definitivně 
vyklízí pozice. Od té doby
se však znovu utrhl ze řetězu 
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20 tisíc hracích přístrojů, za pouhé tři 
měsíce ale jejich počet vzrostl dvojnásobně. 
„V současné době je v nové databázi podle 
zákona o hazardních hrách již 43 tisíc 
automatů. Přitom ještě koncem března jich 
bylo kolem 20 tisíc,“ popisuje smutně Martin 
Svoboda, předseda Občané proti hazardu. 
„Roste to masivněji, než jsme čekali. Nepo-
čítali jsme s tím, že to vyletí tolik,“ dodává 
Martin Svoboda. Jeho současný odhad je, 
že se nárůst počtu hracích přístrojů zastaví 
mezi 40 až 50 tisíci. Je to sice méně než před 

osmi lety, ale rozhodně to nejsou čísla, na 
která by mohla být Česká republika pyšná. 
„Na zemi naší velikosti je to pořád strašně 
moc,“ podotýká Martin Svoboda.  

Přitom příklady z mnoha míst ukazují, že 
se obce s hazardem umějí vypořádat. Díky 
tomu počet heren v celé republice klesá. 
Například v Brně se z původních 446 heren 
jejich stav zredukoval na současných pět 
míst. V případě Žďáru nad Sázavou, přezdí-
vaném před lety jako „Las Vegas Vysočiny“, 
bylo před zahájením tažení proti hazardu 

celkem 190 automatů ve 24 hernách. Minulý 
rok došlo ke zrušení posledních tří automa-
tů v jediné zbývající herně.

Proč tedy počty automatů v posledních 
týdnech opět strmě rostou?  Podle odbor-
níků došlo na varování, kterému politici 
nevěnovali pozornost. Problém vznikl ve 
chvíli, kdy v rámci komplikované legislativní 
přípravy vypadl z návrhu současného záko-
na o hazardních hrách nejvyšší přípustný 
počet automatů na jednu hernu. Těch mělo 
být maximálně 30. Klíčovou úpravu však 
kdosi z návrhu vyškrtl. Zůstal tak zachova-
ný jen minimální počet automatů, kterých 
je 15. To vyhnalo hrací přístroje z hospod 
a dalších zařízení. 

„Výsledkem tohoto zásahu je, že nový 
zákon zlikvidoval malé herny, ale ty velké 
zůstávají a dál posilují. Zákon jim vyčistil 
trh od konkurence. Tam, kde dosud bylo na-
příklad padesát automatů, jich je nyní třeba 
150, pokud to prostory dovolí,“ upozorňuje 
Martin Svoboda. 

Druhou slabinou je, že o umístění heren 
a automatů rozhodují místní samosprávy. 
Příklady z většiny zemí, které se dokázaly 

s hazardem vypořádat, přitom ukazují, že 
tento úkol mohou zvládnout spíše osvícené 
a proti korupci odolnější státní instituce. 
Obecní a městští zastupitelé často nejsou 
vůči majitelům herních firem s rozpočty ve 
výši mnoha set milionů korun rovnocennými 
partnery a mnohdy selhávají. „V některých 
městech je hazard stále na hranici únosnosti 
a takovéto počínání města je logicky nevy-
světlitelné. Důvodem jsou často korupční 
zákulisní hry,“ dodává Janusz Konieczny, 
analytik Nadačního fondu proti korupci.FO
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„V některých městech 
je hazard stále na 
hranici únosnosti 
a toto počínání města 
je logicky 
nevysvětlitelné. 
Důvodem jsou často 
korupční zákulisní 
hry,“ Janusz Konieczny.
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Jeden krok vpřed, dva zpátky
O komplikovaném vývoji na místní úrovni 
vypovídá příklad z Jablonce nad Nisou, 
jednoho z posledních míst, kde se konalo 
referendum o hazardu. Organizátorům 
pomáhala s formulací referendové otázky 
společnost Transparency International ČR. 
Hlasování bylo úspěšné a závazné a místní 
lidé se těšili, že počet hracích přístrojů brzy 
klesne z původních 349 povolení na nulu. 

„Velice nás potěšilo, že se kampaň rozhod-
ly finančně podpořit desítky jabloneckých 
občanů prostřednictvím internetové sbírky, 
dále jablonecké firmy a podnikatelé a v ne-
poslední řadě Nadační fond proti korupci 
prostřednictvím rychlého grantu Nadace 
Via. Je vidět, že problematika hazardu pálí 
v Jablonci mnoho lidí. Jejich podpora pro 
nás byla obrovským hnacím motorem,“ zmí-
nil předseda spolku Jablonec bez hazardu 
Jakub Strnad.

Právě příklad Jablonce ale ukazuje, jak 
je v Česku boj proti hazardu komplikova-
ný a především nevyzpytatelný. Na jedné 
straně má boj s hazardem širokou pod-
poru veřejnosti, na druhé často prohrává 
v zákulisních jednání provozovatelů heren 
s komunálními politiky. 

Vyhlášení referenda předcházela něko-
likaletá složitá cesta. V Jablonci nad Nisou 

totiž už jednou zákaz heren a kasin platil. 
V lednu 2015 zde začal platit absolutní zá-
kaz, na který se město tři roky připravovalo. 
Než ovšem stačilo Ministerstvo financí ČR 
odebrat místním provozovatelům licence 
na provozování hracích automatů, nastal 
„nečekaný“ zvrat. 

V polovině roku 2015 předložil primátor 
Petr Beitl, předkladatel původní zákazové 
vyhlášky, návrh na její zrušení. Místo ní 

prosadil novou vyhlášku, která povolila na 
území města provoz tří kasin. Hlavním za-
stáncem prolomení zákazu byl podle spolku 
nejen primátor, ale také jablonecký zastupi-
tel a bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta. 
Toho policie před časem obvinila z několika 
trestných činů v kauze sportovních dotací.   

Postupně začal počet povolených kasin 
růst až na deset, ve kterých je více než  
350 hracích automatů. Tedy více než 

v době, kdy město poprvé rozhodlo 
o jejich zákazu. I tady to vypadalo po 
vítězném referendu na oslavy. Jenže 
pak se do věci vložili zastupitelé a míst-
ním lidem obrazně řečeno vytřeli zrak. 
Koncem června sice schválili, že radnice 
vypoví smlouvy na provozování automatů 
majitelům současných devíti kasin  
s 250 automaty a připraví novou vyhláš-
ku, ale výpovědní lhůta bude tříletá. 
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„V současné době je 
v nové databázi podle 
zákona o hazardních 
hrách již 38 tisíc 
automatů. Roste 
to masivněji, než 
jsme čekali,“ Martin 
Svoboda.
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„Je mi líto, že zastupitelé své voliče opět 
zklamali. Na stole bylo řešení, které by zna-
menalo okamžitý zákaz hracích automatů, 
jak si to vyžádalo drtivých osmdesát osm 
procent účastníků referenda,“ komentoval 
výsledky jednání opoziční zastupitel Jakub 
Macek. Za dobu, kdy bude radnice automaty 
ve městě tolerovat, protečou automaty ještě 
nemalé peníze.  Paradoxní je, že velkou část 
finančních prostředků, které hráči naházejí 

do automatů, tvoří peníze daňových poplat-
níků. Výzkumy totiž zjistily souvislost mezi 
mírou nezaměstnanosti a počty hracích auto-
matů. Čím více lidí bez práce a na sociálních 
dávkách, tím více peněz mizí v hracích zaří-
zeních. „Kde se vyskytuje větší počet sociálně 
slabých lidí, objevuje se i více heren. Ideální 
podmínky mají herny v oblastech, kde je 
vysoká nezaměstnanost, respektive kde je 
větší koncentrace obyvatel neuplatnitelných 
na pracovním trhu, kteří se uchylují k iluzi, že 
peníze získají z hazardní hry,“ upozornil před 
třemi lety Jakub Zakrzecki, tehdejší provozní 
ředitel společnosti M.B.A. Finance. 

Sociální dávky mizejí  
v automatech
Tomu, aby v automatech končily peníze ze 
sociálních dávek, měl zabránit Centrální 
registr hráčů. Ten měl být původně spuštěn 
už loni. Ani letos však ministerstvo financí 
neví, kdy vznikne. Stát na jeho zřízení 
vyčlenil tři sta milionů korun. V opakova-
ném výběrovém řízení na dodavatele je nyní 
sedm uchazečů. 

I když centrální úložiště stále chybí, po-
vinná registrace začala v hernách a kasinech 
platit od ledna. Jejich provozovatelé mu-
sejí při založení hráčského konta zjišťovat 
a ověřovat totožnost a věk zájemců o sázení. 
Centrální registr by měl zabránit hrát lidem 
v exekuci nebo na sociálních dávkách. 

Také další nedostatek, který s hazardem 
souvisí, způsobili úředníci ministerstva 
financí. Nedokážou totiž zrušit hernu ve měs-
tech nebo městských částech, kde radnice 
schválily nulovou toleranci hazardu. „Řízení 
na odebrání licencí se táhnou, v některých 
případech až extrémně dlouho. Absolutně 
nefunguje rozkladová komise ministerstva fi-
nancí. Například Praha 2, která zavedla nulo-
vou toleranci už někdy v pravěku, má stále na 
svém území deset automatů v pěti hernách. 
A ministerská komise je není schopná zrušit. 
Obdobně na Praze 6 zbývají poslední tři auto-
maty, přestože je tam nulová tolerance velmi 
dlouho,“ upozorňuje Martin Svoboda. 

Podle jeho slov má řízení trvat v první 
instanci nejdéle tři měsíce, na rozklad pak 
má komise reagovat bezodkladně. „To je 
podle výkladu většiny ministerstev jeden, 
maximálně dva měsíce. Na ministerstvu 
financí se však táhnou řízení i několik let,“ 
poukazuje Martin Svoboda. 

Ministerstvo financí tvrdí, že dělá, co je 
v jeho silách. „Rozkladová komise k hazar-

du pracuje s maximální rychlostí, kterou jí 
umožňuje správní řád. Důvodem délky ří-
zení není její liknavost, nýbrž extrémní úsilí 
a prostředky vkládané dotčenými provozo-
vateli hazardu do využití všech zákonných 
možností, jak oddálit konečné rozhodnutí 
rozkladové komise,“ podotýká Filip Běhal 
z tiskového odboru ministerstva financí.

Provozovatelé heren podle něj často 
účelově žádají z různých důvodů o přerušení 
správního řízení. „Stěžují si na podjatost 
členů komise, ačkoliv takový podnět nikdy 
nebyl shledán jako opodstatněný. Často 
ustavují zmocněnce pro přijímání pošty 
a tyto zmocněnce často mění, což řízení 
velmi prodlužuje, jedna ze společností se 
sídlem v České republice například ustavila 
zmocněnce s adresou pro zasílání v Černé 
Hoře,“ dodává Filip Běhal. Provozovatelé he-
ren také prodlužují řízení podněty k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a minis-
terstvu vnitra.

A aby toho nebylo málo, mají provozo-
vatelé hazardu získat další výhodu. Mezi 
několika málo skupinami, které mají podle 
posledního návrhu ministerstva financí 
získat výjimku z elektronické evidence 
tržeb, mají být, spolu například s nevido-
mými podnikateli, právě provozovatelé 
hazardu. Přitom právě tento sektor čelí FO

TO
: 

M
ar

ti
n 

Pi
nk

as

07–08/2018 l 33

V roce 2017 zmizelo 
v automatech  
40 miliard
Hráči v Česku prohráli loni v hazardních 
hrách celkem 39,8 miliardy korun. To je 
o půl miliardy víc než v roce 2016. Třetinu 
z toho na internetu. Podle odborníků má 
v Česku problémy s hraním a závislost na 
něm 80 až 100 tisíc lidí. Když gam-
bleři nastupují léčbu, jejich dluh podle 
předsedkyně Rady Asociace nestátních 
organizací Heleny Rampachové dosahuje  
milion až 1,3 milionu korun. Nárůst 
prohraných částek je jedním z důsledků 
zásahů do návrhu zákona o hazard-
ních hrách. Podle loňské vládní analýzy 
zákon o hazardu doznal při projednává-
ní několik změn pod vlivem „hazardní 
lobby“. Upřednostnil se tak zájem herního 
průmyslu před zájmem veřejným, uvedla 
vládní analýza. 

›
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podezření, že se v něm dlouhodobě perou 
špinavé peníze. 

Ministerstvo přitom namítá, že výjimka 
pro hazard je na místě. „V případě hazard-
ních her je vynětí z evidence tržeb odů-
vodněno jednak faktickým znemožněním 
plynulého a hospodárného výkonu této 
podnikatelské činnosti u některých typů 

her, jednak novou regulací v oblasti ha-
zardních her zákonem o hazardních hrách. 
Jelikož správce daně má v tomto případě 
možnost získat relevantní data prostřed-
nictvím informačního systému provozování 
hazardních her, a neexistuje tak legitimní 
důvod, aby obdobná data v obdobné podobě 
vyžadoval po příjemcích tržeb z hazardních 

her ještě z titulu evidence tržeb, to znamená 
dvakrát,“ zdůvodňuje Filip Běhal.

Odborníci však vnímají tento záměr ne-
gativně. „Výjimku z EET pro provozovatele 
hazardu vnímám velmi negativně. Hazard 
si dlouhodobě v českém prostředí pomocí 
silné lobby vydobyl oproti jiným odvětvím 
mnoho výjimek a ústupků. Rád bych měl 
pocit, že doba náklonnosti a shovívavosti 
k tomuto společensky nebezpečnému 
podnikání ze strany vlády a ministerstva 
financí už skončila. Aktuální návrh změn 
v oblasti EET a velmi pomalé rušení 
automatů v oblastech s dávno schválenou 
nulovou tolerancí hazardu mě o tom však 
příliš nepřesvědčuje,“ uzavírá Martin 
Svoboda. 

DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
18

10
03

04
3

TÉMA

AMERICAN ROULETTE | BLACK JACK
PONTOON | OASIS POKER | CASH GAME

AMERICAN ROULETTE | BLACK JACK
PONTOON | OASIS POKER

MINISTERSTVO FINANCÍ VARUJE: 
ÚČASTÍ NA HAZARDNÍ HŘE MŮŽE VZNIKNOUT ZÁVISLOST!

www.vipclub.cz

CASINO PANORAMACASINO AMBASSADOR

Hotel Ambassador,
Václavské náměstí 5, Prague 1

Open: Nonstop

Hotel Panorama Prague,
Milevská 7, Prague 4

Open: 20:00–04:00

inzerce 210x260.indd   1 26.6.18   15:22

To, že se české instituce naučily proti 
nelegálním hernám zakročit, ukazují 
akce Celní správy z posledních 

měsíců. Od února do dubna se její 
pracovníci podíleli na celorepublikové akci 
Star zaměřené na takzvané kvízomaty 
druhé generace. Ty se snaží „maskovat“ 
svoji hazardní podstatu tím, že před 
samotnou hrou nebo mezi jednotlivými koly 
pokládá hráčům snadné kvízové otázky. 
Jejich provozovatelé pak tvrdí, že se jedná 
o zábavní přístroj, který vzdělává veřejnost, 
a proto se jich regulace hazardu netýká. Stát 
má ale přesně opačné stanovisko. 

Proto při letošní dvouměsíční razii  
v 79 nelegálních hernách zabavily hlídky  
dvě stovky hracích zařízení typu Istars,  
146 kusů zařízení Diamond Level a finanční 
prostředky ve výši několika set tisíc korun. 

„Při kontrolách celníci zjistili v devadesáti 
případech porušení zákona,“ upozornila 
Martina Kaňková, mluvčí Celní správy. 

Nejvíce nelegálních heren objevili v Praze 
a ve Zlíně, v obou případech po 11, sedm 
heren v Jihomoravském a Pardubickém kra-
ji. Největší počet herních zařízení zadrželi 
jihomoravští celníci (58), celníci na Vysočině 
(40) a v Praze (37).  

Podle celníků je nelegální hazard v Česku 
často provozován pod identitou spolku nebo 
svěřenského fondu. Od roku 2017 celníci 
provedli 2513 kontrol, zjistili více než sedm 
set porušení a zajistili téměř 1500 hracích 

zařízení. Majitelé legálních heren přitom 
požadují, aby stát proti jejich nelegální kon-
kurenci bojoval ještě více. Podle nich legální 
provozovatelé musejí plnit velmi přísné 
podmínky zákona o hazardních hrách, který 
je celkově postaven na principu snížení 
dostupnosti hazardu a eliminaci negativních 
jevů s ním spojených. 

Provozovatelé nelegálních heren a kví-
zomatů podobná omezení neřeší, neplatí 
daně a nemuseli investovat značné sumy 
do technického vybavení, které je nezbytné 
k legálnímu provozování hazardních her, 
jako jsou kamerové systémy se záznamem, 
elektronická registrace hráčů, staveb-
ně oddělené herní prostory a podobně. 
Podle provozovatelů povolených heren je 
paradoxní, že v mnoha městech naprosto 
otevřeně fungují kvízomaty v hospodách 
a barech. 

DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

Celníci likvidují nelegální herny
Podle organizací bojujících s hracími automaty je výhodou měst 
s nulovou tolerancí hazardu fakt, že jestliže se v takovém městě 
objeví jakákoli herna či automat, jedná se o automat nelegální. 
Takovou situaci lze pak snadno řešit s příslušnými orgány
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Záběry televizního zpravodajství 
z pohraničních regionů z počátku 
devadesátých let musí pro současníky 

působit tak trochu jako UFO. Silnice 
vedoucí k hraničním přechodům byly tehdy 
obsypané prostitutkami a pasáci s drahými 
mercedesy a tvrdými metodami patřili 
k zakladatelům podnikatelského prostředí 
porevolučního Československa. 

Sexuální byznys byl spojený s materiál-
ně i morálně vybydlenými oblastmi země, 
puncem nelegálnosti a rizikem pohlavních 
chorob. Tak jako jiné oblasti se i tento „obor“ 
postupně kultivoval. Špalíry prostitutek 
postupně řídly, místo silnic se přesouvaly 
do erotických klubů. Jejich majitelé však 
stále byli pro „organizaci“ tohoto byznysu 
nepostradatelní. A do jejich kapsy plynula 
velká část peněz vyplacených zákazníky za 
poskytování sexuálních služeb.  

Místo klubu aplikace
Podobně jako Uber v oblasti taxislužeb, 
Airbnb v sektoru ubytování nebo Spotify 
v odvětví hudebního byznysu, také do světa 
erotiky vtrhly digitální aplikace a sdílení 
„služeb“. Specializované erotické servery na-
bízejí jednotlivé dívky, doplňují nekonečné 
seznamy více či méně eroticky zaměřených 
seznamek, a učinily tím sex natolik dostup-
ným, že přestal být ve své většině odvětvím, 
kde se dají vydělat velké peníze. Namísto 
poloviny výdělku pro pasáka totiž digitální 

aplikace spolkne jen malé procento za zpro-
středkování kontaktu. Prostitutky tak moh-
ly v rámci konkurenčního boje se stovkami 
dalších dívek a žen na internetu nabízet 
nižší ceny. Po pornografii, kde nepřeberné 
množství bezplatných videí na internetu 
výrazně snížilo motivaci zákazníků platit za 
DVD s erotickým obsahem, přispěl internet 
k pádu cen také u prostituce. 

Snadná dostupnost sexu přitom nezničila 
jen byznys armády pasáků, ale ohrožuje 
i tradiční instituce, jako je manželství. 
Muži se totiž v současnosti dostanou k sexu 
tak snadno, že ztrácejí motivaci usilovat 
o budoucí ženu. To je podle vědců z Texaské 
univerzity důvod, proč budou mít ženy čím 
dál větší problém najít dlouhodobého spo-
lehlivého partnera. Dokládají to výzkumem, 
který provedli. 

Dokazuje to podle nich poměr žen 
toužících po manželském svazku k mužům 
se stejnou tužbou. Z 15 tisíc lidí, kteří byli 
v rámci průzkumu osloveni, připadalo mezi 
svobodnými respondenty pod 40 let na  
100 vdavekchtivých žen jen 82 mužů. 

„Následkem tohoto neuspokojivého pomě-
ru pak ženy vstupují do manželství předem 
odsouzených k zániku či jinak neuspokoji-
vých. Dokud bude sex pro muže natolik lev-
nou záležitostí, budou mít ženy čím dál větší 
problém nalézt dlouhodobého spolehlivého 
partnera,“ uzavřel Mark Regnerus, sociolog 
z Texaské univerzity.

Vzhledem k tomu, že v dávné minulosti 
byly sex a manželství pevně spjaté, ženy 
obecně odkládaly svůj sexuální život na 
dobu po svatbě. „Aby si muži mohli najít 
nevěstu a dostat se k sexu, museli slušně 
vypadat, mít určitý kredit a dobrou práci. 
Měli tedy dostatečně dobrou motivaci stát 
se respektovanými členy společnosti. Dnes, 
kdy je sexuální dobrodružství dostupné 
kdykoliv, je tak motivace mužů ke vstupu do 
manželství mnohem nižší,“ vysvětlil Adam 
Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz. 

Filmy vytlačují realitu
Také snadná dostupnost bezplatné porno-
grafie na internetu nevedla jen k výraznému 
snížení zisků pornoprůmyslu, ale i k ros-
toucímu podílu disfunkčních partnerských 
svazků. Potvrzují to zkušenosti odborníků 
ze Sexuologického oddělení Fakultní nemoc-
nice Brno. Podle nich nelze porno vykreslo-
vat jen jako nevinné zpestření partnerských 
vztahů. Lékaři se totiž stále více setkávají 
s muži trpícími poruchami sexuálních funk-
cí, včetně erektilní dysfunkce.

„V praxi pak přibývá případů nevhodného 
sexuálního chování nejenom vůči vrstevni-
cím či vrstevníkům, ale i vůči učitelkám, či 
dokonce malým dětem. Obtěžující a jiné pro-
blémové chování bývá často zprostředkova-
né přes internet, to je například sexting, což 
je elektronické rozesílání fotografií či videí 
se sexuálním obsahem, které jsou získány 

Svět sexu čeká na robota
Před dvaceti lety bylo nabízení erotických 
služeb symbolem pohraničí a vládlo 
mu podsvětí. Dnes na něj cílí vyspělé 
technologické společnosti
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z partnerských vztahů. Existuje však riziko, 
že jeden partner například po rozchodu 
z pomsty zveřejní fotografie či videa svého 
bývalého protějšku,“ říká primářka oddělení 
Petra Sejbalová.

V nemocnici tak řeší stále častější případy 
mladých mužů, kteří nejsou schopni mít 
v důsledku sledování pornografie normální 
sexuální život ani neumějí navázat vztah. 
„Jde například o mladého muže, který je stále 
panic, protože očekával, že se dívka bude 
chovat jako pornoherečka,“ upřesňuje Petra 
Sejbalová. Takovým pacientům pak lékaři 
musí pomáhat terapeuticky i farmakologicky. 

Rostoucí zájem o pornografii potvrzují 
i zkušenosti kabelových televizí. „Kanály  
pro dospělé diváci sledují především kolem 
22. a 23. hodiny, nicméně 59 procent z nich 
se na erotické kanály dívá i kolem 14. hodi- 
ny,“ prozrazuje Pavel Górecki, jednatel spo-
lečnosti goNET, která provozuje platformu 
Lepší.TV. „Tím, že naši zákazníci mohou sle-
dovat programy nejen na domácí televizi, ale 
i na počítači, tabletu či mobilu, je spuštění 
kanálu pro dospělé otázkou několika vteřin,“ 
dodává Pavel Górecki. 

Kvůli snadné dostupnosti pornografie na 
internetu mají podle odborníků především 
mladí lidé často zcela mylnou představu, že 
zobrazení sexuality v erotických filmech od-
povídá reálnému životu. To vede ke vztaho-
vým problémům a zkresleným představám, 
vytrácí se zájem o dvoření, seznamování 
a komunikaci. Navíc u diváků velmi často 
dochází k totální destrukci sebevědomí, pro-
tože pornografie prezentuje téměř neunavi-
telné „supersexy“ muže a ženy.

Pornografie přitom neohrožuje pouze 
mladé nezkušené diváky. Podle sexuologů 
dochází také ve středním věku u mužů velmi 
často k nahrazování partnerského sexu 

pornografií. Podle odborníků to vede mimo 
jiné k dramatickému nárůstu masturbace 
u mužů i žen. U obou skupin se nyní blíží 
polovině, zatímco ještě před třemi desetile-
tími byla u mužů kolem 25 procent a u žen 
na úrovni devíti procent. Spolu s tím se 
podle odborníků výrazně snižuje citlivost na 
reálné sexuální podněty skutečné partner-
ky a u mužů výrazně roste riziko vzniku 
sexuál ních dysfunkcí.

V zajetí sociálních sítí
Nejen přesycenost pornografií snižuje zájem 
o sex, ať už partnerský, nebo jako placenou 
službu. Podle výzkumu vědců z Lancaster-

ské univerzity u mladých lidí zájem o erotiku 
snižují digitální technologie, zejména chytré 
telefony ve spojení se sociálními sítěmi. 
Mobilní zařízení a online streamovací služby 
posunuly dobu sledování televize až mezi 
22. a 23. hodinu. Lidé po vypnutí televize 
uléhají do postele a místo sexu sledují videa 
přes tablety a mobily na platformách Net-
flix, iPlayer či YouTube. 

Právě to má podle odborníků za následek 
celkový pokles zájmu o sex, což potvrdil 

i výzkum vědců z University of Cambridge, 
podle kterého frekvence sexu v posledních 
letech výrazně klesá. Zatímco v roce 1990 
byl evidován mezi lidmi ve věku 16 až 64 let 
průměrný počet sexuálních styků pětkrát za 
měsíc, v roce 2000 toto číslo kleslo na čtyři, 
a v roce 2010 dokonce na tři. Odborníci 
varují a předpovídají, že pokud bude zájem 
o sex klesat i nadále, nebudou mít lidé kolem 
roku 2030 sex vůbec. 

„Tento trend je spjatý se změnami ve 
společnosti. Lidé častěji než v sexuálním 
životě hledají uspokojení v práci. Dále má 
na pokles sexu vliv všudypřítomný výskyt 
sexuál ních motivů, kdy přemíra nahoty 
a erotiky, která je dnes hojně dostupná na 
internetu nebo v časopisech, může para-
doxně působit antisexuálně. Mezi oběma 
pohlavími navíc narůstá strach z intimity,“ 
vysvětluje Adam Durčák. Výzkumníci 
z Durhamského Centra pro sex, gender 
a sexualitu navíc zjistili, že 40 procent lidí 
již někdy v minulosti odložilo sex kvůli 
technologii, zejména kvůli chytrým telefo-
nům a tabletům. Třetina párů pak dokonce 
přerušila sex, aby mohla vzít telefon. Podle 
průzkumu společnosti Durex 72 procent 
respondentů dokonce přiznává, že používají 
mobilní telefon i během sexu.

Generace mileniálů navíc začíná se sexem 
stále později. Také tento trend souvisí podle 
odborníků se sociálními sítěmi, konkrétně 
takzvanými syndromem FOMO (z anglic-
kého „fear of missing out“, tedy „strach 
z toho, že něco propásneme“), který mladé 
lidi nutí být neustále online. Mezi dalšími 
faktory je pak zmiňován i tlak společnosti 
na mladé lidi studovat a vzdělávat se a také 
to, že mileniálové často mají problémy 
přijmout kritiku či se přizpůsobit názorům 
nebo potřebám druhých. Podle odborníků 
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pornoprůmysl v datech:

Celosvětový  
zisk: 

2300 
miliard Kč

Počet  
pornografických 

portálů: 
4 miliony 
(12 % všech 

webů)

Počet stažení 
za měsíc: 

1500 milionů 
(35 % všech 
stahování)

Počet YouTube 
videí označených 
jako pornogra- 

fické: 
67 %

Podíl 
pornohereček 

trpící pohlavními 
chorobami: 

70 % 

Počet pornoherců 
užívajících 
marihuanu 
a extázi: 

79 % a 50 % 

V jakém věku lidé 
v průměru poprvé 
narazí na porno: 

11 let

Zdroj: Nepornu.cz

„Čím dál více 
mladých lidí utíká
od reálných sexuálních 
a citových prožitků 
a nahrazuje je vztahy 
virtuálními,“ Adam
Durčák.

SILIKONOVÉ 
PANNY SEXDOLL?
Extra realisti cké eroti cké pomůcky 
nabízí e-shop www.sexdolls.cz, 
který je zaměřen na značkové 
eroti cké pomůcky, ale i realisti cké 
panny a panáky na sex. Jsou 
opravdu tak realisti cké? Ano, ve 
skutečnosti  vypadají lépe než 
na fotkách. Tato luxusní eroti cká 
pomůcka se stává díky stále větší 
nabídce panen dostupnější pro širší 
spektrum zákazníků. Do článku jsme 
pro Vás připravili fotografi e panen 
od nejznámějších předních výrobců.

SexDolls s.r.o. autorizovaný 
prodejce předních značek 
realisti ckých panen nejen na 
sex. 100% diskrétně, rychle, bez 
narušení obalu. www.sexdolls.cz  
Telefon: +420 606 770 010
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mladí lidé totiž často vyrůstali jako hýčkané 
děti, jejichž nároky měly vždy přednost. 
Partnerský vztah je pro ně v tomto ohledu 
náročný, protože neumějí ustupovat a hledat 
kompromisy. 

Strach z intimity
„Strach ze závazků spojený se zmíněným 
strachem z intimního vztahu pak vede 
k tomu, že čím dál více mladých lidí utíká 
od reálných sexuálních a citových prožitků 
a nahrazuje je vztahy virtuálními. Mís-
to občasného nezávazného sexu si tudíž 
mileniálové častěji dopřávají jen flirtování 
po telefonu či chatu nebo sexting, přičemž 
vůbec nepočítají s tím, že by svého virtuální-
ho ‚partnera‘ někdy reálně poznali,“ dodává 
Adam Durčák.

Tento vývoj se snaží zachytit výrobci 
specializovaných aplikací. „Pro někoho 
bude možná překvapivé zjištění, že řada 
erotických pomůcek je dnes ovládaná apli-
kacemi z mobilu, takže dokážou přenášet 
rozkoš partnera nebo partnerky pomocí 
internetu přes celý svět,“ upozorňuje Petr 

Auterský, organizátor pražského Erotické-
ho veletrhu.

K úplné dokonalosti se tento trend 
chysta jí dovést některé technologické 
společnosti. Ty vyvíjejí sexuální roboty 
vybavené umělou inteligencí, kteří mají 
díky množství senzorů reagovat i na 
doteky a další interakce. Průmysl sexu-
álních robotů má odhadovanou hodnotu 
v přepočtu 635 miliard korun. Výrobci 
doufají, že zákazníci za ně budou ochotni 
zaplatit statisíce korun. Cestu k ziskům 
jim umetají také kampaně typu #MeTo, 
kterým se kromě několika sexuálních 
predátorů podařilo zničit také důvěru lidí 
v možnost navazovat partnerské a sexuální 
vztahy bez rizika vláčení médii a osočo-
vání ze zneužívání kolegyň. Podobně jako 
hyperkorektní právní výklady požadující 
písemnou smlouvu mezi partnery před 
každým sexuálním stykem. 

Budoucí majitelé sexuálních robotů – 
neboli „partneři”, jak je firmy označují – si 
mohou stáhnout aplikaci, která nastaví 
osobnost robotky, ještě než jim bude do-

ručena. S její pomocí si budou moci vybrat 
z řady možností, jestli má být jejich sexuální 
robotka „milá”, „vášnivá”, „plachá”, „chytrá” 
a podobně. Navíc oproti reálným partner-
kám mají mít výhodu v tom, že u nich půjde 
měnit obličej i „osobnost“. 

Až trh ovšem ukáže, jestli o sexuální ro-
boty bude skutečně takový zájem, jak jejich 
vývojáři a výrobci předpokládají. A zda 
jejich očekávání neskončí stejně neslavně 
jako například miliardy investované do 3D 
televizorů, které u diváků propadly a mizejí 
z trhu. 

Možná nakonec sexuální roboti dopadnou 
podobně jako rotopedy ve většině domác-
ností. Zastrčené někde v koutě, kde na ně 
tiše padá prach. Ono projet se na kole ve 
skutečné krajině s rodinou nebo přáteli je 
přece jen úplně jiný zážitek, než šlapat na 
neohrabané konstrukci v obývacím pokoji 
před obří televizní obrazovkou. Byla by ško-
da, kdyby opravdové zážitky jednou zmizely 
právě z ložnic. 

DALIbOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

SILIKONOVÉ 
PANNY SEXDOLL?
Extra realisti cké eroti cké pomůcky 
nabízí e-shop www.sexdolls.cz, 
který je zaměřen na značkové 
eroti cké pomůcky, ale i realisti cké 
panny a panáky na sex. Jsou 
opravdu tak realisti cké? Ano, ve 
skutečnosti  vypadají lépe než 
na fotkách. Tato luxusní eroti cká 
pomůcka se stává díky stále větší 
nabídce panen dostupnější pro širší 
spektrum zákazníků. Do článku jsme 
pro Vás připravili fotografi e panen 
od nejznámějších předních výrobců.

SexDolls s.r.o. autorizovaný 
prodejce předních značek 
realisti ckých panen nejen na 
sex. 100% diskrétně, rychle, bez 
narušení obalu. www.sexdolls.cz  
Telefon: +420 606 770 010
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Čím jsou erotické pomůcky
značky BOOM® výjimečné?

            
Značka BOOM® přináší exkluzivní produkty, které vy-
nikají krásným balením, lákavými tvary a barvami, 
vysokou funkčností a k tomu naprosto jedinečnou 
cenou. Nejen proto jsou tyto výrobky na českém 
trhu konkurenceschopné.

Vybrat si můžete z celé řady výrobků určených pro 
ženy i pro muže.

Tyto erotické pomůcky mají skvělý poměr kva-
lita x cena. Koupíte si za stejnou cenu výrobek 
z PVC nebo raději ze silikonu? Erotické pomůcky 
zn. BOOM® jsou vyráběny ze silikonu nejvyšší medi-
cínské kvality.

Některé z výrobků této značky byly testovány 
Státním zdravotním ústavem a byly na ně zpra-
covány odborné posudky ke zdravotní nezá-
vadnosti. Předmětem posouzení bylo stanovení 
možných nežádoucích biologických účinků ma-
teriálu při styku s pokožkou. Byl stanoven závěr, že 
výrobky jsou bezpečné pro lidské zdraví při styku
s kůží a nejsou pro buňky lidského těla toxické.

Většina těchto erotických pomůcek je již vybavena 
výkonnými lithiovými bateriemi, které se dobíjejí po-
mocí USB kabelu. Jejich provoz je proto levný.

Moderní technologie se nevyhýbají ani erotickým 
pomůckám. Vyzkoušejte chytré vibrátory ovládané 
pomocí mobilní aplikace!

Tyto a další erotické pomůcky zakoupíte na 

www.boom.cz 
www.sexshop.cz

VOLEJTE   ZDARMA  

 800 100 629
Objednávky přijímáme i na 
zelené lince zdarma
Pondělí - Pátek  8.00 - 16.00 hod.

BOOM Rabbit&Balls 2v1 
vibrační vajíčko 
Dva v jednom - vibrační vajíčko 
na dálkové ovládání. Obě části 
můžete použít jako samostatný 
vibrátor. Široký prostor pro využití, 
záleží jen na vás.

BOOM Yoyo Venušiny kuličky 
set 2v1 růžový

Set Venušiných kuliček
 vyrobených ze silikonu 

medicínské kvality. 
Skvělá erotická pomůcka, 
ale také nepostradatelný 

pomocník pro trénování 
svalů pánevního dna.

S
v

Skv
a

BOOM Twinhead 
masážní hlavice růžová 2v1
Dvoumotorová masážní hlavice 
s ohebným krkem pro erotické
i relaxační masáže. Je  oboustranná, 
využijete ji i jako klasický vibrátor.
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MYSLÍTE SI, 
ŽE JE OPRAVDU 

ŽIVÁ?
Představujeme Vám 4sex

realistické panny 
v životní velikosti

Realistické silikonové panny 
jsou vyrobeny z materiálu 

podobného kůži, jsou skvěle 
propracované a ohebné 

do téměř jakékoliv pozice 
a umí dokonce i stát. 

Mají velmi krásný obličej 
se skutečným výrazem, 

plné tvarované rty a jejich oči 
s řasami jsou jako živé.

Neklade žádné překážky 
Vaší fantazii.

Více než 40 druhů pannen 
a další světové novinky 

najdete na www.4sex.cz
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Čím jsou erotické pomůcky
značky BOOM® výjimečné?

            
Značka BOOM® přináší exkluzivní produkty, které vy-
nikají krásným balením, lákavými tvary a barvami, 
vysokou funkčností a k tomu naprosto jedinečnou 
cenou. Nejen proto jsou tyto výrobky na českém 
trhu konkurenceschopné.

Vybrat si můžete z celé řady výrobků určených pro 
ženy i pro muže.

Tyto erotické pomůcky mají skvělý poměr kva-
lita x cena. Koupíte si za stejnou cenu výrobek 
z PVC nebo raději ze silikonu? Erotické pomůcky 
zn. BOOM® jsou vyráběny ze silikonu nejvyšší medi-
cínské kvality.

Některé z výrobků této značky byly testovány 
Státním zdravotním ústavem a byly na ně zpra-
covány odborné posudky ke zdravotní nezá-
vadnosti. Předmětem posouzení bylo stanovení 
možných nežádoucích biologických účinků ma-
teriálu při styku s pokožkou. Byl stanoven závěr, že 
výrobky jsou bezpečné pro lidské zdraví při styku
s kůží a nejsou pro buňky lidského těla toxické.

Většina těchto erotických pomůcek je již vybavena 
výkonnými lithiovými bateriemi, které se dobíjejí po-
mocí USB kabelu. Jejich provoz je proto levný.

Moderní technologie se nevyhýbají ani erotickým 
pomůckám. Vyzkoušejte chytré vibrátory ovládané 
pomocí mobilní aplikace!

Tyto a další erotické pomůcky zakoupíte na 

www.boom.cz 
www.sexshop.cz

VOLEJTE   ZDARMA  

 800 100 629
Objednávky přijímáme i na 
zelené lince zdarma
Pondělí - Pátek  8.00 - 16.00 hod.

BOOM Rabbit&Balls 2v1 
vibrační vajíčko 
Dva v jednom - vibrační vajíčko 
na dálkové ovládání. Obě části 
můžete použít jako samostatný 
vibrátor. Široký prostor pro využití, 
záleží jen na vás.

BOOM Yoyo Venušiny kuličky 
set 2v1 růžový

Set Venušiných kuliček
 vyrobených ze silikonu 

medicínské kvality. 
Skvělá erotická pomůcka, 
ale také nepostradatelný 

pomocník pro trénování 
svalů pánevního dna.
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Není to tak dávno, co zahraniční 
tisk psal o Praze jako o „novém 
Bangkoku“. Finanční krize však 

ukončila jak rozkvět sexuálního fast-foodu 
v pohraničí (kdo si dnes vzpomene, že Dubí 
mělo na čtyřicet nevěstinců?), tak přeměnu 
Prahy na hlavní hambinec střední Evropy. 
Přišel ale nový fenomén – předsvatební 
rozlučky mladých mužů ze západní Evropy.

Praha přitahuje
Prahu dnes zaplavují skupiny rozjařených 
mladíků, kteří si chtějí pořádně vyhodit 
z kopýtka – v případě ženicha za svobodna 
naposledy. Obvykle netouží po prodejném 
sexu, chtějí se jenom opít „pod obraz“ 
a zažít něco hodně lechtivého: přinejmen-
ším pořádný striptýz a nahé ženy dráždící 
budoucího ženáče. Samozřejmě za bujarého 
veselí jeho přátel.

Tyto radovánky mládencům, kteří 
přijíždějí především z Velké Británie, ale 
i z Německa, Rakouska, Itálie, Švýcarska či 

třeba Norska, v Praze zajišťuje řada agentur. 
Některé z nich dobře prosperují už i dvě 
desetiletí. Nenaplnila se představa pražské-
ho magistrátu z přelomu tisíciletí, podle níž 
bude Praha pro tyto radovánky záhy příliš 
drahá a hluční oslavovači se přesunou do 
levnějšího Pobaltí či až na Balkán. 

Praha má zkrátka pro milovníky dobrých 
moků a polonahých žen zvláštní kouzlo. 
Zažít tu stag party – neboli rozlučku – patří 
mezi mladými muži západní Evropy k dob-
rému tónu. Zvláště když tuto radovánku 
dobře znají z amerických filmů, jež u nás 
chtějí napodobovat.

Město patří nám!
Naše metropole tím ovšem není nadšena. 
„Chlapská zábava“ v ulicích centra totiž 
velmi často končí řevem, rozbíjením lahví, 
poškozováním aut i památek a rvačkami. 
Zatím nejhorším případem bylo napadení  
číšníka sedmi Nizozemci jen proto, že je 
upozornil, že v jeho restauraci nesmějí po-

píjet přinesený alkohol. Nebohý muž skončil 
na jipce s krvácením do mozku, natřikrát 
zlomenou lícní kostí a dalšími zraněními.

Tento případ je naštěstí výjimečný. Vcelku 
běžné jsou ale jiné problémy s oslavujícími 
cizinci. Zcela například ignorují zákaz pití 
alkoholu na veřejných prostranstvích, který 
zavedla Praha 1. Policie sice může pijany 
pokutovat, v praxi se tak ale děje výjimečně. 

Právě tak se bohužel jen málokdy podaří 
zasáhnout proti černým pronájmům bytů, 
kterých je v centru inzerováno několik tisíc. 
Jejich majitelé z nich buď vůbec neodvádějí 
poplatky, nebo jen za minimum ubytova-
ných osob: obvykle dvě, přičemž ale v bytě 
přespává třeba deset lidí. Pro rozlučkáře je 
ubytování v soukromí výhodnější než v ho-
telu – mohou se víc vyřádit a zaplatí méně.

Unikátní striptýzová show
Specializované agentury v Praze pro stag 
parties připravují programy na míru 
peněžence i fantazii. Nejlevnější jsou 

Dnes naposled. Tak si to užij!
Rozlučky se svobodou mohou 
být na úrovni – častěji se ale zvrhnou 
v prachobyčejnou pijatyku
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pivní party s nezbytným striptýzem či 
tancem u tyče: dají se pořídit už za třicet 
eur na osobu. Dražší jsou akce s alespoň 
základním programem – v jeho rámci 
bývá ženich převlečen za nevěstu, Araba 
či Borata, což jeho podnapilým přátelům 
přijde k popukání. 

Praha ale nabízí i rozlučky na úrovni, na-
příklad pro movité Francouze nebo Angliča-
ny, u nichž se ovšem ceny šplhají ke stovkám 
eur na osobu. Evropskou proslulost si v této 
kategorii získal striptýzový klub a kabaret 
Goldfingers (sídlí v hotelu Ambassador 
na Václavském náměstí, za „totáče“ tu byl 
kabaret Alhambra). „Za 23 let své existence 
ušel Goldfingers dlouhou cestu a dnes nabízí 
unikátní kabaretní i striptýzové show,“ říká 
jeho marketingová manažerka Jana Broda-
nová, „poptávka po rozlučkách u nás začala 
zhruba před dvanácti lety. Zájem je hlavně 
o kompletní akce, zkrátka balíčky na klíč. 
Dnes už v tomto oboru nabízíme téměř vše, 
na co si vzpomenete.“

Nabídka Goldfingers je skutečně nebývale 
široká a pestrá. „Nejoblíbenější aktivitou 
v rámci programů v klubu je stag show on 
stage,“ dozvídáme se. Při ní je budoucí ženáč 
vyveden na pódium, kde mu tanečnice 
v sexy kostýmech provádějí různé intimní 
vtípky, provokují ho a vše vrcholí striptý-
zem. Ženichovi přátelé přitom obvykle řvou 

smíchy a nešetří peprnými poznámkami na 
adresu oslavence. Oblíbené jsou ale i roz-
vlněné tanečnice, jimž muži vsunují za kal-
hotky a podprsenky speciální „dolary“; opět 
po vzoru amerických filmů. Agentury ale 
připraví na přesně specifikovanou objednáv-
ku prakticky cokoli, co nepřesahuje hranice 
zákonů. Kde chybí fantazie, tam agentura 
pomůže. Napadlo by vás třeba hodit ženicha 
do bazénku plného želé a přidat mu tam dvě 
polonahé dívky, které s ním budou sladce 
a divoce laškovat? Vidíte – u Goldfingers je 
to nejoblíbenější rozlučková aktivita!

Drsné sexy probuzení
Také si zde ovšem party rozlučkářů  
rády objednávají stag arresty – tedy  
zatčení budoucího ženicha herci v policej-
ních uniformách za nějaký komický pro-
hřešek z minulosti. Po pár hodinách „za 
katrem“ si pak ženich o to víc vychutná  
striptýz (v nabídce jsou i vystoupení  
dívek XXXL), večeři na nahém těle krásné 
dívky a spoustu lahodných moků. Komic-
ké je i vystoupení nazvané Trpaslík pro 
štěstí. Oslavenec je připoután k liliputovi 
a spolu musejí hodinu procházet progra-
mem. Podle pověry to prý údajně zajistí 
šťastné manželství.

„Nejoblíbenější rozlučkovou aktivitou 
mimo klub Goldfingers jsou striptýzová 
vystoupení, která jsme schopni zorganizovat 
prakticky kdekoli po celé Praze,“ dodává 
paní Brodanová, „asi nejvtipnější je pak ,sexy 
probuzení‘, při němž naše tanečnice budí 
ženicha sexy striptýzem jen po pár hodinách 
spánku.“ Tady je ovšem otázkou, zda akce 
připadá vtipnější ženichovým přátelům, kteří 
nadšeně povykují kolem jeho postele, nebo 
rozespalému a často kocovinou stiženému 
kandidátovi stavu manželského… 
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OBLÍBENÁ PRaHa. Město 
nabízí levný alkohol, krásné ženy 
a liberální prostředí. A to je velké 
lákadlo pro mladé muže, kteří tu 
chtějí zažít stag party. 

TAJEMNÉ POČTY
Kolik západoevropských mládenců vyráží 
do Prahy na předsvatební povyražení? 
Žádná statistika v tomto směru neexistuje, 
což je vcelku zvláštní. Některé odhady 
mluví o tisících, jiné až o několika desít-
kách tisíc ročně.
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Na českých stavbách dochází podle 
odborníků ke zbytečným úrazům. 
Obor v loňském roce skončil na 

druhém místě v počtu zranění zaměstnanců, 
hned po zpracovatelském průmyslu. Důvo-
dem je nejen rostoucí objem stavebních prací, 
ale také podceňování bezpečnosti práce. 

Stavbaři se, stejně jako další podnikatelé, 
potýkají s nedostatkem pracovníků. Proto 
často najímají lidi bez dostatečné praxe 
a zkušeností. „Zaměstnanci například 
neumějí a nevědí, jak bezpečně zvedat těžká 
břemena – výpadem, z podřepu nebo mrt-
vým tahem – a že v žádném případě nesmějí 
v zátěži přidávat rotaci páteře,“ popisuje 
lektor pro oblast bezpečnosti práce Petr 
Kaňka z Bureau Veritas, jaké chyby často 
dělají neproškolení zaměstnanci. 

Škodlivé pomůcky
Podle odborníků je problém v nedostatečné 
ochraně zaměstnanců a špatně nastaveném 
systému bezpečnosti práce, který sice for-
málně odpovídá předpisům, ale ve skuteč-
nosti není plně funkční.

„Například ve stavebnictví se často pou-
žívají nejlevnější kožené rukavice, u kterých 
řada testů prokázala nadlimitní obsah 
šestimocného chromu, látky dráždivé pro 
pokožku, která vyvolává zarudnutí, popras-
kání kůže, boláky nebo otoky. Pro alergiky 
je rizikové dokonce i její stopové množství, 

jež normy povolují. Měsíčně si průmyslové 
firmy pořizují odhadem statisíce párů těchto 
nekvalitních kožených rukavic,“ upozorňuje 
Lubomír Winkler, bezpečnostní konzultant 
ze společnosti Ardon Safety.

To potvrzují i zkušenosti stavebních 
firem. „Nejlevnější a při výrobě nejčastěji 
používaná štípenková kůže po prvním 
namočení ve vodě nebo propocení tvrdne 
a přestává být použitelná. Navíc se tyto 
rukavice velice rychle prodřou a asi nejhůře 
ze všech ostatních sedí na rukou,“ popisuje 
své zkušenosti Josef Hulín ze stavební firmy 
Redom.CZ.

Podle odborníků by mohl být právě dlou-
hodobý nedostatek zaměstnanců motivem 
pro stavební společnosti, aby se bezpečnosti 

práce začaly více věnovat. Úrazy a dlou-
hodobé pracovní neschopnosti způsobené 
chybami v oblasti bezpečnosti práce mohou 
zúžit již tak prořídlé řady zaměstnanců.

Bez lidí nejsou zakázky
Právě nedostatek lidí přitom již nyní staveb-
ní firmy omezuje v přijímání dalších zaká-
zek. „V letošním roce bude ještě poměrně 
velký nárůst stavebních prací, což dokazuje 
prvních pět měsíců tohoto roku. Některé 
zakázky už musíme odmítat, protože nejsou 
kapacity,“ potvrzuje Miroslav Miketa, jedna-
tel společnosti Revital-stavební servis. 

Chybějící dělníci omezují práci také v dal-
ších firmách. „Nejsme schopni uspokojit 
poptávku po našich výrobcích ani po našich 
službách. Stavby jsou v lepším případě ve 
zpoždění, některé nejsou schopny ani zahá-
jit. Nárůst tržeb je enormní a není v našich 
silách udržet křivku růstu. Všude na stav-
bách narážíme na stejné limity,“ dodává Ivo 
Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading 
Systems CZ.

Podceňování bezpečnosti práce u českých 
firem potvrzují také výsledky kontrol za 
loňský rok. „Celkem bylo u zaměstnavatelů 
při kontrolách zjištěno 35 777 nedostatků, 
přičemž 19 098 z nich bylo zjištěno v oblasti 
bezpečnosti práce a vyhrazených technic-
kých zařízení. Nejčastěji se zaměstnavatelé 
dopouštěli porušení právních předpisů 
v oblasti vyhledávání a řízení rizik spoje-
ných s možným ohrožením života a zdraví 
zaměstnanců,“ upozorňuje Richard Kolibač, 
mluvčí Státního úřadu inspekce práce. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)
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Pracovní úrazy v ČR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

40 690

42 242

40 215

44 843

41 871

44 370

Zdroj: SÚIP

Helma nestačí
České stavební firmy často 
podceňují bezpečnost práce. 
Některé se dokonce snaží ušetřit 
na ochranných pomůckách
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Zatímco zaměstnanci jsou na 
neschopence v průměru 40 dnů, 
u živnostníků je to dvaapůlkrát déle 

(107 dnů), vyplývá ze statistik ČSÚ za rok 
2017. Zajímavý je rovněž fakt, že živnostníci 
marodí déle kvůli nemoci a zaměstnanci 
zase kvůli pracovnímu úrazu. Počet celkově 
nahlášených neschopenek se meziročně 
zvýšil o 4,5 procent na 1,7 milionu případů.

Nemoc jako hrozba
Živnostníci jsou pod velkým tlakem a na 
rozdíl od zaměstnanců si nemohou dovolit 
marodit kvůli lehčím nemocem. Prvních  
14 dnů neschopenky totiž nejsou finančně 
nijak zabezpečeni a o moc lepší to není ani 
potom. Nemocný živnostník musí řešit 

ušlý zisk, natahovat termíny zakázek, které 
nestíhá plnit, platit sankce z prodlení. 

Tendenci živnostníků přecházet méně 
závažné nemoci potvrzuje Josef Hulín 
ze stavební firmy Redom.cz: „Zadavatele 
stavby nezajímá, že mě bolí hlava nebo záda, 
živnostník lehne, až když jde opravdu do 
tuhého, to znamená pracovní úraz nebo váž-
nější onemocnění. Pracuju v konkurenčním 
prostředí a nemůžu si dovolit výpadky kvůli 
nemoci. Živím se rukama a zdravé tělo beru 
jako konkurenční výhodu, protože můžu 
brát víc zakázek a zvládat kratší termíny.“

Něco za něco? 
Ochotu živnostníků neodcházet na nescho-
penku kvůli méně závažným nemocem 

vysvětluje lektor bezpečnosti práce Petr 
Kaňka z inspekční a certifikační společnosti 
Bureau Veritas. Objasňuje rovněž důvody, 
proč zůstávají živnostníci na nemocenské 
déle než zaměstnanci. 

„Živnostníkům se neschopenka nevyplatí 
finančně, rozdíl výdělku a výše nemocenské 
je příliš velký. Pokud už jdou OSVČ marodit, 
tak je to s opravdu vážnou nemocí, kterou 
nejde přechodit jako rýmu. To samozřejmě 
hodně prodlužuje dobu pracovní neschop-
nosti, která je skoro dvaapůlkrát delší než 
u zaměstnanců. Živnostníci se vedle toho 
snaží delším maroděním alespoň částečně 
kompenzovat začátek neschopenky, kdy ne-
měli žádné peníze z podnikání ani z nemo-
censké,“ vysvětluje.  RED
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STAVBAŘI JSOU VELMI 
KONZERVATIVNÍ A BOJÍ 
SE ZMĚNIT SVÉ STÁVAJÍCÍ 
METODY ŘÍZENÍ, COŽ JIM 
BRÁNÍ VE VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ, 
KTERÉ NABÍZÍ DIGITÁLNÍ 
REVOLUCE 4.0. STROJAŘI JSOU 
V DIGITALIZACI A EFEKTIVNÍM 
VYUŽITÍ INFORMACÍ PROTI 
STAVBAŘŮM VÝRAZNĚ DÁL.
 

Stavebnictví se sice výrazně liší od 
strojírenské výroby, ale to neznamená, 
že nelze využít „digitální modely staveb“ 
k efektivnímu řízení stavebních �rem.
Každá stavba je, a vždy bude, 
neopakovatelným originálem, který má 
v průběhu výstavby řadu neznámých. Rozsah 
dodávky, klimatické podmínky i zdroje se 
během výstavby neustále upřesňují a mění, 
proto je nutné veškeré změny nejen průběžně 
evidovat, ale hlavně na ně správně a včas 
reagovat. Strojaři jsou na tom lépe v tom, 
že jejich předmět dodávky, ani podmínky 
se v průběhu výrobního procesu nemění, 
maximálně se mění typ výrobku, na který je 
možné předem zpracovat a optimalizovat 
technologický postup, včetně veškerých 
výrobních procesů. Stavbaři mají podmínky 
složitější, proto se většina stavebních �rem 
smířila s tím, že je náročné stavby detailně 
připravit a následně procesně řídit. Nehledají 
proto cesty, jak pomocí nových informačních 
technologií plně využít informace ke 
zkvalitnění přípravy staveb a přechodu na 
procesní nákladové řízení nejen staveb, 
ale i celé stavební �rmy. Aktuální digitální 
model stavby jim přitom může ušetřit 
spoustu času, nervů i �nančních prostředků. 
Stavbaři jsou ale mistři improvizace, brání 
se pevným pravidlům a procesní řízení 

nahrazují svým oblíbeným „operativním 
řízením“.  Skutečnost je ale taková, že přípravě 
nevěnují patřičnou pozornost, u vyhrané 
stavební zakázky „odborně“ stanoví procento 
zisku a veškerou odpovědnost za konečný 
efekt stavby přenesou na stavbyvedoucího, 
kterému nedokáží efektivně pomáhat. 
Operativní řízení, bez kvalitních a aktuálních 
informací, je nákladově velmi drahá varianta 
realizace stavby, která se odráží v celkovém 
ekonomickém výsledku stavební �rmy. 
Pokud neexistuje digitální model stavby, 
nejsou snadno a rychle k dispozici potřebné 
informace, nemůže proto ani být kvalitně 
zpracována výrobní příprava stavby, nejde 
stavbu v průběhu výstavby kvali�kovaně řídit, 
ani kontrolovat a prostor pro improvizaci 
a operativní řízení je obrovský. Řízení stavby 
se často zvrhává na její zachraňování. 
Mnohým pracovníkům uvnitř stavebních �rem 
tento stav vyhovuje, proto se procesnímu 
nákladovému řízení s jasnými a pevnými 
pravidly brání. Firma IPOS-SOFT se již 
více jak 25 let věnuje vývoji komplexního 
informačního a řídicího systému IPOS, ve 
kterém se vytvářejí digitální modely staveb, 
umožňující přejít od riskantního operativního 
řízení na procesní nákladové řízení s jasnými 
a pevnými pravidly. Systém IPOS umožňuje 
nejen vytvořit, ale i průběžně po celou dobu 
výstavby aktualizovat tento digitální model 
stavby, poskytující v průběhu realizace 
aktuální informace jak o jejím technickém, tak 
i ekonomickém stavu v kterékoliv fázi výstavby. 
Snadný přístup k detailním informacím 
o kterékoliv stavbě, středisku, divizi i celé 
stavební společnosti výrazně zprůhledňuje 
a zjednodušuje způsob řízení a umožňuje 
snižovat nejen výrobní, ale i veškeré režijní 
náklady stavební �rmy. Snižování nákladů 
zvyšuje konkurenceschopnost stavební �rmy 
na současném, velmi tvrdém, stavebním trhu.

Změna způsobu řízení vyžaduje jasnou 
podporu ze strany celého vedení stavební 
společnosti.
Každá změna, a především změna 
zaběhnutého stávajícího způsobu řízení, je 
náročná a bolestivá operace, dotýkající se 

všech pracovníků uvnitř stavební společnosti, 
proto se neobejde bez plné podpory celého 
vedení společnosti. Na základě našich 
zkušeností s implementacemi komplexního 
informačního a řídicího systému IPOS, 
věnujeme dnes značnou pozornost tomu, aby 
všichni členové vrcholového vedení stavební 
společnosti skutečně chápali význam a přínos 
zavedení procesního nákladového řízení 
a vytvořili pro rychlou a úspěšnou změnu řízení 
vhodné podmínky. Pokud neexistuje uvnitř 
vedení společnosti jednotný názor na nutnost 
provedení potřebných změn, implementace 
se zcela zbytečně prodlužuje a oddaluje se 
konečný efekt. V těchto případech nemáme ani 
my zájem o získání takovéto zakázky a změnu 
dokonce těmto �rmám rozmlouváme, dokud 
si majitelé a vrcholové vedení �rmy neujasní, 
proč vlastně změnu systému řízení potřebují 
a že pro tyto změny musí vytvořit vhodné 
podmínky. Již se nám několikrát stalo, že se 
na nás vedení těchto společností po určitém 
čase znovu obrátilo, především díky tomu, 
že na svých neprůhledných zakázkách mezi 
tím prodělali často i desítky milionů. Je to sice 
velmi drahá zkušenost, ale výsledkem byla 
shoda ve vedení se změnou způsobu řízení. 
Implementace nového informačního a řídicího 
systému pak proběhla velmi rychle. Nejde 
nám pouze o to komplexní informační a řídicí 
systém IPOS prodat, ale jde nám především 
o to, aby tento informační systém stavební 
�rma plně využívala a na stavebním trhu si tím 
upevnila svoji pozici. To je pro nás ta nejlepší 
reklama. 

Digitalizace a plné využití informací při 
řízení stavební společnosti sice zvyšuje 
nároky na pracovníky, ale výrazně šetří 
jejich čas a zvyšuje produktivitu práce.
V případě, že pro řízení každé stavby existuje 
v komplexním informačním systému 
stavební �rmy digitální model stavby, který 
se v průběhu výstavby trvale doplňuje 
a aktualizuje, jsou kdykoliv k dispozici přesné 
a pravdivé informace pro kvali�kované 
rozhodování. Na digitálním modelu stavby lze 
v čase modelovat nejrůznější varianty postupu 
výstavby, včetně jejich ekonomických dopadů. 
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Tím lze minimalizovat případné ztráty a hledat 
tu nejvhodnější variantu dalšího postupu 
výstavby. Snadný přístup k potřebným 
informacím přes digitální model stavby 
v systému IPOS, odstraňuje náročné ústní, 
případně písemné předávání informaci mezi 
jednotlivými pracovníky, včetně vědomého 
i nevědomého zkreslování těchto informací. 
Navíc se žádné informace nepořizují duplicitně 
a procesně provázané informace si vynucují 
dodržování nastavených vnitropodnikových 
pravidel. Nastavením přístupových práv 
konkrétním pracovníkům je rovněž zajištěna 
jednoznačná odpovědnost za pořízená data, 
což zvyšuje potřebnou kázeň uvnitř �rmy, 
bez zbytečného budování často nefunkčních 
a nákladných kontrolních aparátů. 

Systém IPOS umožňuje odstranit časový 
skluz ekonomických informací.
Detailní propojení digitálního modelu 
stavby s ekonomickými informacemi 
v systému IPOS zajišťuje nejen snadný přístup 
k ekonomickým výsledkům každé stavby, 
střediska i celé �rmy v kterékoliv fázi výstavby, 
ale dokonce umožňuje eliminovat časový skluz 
ekonomických informací. Denní výkaz stavby, 
který je součástí systému IPOS, umožňuje 

v reálném čase evidovat dění přímo na stavbě 
a dříve, než se v účetnictví objeví zaúčtované 
skutečné náklady a výnosy, které se do 
účetnictví běžně dostávají se zhruba měsíčním 
zpožděním, jsou z denních výkazů automaticky 
generovány dohadné položky a nedokončená 
výroba, čímž je průběžně eliminován časový 
skluz ekonomických informací. Pro hodnocení 
ekonomických výsledků staveb není nutné 
čekat na účetní uzávěrky a v systému IPOS jsou 
k dispozici včas aktuální výsledky hospodaření 
nejen jednotlivých staveb, ale i celé �rmy. Tím 
lze okamžitě reagovat na nepříznivý vývoj 
kterékoliv stavby, rychle učinit potřebná 
opatření a minimalizovat případné ztráty.

Aby mohl stavbyvedoucí kvali�kovaně řídit 
stavbu, potřebuje se rychle a jednoduše 
dostat ke všem potřebným informacím. 
Stavbyvedoucí by měl co nejvíce času trávit 
přímo na stavbě a neměl by se zbytečně 
zdržovat získáváním, případně předáváním 
informací ostatním pracovníkům na 
nekonečných pracovních poradách, kde se 
navíc velmi často řeší banální problémy, na 
základě nepřesných informací, a skutečně 
důležité problémy se neřeší. Pokud existuje 
digitální model stavby, kde jsou veškeré 

aktuální technické i ekonomické informace 
o stavbě, je mnohem efektivnější tyto 
informace všemi pracovníky uvnitř �rmy 
plně využívat a na základě těchto informací 
případné problémy okamžitě řešit. Díky 
mobilní aplikaci systému IPOS lze z digitálního 
modelu stavby kdykoliv a odkudkoliv 
potřebné informace nejen získávat, ale 
i předávat ostatním pracovníkům. Pokud 
má stavbyvedoucí vždy k dispozici snadno 
přístupné, skutečně aktuální informace 
o stavbě, jeho rozhodování je mnohem 
kvali�kovanější. Navíc je mobilní aplikace pro 
stavbyvedoucího v terénu daleko přívětivější 
pro ovládání než plná aplikace systému 
IPOS pro počítač, se kterou denně pracují 
obchodníci, rozpočtáři, přípraváři, zásobovači, 
účetní a všichni ostatní, kteří zajišťují stavbě 
potřebný servis a sedí v pohodlí své kanceláře. 
Jednoduché ovládání v tabletu umožňuje plné 
zapojení stavbyvedoucích do komplexního 
řídicího systému stavební �rmy s minimálními 
nároky na zaškolení těchto uživatelů.

Využití BIM technologií přináší další 
významný pokrok do způsobu řízení 
stavebních �rem.
Investoři a developeři začínají tlačit na 
zpracování projektové dokumentace ve 
3D, aby bylo možné projekt stavby zobrazit 
v prostoru, eliminovat případné kolize již ve 
fázi projektu a využívat veškeré informace 
o stavbě nejen v průběhu výstavby, ale i po 
jejím předání do provozu. Pro stavbaře je 
velmi zajímavé začít využívat 3D projekty 
staveb, kde mají k dispozici aktuální stav 
projektové dokumentace v prostoru, včetně 
veškerých změn a dodatků. Naše společnost 
se již dnes věnuje propojení digitálního 
modelu stavby v systému IPOS s projekty 
zpracovanými v prostředí BIM tak, aby stavební 
�rma dokázala využívat 3D projekty staveb 
pro zpracování cenových nabídek, výrobní 
přípravu i realizaci v celém průběhu výstavby. 
V současné době jsme již ve spolupráci se 
společností NEMETSCHEK dokázali propojit 
projekt zpracovaný ve 3D se systém IPOS tak, 
aby bylo možné přímo získávat fyzické objemy 
z projektu ve 3D do digitálního modelu stavby 
v systému IPOS, a obráceně do 3D projektu 
zpracovaném v ALLPLANU vracet skutečně 
provedené práce ze systému IPOS. Toto 
umožňuje sledovat aktuální postup realizace 
stavby velmi názorně, přímo v prostoru.

Ing. Miroslav Novotný
ředitel společnosti
IPOS-SOFT, spol. s r. o.
www.ipossoft.cz
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STAVBAŘI JSOU VELMI 
KONZERVATIVNÍ A BOJÍ 
SE ZMĚNIT SVÉ STÁVAJÍCÍ 
METODY ŘÍZENÍ, COŽ JIM 
BRÁNÍ VE VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ, 
KTERÉ NABÍZÍ DIGITÁLNÍ 
REVOLUCE 4.0. STROJAŘI JSOU 
V DIGITALIZACI A EFEKTIVNÍM 
VYUŽITÍ INFORMACÍ PROTI 
STAVBAŘŮM VÝRAZNĚ DÁL.
 

Stavebnictví se sice výrazně liší od 
strojírenské výroby, ale to neznamená, 
že nelze využít „digitální modely staveb“ 
k efektivnímu řízení stavebních �rem.
Každá stavba je, a vždy bude, 
neopakovatelným originálem, který má 
v průběhu výstavby řadu neznámých. Rozsah 
dodávky, klimatické podmínky i zdroje se 
během výstavby neustále upřesňují a mění, 
proto je nutné veškeré změny nejen průběžně 
evidovat, ale hlavně na ně správně a včas 
reagovat. Strojaři jsou na tom lépe v tom, 
že jejich předmět dodávky, ani podmínky 
se v průběhu výrobního procesu nemění, 
maximálně se mění typ výrobku, na který je 
možné předem zpracovat a optimalizovat 
technologický postup, včetně veškerých 
výrobních procesů. Stavbaři mají podmínky 
složitější, proto se většina stavebních �rem 
smířila s tím, že je náročné stavby detailně 
připravit a následně procesně řídit. Nehledají 
proto cesty, jak pomocí nových informačních 
technologií plně využít informace ke 
zkvalitnění přípravy staveb a přechodu na 
procesní nákladové řízení nejen staveb, 
ale i celé stavební �rmy. Aktuální digitální 
model stavby jim přitom může ušetřit 
spoustu času, nervů i �nančních prostředků. 
Stavbaři jsou ale mistři improvizace, brání 
se pevným pravidlům a procesní řízení 

nahrazují svým oblíbeným „operativním 
řízením“.  Skutečnost je ale taková, že přípravě 
nevěnují patřičnou pozornost, u vyhrané 
stavební zakázky „odborně“ stanoví procento 
zisku a veškerou odpovědnost za konečný 
efekt stavby přenesou na stavbyvedoucího, 
kterému nedokáží efektivně pomáhat. 
Operativní řízení, bez kvalitních a aktuálních 
informací, je nákladově velmi drahá varianta 
realizace stavby, která se odráží v celkovém 
ekonomickém výsledku stavební �rmy. 
Pokud neexistuje digitální model stavby, 
nejsou snadno a rychle k dispozici potřebné 
informace, nemůže proto ani být kvalitně 
zpracována výrobní příprava stavby, nejde 
stavbu v průběhu výstavby kvali�kovaně řídit, 
ani kontrolovat a prostor pro improvizaci 
a operativní řízení je obrovský. Řízení stavby 
se často zvrhává na její zachraňování. 
Mnohým pracovníkům uvnitř stavebních �rem 
tento stav vyhovuje, proto se procesnímu 
nákladovému řízení s jasnými a pevnými 
pravidly brání. Firma IPOS-SOFT se již 
více jak 25 let věnuje vývoji komplexního 
informačního a řídicího systému IPOS, ve 
kterém se vytvářejí digitální modely staveb, 
umožňující přejít od riskantního operativního 
řízení na procesní nákladové řízení s jasnými 
a pevnými pravidly. Systém IPOS umožňuje 
nejen vytvořit, ale i průběžně po celou dobu 
výstavby aktualizovat tento digitální model 
stavby, poskytující v průběhu realizace 
aktuální informace jak o jejím technickém, tak 
i ekonomickém stavu v kterékoliv fázi výstavby. 
Snadný přístup k detailním informacím 
o kterékoliv stavbě, středisku, divizi i celé 
stavební společnosti výrazně zprůhledňuje 
a zjednodušuje způsob řízení a umožňuje 
snižovat nejen výrobní, ale i veškeré režijní 
náklady stavební �rmy. Snižování nákladů 
zvyšuje konkurenceschopnost stavební �rmy 
na současném, velmi tvrdém, stavebním trhu.

Změna způsobu řízení vyžaduje jasnou 
podporu ze strany celého vedení stavební 
společnosti.
Každá změna, a především změna 
zaběhnutého stávajícího způsobu řízení, je 
náročná a bolestivá operace, dotýkající se 

všech pracovníků uvnitř stavební společnosti, 
proto se neobejde bez plné podpory celého 
vedení společnosti. Na základě našich 
zkušeností s implementacemi komplexního 
informačního a řídicího systému IPOS, 
věnujeme dnes značnou pozornost tomu, aby 
všichni členové vrcholového vedení stavební 
společnosti skutečně chápali význam a přínos 
zavedení procesního nákladového řízení 
a vytvořili pro rychlou a úspěšnou změnu řízení 
vhodné podmínky. Pokud neexistuje uvnitř 
vedení společnosti jednotný názor na nutnost 
provedení potřebných změn, implementace 
se zcela zbytečně prodlužuje a oddaluje se 
konečný efekt. V těchto případech nemáme ani 
my zájem o získání takovéto zakázky a změnu 
dokonce těmto �rmám rozmlouváme, dokud 
si majitelé a vrcholové vedení �rmy neujasní, 
proč vlastně změnu systému řízení potřebují 
a že pro tyto změny musí vytvořit vhodné 
podmínky. Již se nám několikrát stalo, že se 
na nás vedení těchto společností po určitém 
čase znovu obrátilo, především díky tomu, 
že na svých neprůhledných zakázkách mezi 
tím prodělali často i desítky milionů. Je to sice 
velmi drahá zkušenost, ale výsledkem byla 
shoda ve vedení se změnou způsobu řízení. 
Implementace nového informačního a řídicího 
systému pak proběhla velmi rychle. Nejde 
nám pouze o to komplexní informační a řídicí 
systém IPOS prodat, ale jde nám především 
o to, aby tento informační systém stavební 
�rma plně využívala a na stavebním trhu si tím 
upevnila svoji pozici. To je pro nás ta nejlepší 
reklama. 

Digitalizace a plné využití informací při 
řízení stavební společnosti sice zvyšuje 
nároky na pracovníky, ale výrazně šetří 
jejich čas a zvyšuje produktivitu práce.
V případě, že pro řízení každé stavby existuje 
v komplexním informačním systému 
stavební �rmy digitální model stavby, který 
se v průběhu výstavby trvale doplňuje 
a aktualizuje, jsou kdykoliv k dispozici přesné 
a pravdivé informace pro kvali�kované 
rozhodování. Na digitálním modelu stavby lze 
v čase modelovat nejrůznější varianty postupu 
výstavby, včetně jejich ekonomických dopadů. 
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Tím lze minimalizovat případné ztráty a hledat 
tu nejvhodnější variantu dalšího postupu 
výstavby. Snadný přístup k potřebným 
informacím přes digitální model stavby 
v systému IPOS, odstraňuje náročné ústní, 
případně písemné předávání informaci mezi 
jednotlivými pracovníky, včetně vědomého 
i nevědomého zkreslování těchto informací. 
Navíc se žádné informace nepořizují duplicitně 
a procesně provázané informace si vynucují 
dodržování nastavených vnitropodnikových 
pravidel. Nastavením přístupových práv 
konkrétním pracovníkům je rovněž zajištěna 
jednoznačná odpovědnost za pořízená data, 
což zvyšuje potřebnou kázeň uvnitř �rmy, 
bez zbytečného budování často nefunkčních 
a nákladných kontrolních aparátů. 

Systém IPOS umožňuje odstranit časový 
skluz ekonomických informací.
Detailní propojení digitálního modelu 
stavby s ekonomickými informacemi 
v systému IPOS zajišťuje nejen snadný přístup 
k ekonomickým výsledkům každé stavby, 
střediska i celé �rmy v kterékoliv fázi výstavby, 
ale dokonce umožňuje eliminovat časový skluz 
ekonomických informací. Denní výkaz stavby, 
který je součástí systému IPOS, umožňuje 

v reálném čase evidovat dění přímo na stavbě 
a dříve, než se v účetnictví objeví zaúčtované 
skutečné náklady a výnosy, které se do 
účetnictví běžně dostávají se zhruba měsíčním 
zpožděním, jsou z denních výkazů automaticky 
generovány dohadné položky a nedokončená 
výroba, čímž je průběžně eliminován časový 
skluz ekonomických informací. Pro hodnocení 
ekonomických výsledků staveb není nutné 
čekat na účetní uzávěrky a v systému IPOS jsou 
k dispozici včas aktuální výsledky hospodaření 
nejen jednotlivých staveb, ale i celé �rmy. Tím 
lze okamžitě reagovat na nepříznivý vývoj 
kterékoliv stavby, rychle učinit potřebná 
opatření a minimalizovat případné ztráty.

Aby mohl stavbyvedoucí kvali�kovaně řídit 
stavbu, potřebuje se rychle a jednoduše 
dostat ke všem potřebným informacím. 
Stavbyvedoucí by měl co nejvíce času trávit 
přímo na stavbě a neměl by se zbytečně 
zdržovat získáváním, případně předáváním 
informací ostatním pracovníkům na 
nekonečných pracovních poradách, kde se 
navíc velmi často řeší banální problémy, na 
základě nepřesných informací, a skutečně 
důležité problémy se neřeší. Pokud existuje 
digitální model stavby, kde jsou veškeré 

aktuální technické i ekonomické informace 
o stavbě, je mnohem efektivnější tyto 
informace všemi pracovníky uvnitř �rmy 
plně využívat a na základě těchto informací 
případné problémy okamžitě řešit. Díky 
mobilní aplikaci systému IPOS lze z digitálního 
modelu stavby kdykoliv a odkudkoliv 
potřebné informace nejen získávat, ale 
i předávat ostatním pracovníkům. Pokud 
má stavbyvedoucí vždy k dispozici snadno 
přístupné, skutečně aktuální informace 
o stavbě, jeho rozhodování je mnohem 
kvali�kovanější. Navíc je mobilní aplikace pro 
stavbyvedoucího v terénu daleko přívětivější 
pro ovládání než plná aplikace systému 
IPOS pro počítač, se kterou denně pracují 
obchodníci, rozpočtáři, přípraváři, zásobovači, 
účetní a všichni ostatní, kteří zajišťují stavbě 
potřebný servis a sedí v pohodlí své kanceláře. 
Jednoduché ovládání v tabletu umožňuje plné 
zapojení stavbyvedoucích do komplexního 
řídicího systému stavební �rmy s minimálními 
nároky na zaškolení těchto uživatelů.

Využití BIM technologií přináší další 
významný pokrok do způsobu řízení 
stavebních �rem.
Investoři a developeři začínají tlačit na 
zpracování projektové dokumentace ve 
3D, aby bylo možné projekt stavby zobrazit 
v prostoru, eliminovat případné kolize již ve 
fázi projektu a využívat veškeré informace 
o stavbě nejen v průběhu výstavby, ale i po 
jejím předání do provozu. Pro stavbaře je 
velmi zajímavé začít využívat 3D projekty 
staveb, kde mají k dispozici aktuální stav 
projektové dokumentace v prostoru, včetně 
veškerých změn a dodatků. Naše společnost 
se již dnes věnuje propojení digitálního 
modelu stavby v systému IPOS s projekty 
zpracovanými v prostředí BIM tak, aby stavební 
�rma dokázala využívat 3D projekty staveb 
pro zpracování cenových nabídek, výrobní 
přípravu i realizaci v celém průběhu výstavby. 
V současné době jsme již ve spolupráci se 
společností NEMETSCHEK dokázali propojit 
projekt zpracovaný ve 3D se systém IPOS tak, 
aby bylo možné přímo získávat fyzické objemy 
z projektu ve 3D do digitálního modelu stavby 
v systému IPOS, a obráceně do 3D projektu 
zpracovaném v ALLPLANU vracet skutečně 
provedené práce ze systému IPOS. Toto 
umožňuje sledovat aktuální postup realizace 
stavby velmi názorně, přímo v prostoru.

Ing. Miroslav Novotný
ředitel společnosti
IPOS-SOFT, spol. s r. o.
www.ipossoft.cz
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Sportovci mohou zdaňovat stejně 
výhodně jako ostatní živnostníci, 
rozhodl loni Nejvyšší správní 

soud (NSS). Finanční správa rozhodnutí 
akceptovala a zároveň přiznala, že soudní 
rozhodnutí znamená jediné: ze státní kasy 
vyplatíme postiženým přes 100 milionů.

„Správce daně do této chvíle vyřídil 174 žá-
dostí a vyplatil 49 milionů korun. Co se týká 
odhadů počtu subjektů, kterých se to dotklo, 
jde asi o 2400 sportovců. Celkovou vratku 
odhadujeme na 120 milionů,“ říká mluvčí 
Generálního finančního ředitelství Kateřina 
Vaidišová.

„Svůj nárok na uplatnění výdajů ve 
výši 60 procent z příjmů mohou uplatnit 
podáním dodatečného daňového přiznání,“ 
doplňuje finanční správa.

„Vyplácení peněz jde poměrně pomalu, 
alespoň ovšem ustaly spory mezi profesio-
nály na jedné a státem na druhé straně,“ 
konstatuje právník Pavel Novotný.

Berňák si nedal říct
Finanční úřady několik let trvaly na tom, že 
mají mít fotbaloví, hokejoví či basketbaloví 
profesionálové v Česku horší podmínky než 
ti, kteří provozují jiné živnosti.

Daňový základ si do přelomového roz-
sudku NSS z července 2017 mohly OSVČ, 
které živí sport, snížit jen o 40, nikoli  
o 60 procent. Někteří sportovci tak přišli 
o statisíce korun. Ti, kteří výklad Finanční 
správy neakceptovali, byli trestáni dodateč-
ně (doplatky a penále).

Spory správce daně s právníky sportov-
ních profesionálů často končily v soudní 
síni. V roce 2016 rozhodl jihočeský krajský 
soud, že bude sparťanský útočník David 
Lafata doplácet na daních a penále víc než 
milion korun. Fotbalista se ale odvolal ke 
kasačnímu soudu, uspěl a své peníze dostal 
zpět.

Rozsudek v případu Lafata následně 
akceptovaly i soudy nižšího stupně, na které 
se obrátily desítky sportovců. Ke svým 
penězům se dostal zpět například slovenský 
hokejový reprezentant, který hraje v české 
extralize, René Vydarený.

Drobná překážka: úprava paušálů
Optimismus postižených sportovců poně-
kud zmírnil Babišův daňový balík. V něm je 
totiž úprava zákona o dani z příjmů, která 
od roku 2018 snižuje počet podnikatelů, již 
mohou využívat paušály v plné výši.

Maximální paušál od ledna 2019 (letos 
bylo ještě možné zvolit původní výhodnější 
variantu) využijí pouze skutečně drobní 
živnostníci, jejichž roční příjmy nepřesa-
hují milion korun. Dosud byl strop na dvou 
milionech ročních příjmů. 

Jinými slovy: Paušál půjde uplatnit 
i při vyšších příjmech, maximálně jím ale 
uplatníte výdaje odvozené z mezní hranice 
příjmů, nově milionu korun. Stát díky tomu 
na dani z příjmu fyzických osob vybere 
zhruba o miliardu korun ročně více, ti 
profesionální sportovci (a jsou jich stovky), 
kteří si ročně vydělají mezi jedním a dvěma 
miliony korun, ušetří na dani méně.

Jednoduché řešení?
Podobné daňové anabáze by jednoznačně 
vyřešila nová právní úprava, jež by ze spor-
tovních profesionálů učinila zaměstnance 

klubů. Česko je pouze jednou ze tří zemí 
v Evropě, kde si sportovci na chleba vydělá-
vají jako OSVČ, a to bez výhod a benefitů, jež 
přináší zaměstnanecký poměr a především 
kolektivní smlouva.

Ačkoli evropské sportovní asociace tlačí 
na změnu, Česko zatím odolává. Nejvý-
znamnějším bojovníkem proti změnám je 
fotbalový svaz (FAČR).

„Zástupci jiných zemí nám říkají: Když 
budou naši fotbalisté přicházet k vám, přeje-
me si, aby měli stejné podmínky jako u nás. 
Tedy aby byla právní ochrana fotbalistů 
stejná po celé Evropě. Největším plusem pro 
hráče by byla kolektivní smlouva, která by 
jim zaručila řadu benefitů,“ říká například 
předsedkyně České asociace fotbalových 
hráčů Markéta Haindlová.

Smlouvy v zahraničí zaručují sportovcům 
například podíly z vysílacích a televizních 
práv. Platí to v Anglii, Německu i ve Francii. 
Peníze se jim ukládají do penzijních fondů, 
ze kterých po ukončení kariéry dostanou 
jednorázovou výplatu, nebo je jim vyplácena 
měsíční renta. A nemusejí se se státem přít, 
jaké zaplatí daně. 

JaKUB PROCHÁZKa.(prochazka@mf.cz)

DAŇOvý BOJOvNÍK. David Lafata uspěl  
u soudu. Nemusel doplácet více než milion korun.

48 l Profit

FOKUS

Do června 2018 
vrátily finanční úřady 
profesionálům 
50 milionů korun.

Rozsudek soudu vrací sportovcům peníze
Stát vrátil kvůli vlastnímu pochybení 
profesionálním sportovcům desítky milionů 
na daních. Další bude vyplácet vzápětí
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N ízká nezaměstnanost nahrává vyšší 
fluktuaci. Jaké jsou však hlavní 
důvody, kvůli kterým Češi opouštějí 

své zaměstnavatele a hledají nové? Dle 
nedávného průzkumu zaměstnaneckých 
preferencí Randstad Employer Brand 
Research je to příliš nízká odměna, 
nedostatek uznání a omezený kariérní 
růst. Naopak jistota zaměstnání, finanční 
zdraví zaměstnavatele, mzda a zajímavý 
obsah práce patří k důvodům, kvůli kterým 
Češi zůstanou stávajícímu zaměstnavateli 
loajální.

Hledání rovnováhy
„Stále důležitějším faktorem se pro Čechy 
stává rovnováha mezi pracovním a soukro-
mým životem. Svědčí o tom i skutečnost, 
že více než čtvrtina respondentů našeho 
průzkumu, kteří uvedli, že v minulém roce 
změnili práci nebo ji plánují změnit v příš-
tím roce, kvůli ní opustila svého zaměstna-
vatele a hledala nového, který by ji umožnil,“ 
vysvětluje Alžběta Honsová, marketingová 
manažerka personálně poradenské společ-
nosti Randstad. 

A dodává: „Zajímavé je pozorovat i rozdíly 
mezi preferencemi mužů a žen. Například 
výše platu je důležitějším faktorem pro 
muže než pro ženy. V případě příliš nízkého 
platu v porovnání s konkurencí odchází 
od stávajícího zaměstnavatele 57 procent 
mužů. Naopak pro ženy je výrazným fakto-
rem doba dojíždění do práce. Čtvrtina žen 
odejde od svého zaměstnavatele, pokud je 
doba dojíždění do práce příliš dlouhá.“

Na věku záleží
Rozdíly lze zaznamenat i v případě různých 
věkových skupin. Například mladší pracující 
ve věku od 18 do 24 let odcházejí od za-
městnavatele častěji v případě, že postrádají 
možnost kariérního postupu, pracovníci ve 

věku 25 až 44 let zase častěji než pracovníci 
mladší 25 let odejdou z důvodu absence 
uznání nebo odměny. Věková skupina 45 až 
64 let se zase častěji rozhodne zaměstnava-

tele opustit kvůli výši mzdy, pokud je nižší 
než u jiných firem. 

Respondenti s vyšším vzděláním 
častěji odejdou od zaměstnavatele, pokud 
postrádají možnosti kariérního postupu, 
pracující se středním vzděláním z důvodu 
absence uznání nebo odměny a zaměst-
nanci s nízkým vzděláním odcházejí, 
pokud je doba dojíždění do práce příliš 
dlouhá.

„Jak pro udržení stávajících zaměstnanců, 
tak i pro nábor nových lidí musejí zaměstna-
vatelé pochopit, co Češi považují za důležité. 
Na prvním místě je to i dnes, v době velmi 
nízké nezaměstnanosti, jistota zaměstnání, 
na druhém pak finanční zdraví firmy a na 
třetím místě plat a benefity,“ říká Alžběta 
Honsová. Stabilita a úspěch je tedy pro 
zaměstnance atraktivním atributem značky, 
Češi chtějí pracovat pro známé a úspěšné 
firmy. 

I v případě důvodů pro setrvání u stáva-
jícího zaměstnavatele lze pozorovat rozdíly 
v preferencích jednotlivých věkových 
skupin. Věková skupina 18 až 24 považuje 
za velmi důležitý aspekt kariérní postup, 
věková skupina 25 až 44 let atraktivní plat 
a benefity a pracující ve věku 45 až 64 let 
zůstanou u svého současného zaměstnava-
tele, pokud jim bude nabídnuta dlouhodobá 
jistota zaměstnání.

Respondenti s vyšším vzděláním častěji 
zůstávají u svého zaměstnavatele, pokud 
jim poskytuje dobrou rovnováhu mezi 
osobním životem a prací, pracující se 
středním vzděláním kvůli dobré poloze 
a zaměstnanci s nízkým vzděláním jsou 
věrní, pokud má zaměstnavatel dobrou 
pověst.  RED

FOKUS

Proč zaměstnanci odcházejí?
Nízký plat, nedostatek uznání 
a neuspokojující kariéra, to jsou důvody, 
proč Češi nejčastěji opouštějí zaměstnavatele

Kvůli čemu Češi 
odcházejí 
příliš nízká odměna 52 %
nedostatek uznání / ocenění 36 %
omezený kariérní růst 33 %
work-life balance 26 %
špatné vedení 25 %

Díky čemu Češi 
zůstávají  
jistota zaměstnání 54 %
finanční zdraví 52 %
plat a benefity 48 %
zajímavý obsah práce 46 %
dobře dostupná lokalita 41 %
Zdroj: Randstad Employer Brand Research

O průzkumu Randstad 
Employer Brand 
Research

Nezávislý průzkum zpracovává pro  
Randstad společnost TNS Kantar.  
Letošní ročník byl 17. v řadě a zahrnoval 
5755 firem a více než 175 tisíc respon-
dentů ve 30 zemích. V České republice se 
průzkum uskutečnil poprvé, zapojilo se do 
něj téměř 7500 zaměstnanců, kteří hod-
notili atraktivitu 150 největších českých 
zaměstnavatelů z privátního sektoru. 
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 Je podle vás příprava projektu a jeho 
detailní studie v Čechách podceňována?
Pro českého investora začíná výstavba 
teprve v momentě, kdy se kopne do země. 
A to už je bohužel pozdě. Z praxe v Čechách, 
na Slovensku, ale i na Ukrajině mohu říct, 
že samotný projekt, tím mám na mysli práci 
projektanta a s tím spojenou projektovou 
dokumentaci, má pro investora téměř nulo-
vou hodnotu. Je to pro ně v podstatě jen ne-
zbytná legislativní povinnost. Naproti tomu 
zkušenosti ukazují, že rakouští a němečtí 
investoři dbají více na projektovou přípravu. 

 Jak se tedy liší východní a západní 
Evropa, srovnáme-li samotné přípravné 
fáze a plánování projektu?
Patrný rozdíl je už ve fázi přípravy projektu. 
Němečtí a rakouští investoři nepodceňují 
možná rizika a podrobně se zaměřují na 
všechny technické detaily, aby předešli unáh-
leným rozhodnutím pod tlakem, která výstav-
bu neúměrně prodražují a také prodlužují.

 Jak si tento rozdíl vysvětlujete?
Možná, že nám to svým způsobem vnesla 
pod kůži doba socialismu, kdy jsme byli 
odkázáni víceméně na své znalosti a do-
vednosti. V podstatě neexistovaly stavební 
firmy na výstavbu rodinného domu. Dodnes 
v některých případech a bohužel i v přípa-
dě třeba nové výrobní haly za 30 milionů 
podceňujeme rizika a důsledky některých 
svých rozhodnutí, a pouštíme se tedy do 
tohoto dost složitého mechanismu sami bez 
zkušeností s tím, že se to pak „nějak udělá“, 
než abychom to raději svěřili odborníkovi na 
danou oblast.

 Jak ve společnosti DELTA řešíte rozdílné 
přístupy jednotlivých národností?

Ve své praxi se společnost DELTA setkává 
s mnoha investory z různých oborů a ob-
lastí jak zeměpisných, tak produktových. 
Právě proto jsme přistoupili k určité formě 
vzdělávání investorů pomocí tzv. Slabiká-
ře investora. Jde o velmi srozumitelnou 
a přehlednou formu, jak předat investorům 
základní přehled o krocích a činnostech, 

které jsou s úspěšnou realizací stavebního 
projektu neodmyslitelně spojené.

 Je možné realizovat obdobný 
projekt za stejných podmínek v rámci 
Evropy?
Téměř ano. Příkladem mohou být ob-
chodní a logistické prostory pro řetězec 
Makro a Metro Cash & Carry, kterých 
jsme v různých fázích zpracovali celkem 
42 v pěti zemích Evropy. V tomto případě 
opravdu jde o mezinárodně standardizo-
vaný projekt. Právě díky detailní přípravě 
a pečlivému stavebnímu managementu 
se nám podařilo zajistit hladký průběh 
a zkrátit dobu výstavby na neuvěřitelné tři 
měsíce. I přes lokální odlišnosti v jednotli-
vých zemích jsme dodrželi kvalitu, termín 
i vysokou produktivitu všech zúčastněných 
stran.

 Na jaře jste dokončili první fázi 
výstavby sídla a rozsáhlé výrobní haly pro 
společnost Leoni v Kolomyji na Ukrajině. 
Jak ji zatím hodnotíte? 
Tento závod projektovala naše sesterská 
společnost DELTA Ukrajina. Po dokon-
čení všech fází nabídne přibližně 38 tisíc 
metrů čtverečních vysoce kvalitní výrobní 
plochy jen několik hodin jízdy od hranic 
Evropské unie. Naším hlavním úkolem 
bylo dokončit projekt za velmi krátkou 
dobu, tedy za 12 měsíců od zahájení vý-
stavby až po uvedení do provozu. Dodrželi 
jsme rozpočet, termíny a samozřejmě 
dohodnutou kvalitu. Díky tzv. startovacím 
workshopům se nám spolu s klientem 
podařilo už od počátku vytvořit silnou 
projektovou kulturu celého týmu. V tuto 
chvíli už pracujeme na druhé etapě pro-
jektu.  RED

Úspěch stavebního projektu? 
Je jen otázkou volby partnera
„Standardy kvality držíme, 
ať připravujeme projekty v Čechách, 
Rakousku, nebo na Ukrajině,“ říká 
Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult
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DELTA projektconsult, 
s. r. o.
Společnost má sedm dceřiných společnos-
tí, a to v Rakousku, Čechách, Slovensku 
a na Ukrajině. Zaměřuje se na projekty 
pozemních staveb v oblasti zdravotnictví, 
wellness, kultury, vzdělávání, průmyslu, 
administrativy, nakupování, zábavy i bytové 
výstavby. Do portfolia jejich realizací patří 
například výrobní hala společnosti Witte, jež 
je hodnocena jako jedna z nejmodernějších 
průmyslových hal v ČR, nebo výrobní závod 
Engel, za kterou DELTA získala 1. místo 
v soutěži Bezpečná stavba EU. Do jejího 
portfolia patří také četné projekty nákupních 
center typu Billa, Kaufland, Möbelix,         
XXX Lutz, ale i projekty kancelářských budov 
typu Ekom, voestalpine či Mondelez. Mezi 
zajímavé projekty rozhodně patří multikina 
Cinestar, popřípadě hotel Courone či Rakous-
ké gymnázium v Praze. Letos v září oslaví 
společnost DELTA 25 let na českém trhu.
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Výstava Země živitelka dává tradičně 
prostor pro diskusi nad aktuálními 
odbornými tématy. Letos patří k nej-

žhavějším otázkám budoucnost společné 
zemědělské politiky a především omezení 
výše podpory pro největší farmy v podobě 
takzvaného zastropování plateb.

Na smysluplnosti tohoto opatření se 
neshodnou nejen jednotlivé země Evropské 
unie, ale ani tuzemští zemědělci. „Veškeré 
statistiky OSN i EU přitom konstatují, že 
zemědělská produkce ve světě i v EU stojí na 
rodinných farmách. Bez jakékoli ideologie 
to znamená, že je na základě známých sku-
tečností třeba podporovat takový koncept 
i u nás,“ říká předseda Asociace soukro-
mého zemědělství (ASZ) ČR Josef Stehlík, 
který omezení plateb podporuje. 

Vyostřené názory
„I rodinné farmy mohou být a jsou velké, na 
rozdíl od podniků právnických osob jde ale 
o podniky, které mají a budují mezigenerač-
ní vazby a od svých předků přejatá hospo-
dářství se sedláci snaží ve vlastním zájmu 

předat následující generaci v pokud možno 
lepším stavu, než v jakém je přejímali. To 
je sama podstata rodinného hospodaření,“ 
dodává tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek. 

Velké farmy jsou však proti návrhu. 
„Zastáváme názor, že zemědělská politika 
má být rovná, nediskriminační a podporu-
jící zemědělce bez ohledu na jejich velikost 
a formu podnikání,“ oponuje Zdeněk Jan-
dejsek, prezident Agrární komory. Pláno-
vané snížení plateb pro ČR a zastropování 
by podle něj znamenalo likvidaci českého 
zemědělství a další propad produkce a sobě-
stačnosti v základních odvětvích, především 
pak živočišné výrobě. 

Svět v naučné kopuli
Země živitelka kromě vážných témat zamě-
řených na budoucnost tuzemského zeměděl-
ství myslí i na nejmenší návštěvníky. Těm 
poskytne možnost „zažít zemědělství“ v dět-
ské farmě či v rámci prostředí lesní školy. 
Také pro ně připravila interaktivní stezku 
napříč areálem či návštěvu 3D obří naučné 
kopule, ve které si děti v rámci unikátních 
projekcí prohlédnou podvodní svět, divokou 
přírodu, ale také hvězdy, planety a černé 
díry a další přírodní jevy, které pomohou 
zase o kousek více porozumět přírodnímu 
světu. 

Tradiční součástí agrosalonu je kulturní 
doprovodný program, který nabídne nejen 
dechovku, ale třeba i rockový koncert.

Každoročně se mohou vystavovatelé 
zúčastnit také tradiční soutěže o Zlatý klas, 
vyhlašované Ministerstvem zemědělství 
ČR. Exponáty přihlášené do soutěže posu-
zuje a hodnotí soutěžní porota sestavená 
z odborníků – zástupců ministerstva, 
odborného školství, výzkumných ústavů, 
kontrolních institucí zemědělsko-potra-
vinářského komplexu a Výstaviště České 
Budějovice. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Mezinárodní agrosalon Země živitelka
Letos se agrosalon uskuteční od 23. do  
28. srpna na Výstavišti v Českých Budějovi-
cích jako jedna z největších výstav v České 
republice zaměřená na tradiční zemědělské 
obory, mezi které patří rostlinná a živočišná 
výroba, zemědělská technika, potravinářská 
výroba, lesní a vodní hospodářství, zahrad-
nictví a pěstitelství a další. Svoje místo mají 
také myslivci, rybáři či včelaři. 

Pro odborníky i zájemce z řad široké 
veřejnosti bude po celou dobu trvání agro-
salonu připraven odborný program v podobě 
seminářů a přednášek se stěžejními tématy 
týkajícími se chovu hospodářských zvířat, 
šlechtění a genetiky, rostlinné, živočišné 
a potravinářské výroby, myslivosti, ochrany 
a péče o les, rybářství a ochrany vod včetně 
samostatné kapitoly věnované chovu raků.

Země živitelka: Očekává se 
střet majitelů farem
Jak moc podporovat největší farmy? 
Hlavně tato otázka se bude řešit na 
pětačtyřicátém ročníku mezinárodního 
agrosalonu Země živitelka 
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Pokud jste měli hlavu plnou konce 
školního roku nebo výběru rób a smo-
kingů do Karlových Varů, možná jste 

prošvihli dojemně krásnou výstavu Jana 
Zrzavého sestavenou ze sbírek soukromých 
sběratelů, která do 8. července probíhala 
v Museu Kampa. Chybami se člověk učí. 
Zvláštní poetiku Zrzavého děl vám zpět-
ně zprostředkovat sice nedokážeme, ale 
upozorníme vás na výstavy, které byste si 
během léta neměli nechat ujít. 

Josef Koudelka
Černobílý svět fotografií Josefa Koudelky 
představuje do 23. září 2018 Uměleckoprů-
myslové museum v Praze. Dosud nejroz-
sáhlejší výstavu autora s názvem Návraty 
připravilo k jeho osmdesátým narozeninám. 
V sedmi kapitolách projdete Koudelkovým 
životem od Začátků přes Experimenty 
k rozsáhlému cyklu Cikáni a jeho origi-
nální divadelní fotografie, které vznikaly 
paralelně. Zvláštní význam měly pro autora 
snímky, na kterých zaznamenal invazi vojsk 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Fotografie 
bez jeho vědomí zveřejnily k prvnímu výročí 
srpnové invaze světové agentury a jejich 
autora označily jako 

Cecil Beaton
Pro zábavu a odlehčení se můžete přesunout 
na Kampu, kde do 7. října probíhá výstava 
Cecil Beaton, fotograf královen. Sir Cecil 
Beaton ale zdaleka nebyl jen oficiál ním fo-
tografem britské královské rodiny, přestože 
z jeho fotografií si k ní můžete udělat úplně 

jiný vztah než z fotek v bulváru. Zjistíte, jak 
krásná byla Alžběta II. předtím, než usedla 
na trůn. Že její otec Jiří VI. (o jehož vadě řeči 
pojednává film Králova řeč) vypadal díky 
mladistvému vzhledu spíše jako její bratr. 
Možná vás překvapí, že princ Charles nebyl 

v dětství zdaleka tak ušatý a na fotkách se 
sestrou princeznou Annou v kojeneckém 
věku vypadá velmi roztomile. Beaton byl 
módním a společenským fotografem (desít-
ky let fotografoval pro Vogue), ale nezaostá-
val ani jako módní návrhář, scénograf nebo 
kostymér (My Fair Lady, Coco). 

Jiří Kolář
Výstavu Jiří Kolář: Úšklebek století můžete 
navštívit do 2. září v Paláci Kinských na 
Staroměstském náměstí. Koláž, roláž, 
chiasmáž, asambláž, proláž, konfrontáž, ale 
i muchláž patří k technikám Jiřího Koláře, 
se kterými se můžete díky jeho nekonvenč-
nímu umění seznámit. Kombinace originál-
ních technik, vizuální, ale i literární stránky 
jeho výtvarných děl je natolik jedinečná, že 
si v Kolářově díle každý najde něco, co se mu 
bude líbit. Výstava představuje průřez prací 
Jiřího Koláře od poloviny čtyřicátých let do 
konce jeho života (2002) a je jednou z těch, 
které byste letos neměli vynechat.

Libenský–Brychtová a Chihuly
Velikány uměleckého skla a životní part-
nery Jaroslavu Brychtovou a Stanislava 
Libenského a jejich přítele – amerického 
multimediálního umělce Dalea Chihulyho 
představuje do 24. září Centrum současného 
umění DOX.

Jiří Slíva
Milovníci grafiky, dvojsmyslu a chytrého 
humoru by si neměli nechat ujít Můj šálek 
Kafky – Židovský humor v kresbě a grafi-
ce Jiřího Slívy. Tato výstava sice nekončí 
s létem, ale proč návštěvu Galerie Roberta 
Guttmanna odkládat? 

Sudek, Funke, Drtikol…
Z mimopražských výstav rozhodně 
doporučujeme i tu, která se právě koná 
v Oblastní galerii Liberec s názvem Sudek, 
Funke, Drtikol… Rozsáhlá prezentace čes-
ké a slovenské fotografie ze sbírek PPF je 
průřezem díly nejvýznamnějších fotografů 
obou zemí.   

KLÁRA DONATHOVÁ.(donathova@mf.cz) FO
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Umění léta
Výstavy, které by vám 
během prázdnin neměly uniknout
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Dále doporučujeme 
v Česku:
Brno, 
Moravská galerie v Brně a další místa
28. mezinárodní bienále grafického designu 
2018 (do 26. srpna)

Dubí, 
Dům porcelánu s modrou krví
Maxim Velčovský – výstava porcelánu jed-
noho z nejvýraznějších současných českých 
designérů (do 31. srpna)

Praha, 
Národní technické muzeum
Fenomén Favorit – historie jízdních kol této 
značky (do 30. září)

Ctěnice, 
Muzeum hlavního města Prahy
Trnkova zahrada 2 – interaktivní výstava, 
která vás zavede až za stránky slavné knihy 
Jiřího Trnky (do 2. září)

Pardubice, 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Velký svět malých hrdinů – české filmové 
loutky včetně legendárního Pata a Mata 
(do 21. října)

pRAGUE pHOTOGRApHER. 
„Já jsem odešel z nutnosti, protože jsem se necítil 
dostatečně silný, kdyby policie zjistila, že fotogra-
fie z invaze, které byly po světě publikované, jsou 
moje,“ vysvětluje Josef Koudelka, proč po roce 
1968 odešel do emigrace.

50_57_PT_07_08.indd   54 18.07.2018   10:27:53



50_57_PT_07_08.indd   55 18.07.2018   10:27:53



Moře je tu tak čisté, že při troše štěs-
tí v něm spatříte dokonce delfíny, 
rejnoky nebo mořské želvy. A díky 

své pestré historii je Albánie pokladnicí 
historických památek.

Albánská riviéra má své kouzlo. Na po-
břeží přibývají hotely, restaurace a pensiony, 
ale přesto se nebudete o místo na místních 
plážích přetlačovat s houfy zahraničních tu-
ristů. Široké pláže mívají pozvolný vstup do 
moře, což ocení především rodiny s dětmi. 

A pak – albánská gastronomie je rozmani-
tá a především zdravá. Stravu zde připravují 
z místních produktů a také z ryb a plodů 
moře, jichž je tu přehršel. Potom vám 
postačí jen jediný pohled na ostře řezané 
skalnaté pobřeží vystupující z moře, abyste 
se zamilovali. A chtěli se sem opět vrátit, což 
zřejmě uděláte, neboť je to od nás jen dvě 
hodiny letu.

Antická perla Butrint
Většina historických měst v Albánii leží 
uprostřed nádherné přírody. Nejvýznamněj-
ší a nejrozsáhlejší lokalitou, plnou antických 
pokladů je Butrint na samém jihu u řeckých 
hranic. Místo vás okouzlí pohodovou atmo-
sférou, vůní eukalyptů i cvrlikáním cvrčků 
ozývajících se mezi ruinami. Od roku 1992 
je Butrint zařazen do seznamu světového 
dědictví UNESCO, o osm let později tu byl 

založen Butrintský národní park (Parku 
Kombëtar i Butrintit).

Nejstarší budovy středověkého města 
pocházejí ze 4. století před n. l., o 100 let 
mladší je řecký amfiteátr, ke kterému poz-
ději římští kolonizátoři přistavěli průčelí. 
Orchestra je dnes zakrytá prkny a plechem, 
protože je zaplavená spodní vodou, přesto se 
v amfiteátru koná mnoho akcí, z nichž nej-
slavnější je mezinárodní divadelní festival. 
Zvláštní pozornost zasluhují římské lázně, 
chrám bohyně Minervy, Nymfaneum nebo 
vila Diaporit, kterou vlastnil Pomponius 
Atticus.

Albánský Bělehrad Berat
Další významnou památkou, rovněž zařaze-
nou do seznamu UNESCO, je „město tisíce 
oken“ – Berat. Jeho dominantou je mohutná 
pevnost tyčící se nad městem, které tvoří 
jakoby přilepené bílé domky s charakteris-
tickými velkými okny. 

Město bylo založeno ve 3. století před  
n. l. ilyrským kmenem centrální Albánie a za 
Římanů bylo známé jako opevněné město 
Antipatrea. Některé nejstarší objekty najdete 
v pevnosti, dochovány jsou rovněž některé 
byzantské kostely původem z 13. století, 
stejně jako mešity z raného období existence 
osmanské říše. Zajímavé je etnografické mu-
zeum, které ilustruje zdejší život v 19. století.

Skanderbegova Krujë
Krujë je známé jako rodné město albánské-
ho národního hrdiny Gjergjiho Kastriotiho 
Skanderbega, který sídlil na zdejším hradě. 
Hrad a pevnost jsou také největší dominan-
tou města a turistickým lákadlem. 

V hradním areálu je starý obnovený orien-
tální trh a zrekonstruovaná budova, v níž se 
nachází muzeum věnované právě Skander-
begovi. Ten odtud v 15. století vedl odboj 
proti osmanským Turkům, kteří jej třikrát 
neúspěšně obléhali. V roce 1468 Skanderbeg 
zemřel na malárii a následně město kapitu-
lovalo v roce 1478 při čtvrtém obléhání. Bylo 
pak součástí osmanské říše až do roku 1912, 
kdy Albánie získala samostatnost.

Bunkry rozeseté po celé zemi
Co však upoutá snad každého cestovatele 
v Albánii, jsou téměř všudypřítomné bunk-
ry. Spatříte je na horách, v údolích, na plá-
žích, ale i na hřbitovech, před kostely nebo 
v zahradách. Jde o malé bunkry nanejvýš 
pro dva lidi nebo hlídací budky pro jedno-
ho vojáka, ale i velmi rozsáhlé podzemní 
vojenské komplexy. Podle odhadů jich bylo 
na příkaz komunistického diktátora Envera 
Hodži postaveno odhadem půl až tři čtvrtě 
milionu. Stalo se tak po roce 1968, kdy vjely 
tanky Sovětského svazu a Varšavské smlou-
vy do Československa.  RED FO
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Albánie – turisticky 
pořád neobjevená 
Země ze západu omývána 
Jaderským mořem a z jihozápadní části 
mořem Jónským nabízí nádhernou přírodu, 
široké písčité pláže i nesčetně památek
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Kdysi jsem hovořil s Martinem 
Smithem, legendou mezi designéry, 
Angličanem, který zasvětil 

převážnou část svého života Fordu. A ten 
mi řekl, že vůbec nejtěžší je stvořit velký 
vůz, udržet jeho proporce v rovnováze. 
Jako povedený příklad tehdy uvedl Nissan 
Murano. Jsem si jistý, že kdybych s ním 
mluvil dnes, přidal by nový Peugeot 5008, 
sedmimístné SUV. 

Žádné ohlížení
Každý dnes staví SUV. A tak tu máme spor-
tovně užitkové vozy velké, malé, crossovery, 
elektrické, luxusní, levné. Trh s auty je do 
nich zblázněný. Peugeot se k trendu přidal 
s mírným zpožděním, dříve se orientoval 
spíše na rodinné vozy MPV. Jenže ty pře-
staly zákazníky přitahovat, nebyly pro ně 
najednou dost sexy. 

Což potkalo i „empévéčko“ z roku 2009, 
první generaci modelu 5008. Bachraté 

vozidlo oblých tvarů rychle zestárlo, dnes 
působí nezajímavě. A přesně vystihuje jiná 
slova designéra Smitha. „Dobrý design? Ten 
přitahuje i po letech.“ 

Model 5008 druhé generace, SUV, které 
se začalo prodávat loni, to už je něco jiného. 
Doslova rozčísl vzduch. A to nejen svými 
ostrými hranami, zaujal i podobou s jiným 
úspěšným modelem automobilky, menším 
SUV 3008. Sdílí s ním mnohé, je však delší 
o 19 centimetrů. Dost na to, aby uvezl jednu 
řadu sedadel navíc.  

UFO v akci 
Konstruktéři od Peugeotu se vcelku odvázali 
– to byl můj první dojem po usednutí za 
volant. Stvořili téměř futuristický koncept 
interiéru a nazvali ho i-Cockpit. Ohromuje 
hlavně přístrojový panel řidiče s nevšedními 
animacemi a přechody mezi jednotlivými 
konfigurovatelnými režimy. U mě dále bo-
doval velký kapacitní dotykový osmipalcový 

displej umístěný jako tablet na palubní des-
ce a vyvýšený přístrojový panel s displejem 
s vysokým rozlišením a úhlopříčkou  
12,3 palců. Za pozornost stály i použité 
kvalitní materiály, kůže a chrom. 

Zato jsem s rozpaky hleděl na kompaktní 
volant. Podle Peugeotu je nejmenší na trhu, 
napříč všemi segmenty. Pořád nevím, proč se 
tím automobilka tak pyšní. Měl jsem s ním 
problémy nedávno při testu modelu 3008. A nic 
se nezměnilo ani s 5008. V zatáčkách jsem si 
připadal, jako kdybych přišel o cit v rukách.  

Sedm trpaslíků? Nikoli
„Peugeot 5008 je díky rozvoru 284 centime-
trů nejprostornější ze všech SUV segmentu C. 
Zásluhu na tom má velká modularita 
platformy EMP2, na které stojí (používají 
ji i modely 308 a 3008). Ve druhé řadě, kde 
jsou tři samostatná identická sedadla, se 
zvětšil prostor pro kolena o 60 milimetrů ve 
srovnání s předchozí generací.“ 

58 l Profit

Bon coup! 
Povedená trefa. 
Konstruktéři Peugeotu 
spojili praktičnost sedmimístného 
MPV s estetikou velkého SUV. 
A zrodila se nová 5008

te s t
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A bonbonek na závěr: sedadla ve třetí řadě 
bylo možné nejen sklopit do podlahy, ale 
i pohodlně vyjmout (každé vážilo méně než 
11 kilogramů). Rázem jsem měl k dispozici 
luxusní náklaďáček. 

Hlavně pijánko
Sportovní ambice mi rychle vyhnala z hlavy 
manželka sedící na zadním sedadle. „Zdvi-
há se mi žaludek,“ pronesla suše po ostrém 
projetí několika „zákrut“. Pochopil jsem, 

Tolik citace z propagačních materiálů. 
A skutečnost? Peugeot se nechytil do pasti. 
Vozy SUV jsou sice líbivé, ale často na úkor 
omezení prostoru v interiéru. Toto ale ne-
platí pro 5008. A navíc ta úžasná variabilita 
sedadel! Když jsem je začal posunovat, sklá-
pět a vyjímat, připadal jsem si jako v časech 
svého dětství, když jsem dostal stavebnici 
Malý konstruktér. 

Tři sedadla v druhé řadě byla posuvná 
a nabídla pět různých úhlů sklonu, o tři více 
oproti těm v původní verzi 5008. Bylo mož-
né je snadno složit, tvořila pak součást rovné 
podlahy. A za samostatnou zmínku stála 
třetí řada. Tvořila ji dvě sedadla a rozhodně 
nebyla určena jen elfům. 

No dobře, to jsem možná trochu 
přehnal… Na přejezd z Prahy třeba do 
Rotterdamu to pro dospělého nebylo. Ale 
sedět se tam dalo; tedy když jsem si zvykl, 
že jsem měl kolena o něco výše, než bývá 
běžně zvykem.    

Peugeot 5008 2,0 BlueHDi

Motor: vznětový, 1997 cm³ 
Nejvyšší výkon: 130 kW (177 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3750 ot/min
Nejvyšší rychlost: 215 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,2 s
Převodovka: automatická, 8 stupňů
Provozní hmotnost: 1615 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2280 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4641 x 1844 x 1646 mm
Světlá výška: 236 mm
Počet míst: 7
Nájezdový úhel vpředu/vzadu: 19°/28°
Objem zavazadlového prostoru  
(v konfiguraci 5 míst): 1060 l 
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
5,2/4,5/4,8 l
První cena vozu (akční):  
580 000 Kč (1,2 PureTech; výbava Active) 
Cena testovaného vozu (akční):  
850 000 Kč (výbava GT Line)  
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že se nenaklánělo jen vysoké auto a ubral 
jsem.  5008 se mi odvděčila komfortní 
klidnou jízdou, motor byl perfektně od-
hlučněný. Na dálnici se z vozu stal polykač 
kilometrů. Ale opět jen do určité rychlosti, 
tak kolem sto třiceti kilometrů za hodinu. 
Pak začaly hučet velké „uši“ zpětných zrcá-
tek. Na rozbitých silnicích toho podvozek 
mnoho „neodfiltroval“.

Celotýdenní spotřeba se při testu ustálila 
na 6,5 litru na sto kilometrů. Klasicky více, 
než udávala automobilka. Ani tohle však na 
vůz vážící 1615 kilogramů nebylo špatné. 
V nabídce jsou jinak pro milovníky nižší 
spotřeby ještě tři další motory: benzinový 
1,2 PureTech (130 k) a 1,6 THP (165 k) a die-
selový 1,6 BlueHDi (150 k).

Dílna na kolech
A komu bych SUV doporučil? Samozřej-
mě početnější rodině, ale překvapivě 
i řemeslníkům, lidem převážejícím větší 

náklady, těm, kteří potřebují mít s sebou 
dílnu, ale nemusejí přitom zajíždět na 
nezpevněné rozbahněné cesty – 5008 se 
zatím nedodává jako čtyřkolka. Na to mě 
přivedl jeden známý, montér elektronic-
kých alarmů. 

Přijel ke mně s novou 5008 zakoupenou 
před týdnem. Byla to ta nejlevnější za  
580 tisíc korun. Tedy bez ozdobných lišt 
a dalších „vychytávek“, jako například 
sedadel s masážním systémem či panorama-
tického střešního okna. To mu však očividně 
nevadilo. Porovnání s nejdražším modelem, 
který jsem testoval, shrnul lakonicky do jed-
né věty: „Do obou se vejde úplně všechno.“ 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

TĚSné dOSTihy. Prodeje Peugeotu 5008 byly 
zahájeny loni. Letos si ho během prvních pěti měsí-
ců zakoupilo v Evropě 36 181 lidí. Jeho nejvážnější 
konkurenti na starém kontinentu – Nissan X-Trail 
a Škoda Kodiaq – oslovili ve stejném čase 24 326, 
respektive 31 553 zákazníků.
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Ještě než si Andrej Babiš došel do sněmovny 
pro podporu svojí vlády, důkladně podkopal 
základy své politické kariéry – tedy boji 
proti korupci. Minimálně u dvou zákonů 
z poslední doby zcela popřel původní teze 
svého hnutí a vyšel vstříc tomu, co hlásají 
komunisté. Jde jednak o zákon, který by měl 
odkrýt obchodní praktiky energetického 
gigantu ČEZ, a také o normu, podle níž se 
nominují vyvolení zástupci do orgánů stát-
ních a polostátních firem.

V tuto chvíli vlastně ani nejde o to, jestli 
jsou dané zákony správné, nebo nejsou. Jde 
o to, jak se hnutí ANO navenek prezentuje. 
Vždyť už své předchozí menšinové vládě bez 
důvěry dalo marketingový přídomek „pro-
tikorupční“. Z údajného boje proti korupci 
si ANO dělá motto, a přitom potápí zákony 
s paragrafy, které dříve samo prosazovalo.

Druhého února se na facebookovém 
profilu Andreje Babiše objevilo premiérovo 
úlevné povzdechnutí, které začínalo slovy 
„ČEZ a Budvar by měly konečně začít podlé-
hat registru smluv. Určitě víte, že to chci už 
dlouho“. Babiš tím podpořil návrh Pirátů, 
kteří novelu zákona připravili. Premiér měl 
jen výhradu k tomu, aby se nezveřejňovaly 
obchodní smlouvy obou podniků. Jen pro 
upřesnění: Registr smluv je volně přístupná 
platforma se smlouvami státních podniků 
a úřadů, která dává přehled o tom, s kým 
obchodují, za kolik, a od koho pořizují zboží 
a služby.

Pochválený pirátský návrh zákona 
o svobodném přístupu k informacím ale při 
hlasování 26. června neprošel. Proti hlaso-
val i Andrej Babiš a 40 poslanců jeho klubu. 
Spolu s dalšími, kteří se zdrželi, se dá vyčíst, 
že ho potopily ještě SPD, KSČM, ČSSD 
a ODS. Tehdy šlo o to, jestli ho zařadit na 
jednání pléna, protože byl původně vyřazen 
při jednání organizačního výboru.  KeR

Snad všichni si uvědomují, že ukládat skoro 
polovinu odpadu na skládky je neekologické 
a neudržitelné. Jenže jakmile se řeč stočí 
k tomu, kam tok odpadků přesměrovat, 
shoda se hledá těžko. Dodnes se ptáme spo-
lu s klasikem – kam s ním? Do kotle, či na 
třídicí linku? Současně ani nemáme jasno 
v tom, kolik komunálního odpadu Češi za 
rok vyprodukují. Podle ministerstva životní-
ho prostředí 5,6 milionu tun, podle Českého 
statistického úřadu o dva miliony méně.

V nastíněném chaosu vzniká nový zákon 
o odpadech, který má nahradit zastaralou 
právní úpravu z roku 2001. Tu před čtyřmi 
lety „vylepšil“ poslanecký přílepek, který 
s platností od roku 2024 zablokoval možnost 
ukládat komunální odpad na skládky. Zbývá 
tedy pět a půl roku, a to je na zásadní pro-
měnu českého odpadářského byznysu málo. 

Vyžadovalo by to doslova stachanovské 
nasazení, aby do té doby vyrostly potřebné 
spalovny pro energetické využití odpadu, 
třídicí linky či bioplynové stanice, které 
zužitkují biologicky rozložitelný odpad.  
Faktem je, že tak razantní zásah po nás 
nepožaduje ani Evropská unie. Její nedáv-
no schválená směrnice počítá s možností 
ukládat až desetinu komunálního odpadu na 
skládky – i v dlouhodobém horizontu roku 
2035.  Dtr

Nejsou lidi. To je problém, který trápí řadu 
průmyslových i jiných podniků v celé České 
republice. Co s tím? Nápady, které předklá-
dá generální ředitel a většinový akcionář 
Jiří Rosenfeld, jsou logické, ale politicky 
neprůchodné. Tak razantní reformy by si 
nedovolila snad ani Margaret Thatcher.

Rosenfeld totiž doporučuje, aby vysokou 
školu studovalo jen 40 až 45 procent popu-
lačního ročníku. Ostatní mají jít po střední 
škole pracovat. Současně by odboural barié-
ry pro příchod Ukrajinců, Moldavanů, Srbů 
a dalších cizích pracovníků. Zvýšil by také 
věk odchodu do důchodu – klidně na 70 let.

 Nejvyšším manažerem ve Slováckých 
strojírnách jste již skoro dvacet let. Co 
všechno se za tu dobu změnilo?
Zásadní proměna, kterou jsem musel řešit 
po nástupu do vedení firmy v 90. letech, 
byla změna výrobního programu v důsledku 
ztráty stávajících trhů východní Evropy, 
zastavení vojenské výroby a prosazení se na 
nových trzích. Nemalé úsilí jsme věnovali 
oddlužení firmy, zajištění jejího financování 
a jeho převedení na trajektorii pozitivního 
cash flow. Nemám rád dluhy. Když zboží 
objednáte, musíte ho i zaplatit. V posledních 
letech došlo v naší firmě ke značnému tech-
nologickému posunu. 

 Co si pod tím můžeme představit?
Jednak jsou tu úplně nové výrobní tech-
nologie dělení materiálu pomocí vodního 
paprsku, ale také využívání laserových 
technologií nejen pro dělení materiálu, ale 
i pro speciální svařování. Výrobní základna 
naší firmy je na úrovni předních evrop-
ských výrobců. Od nástupu do funkce až po 
současnost každý den věnuji mnoho času 
práci s lidmi. Věřte, že to je to nejsložitější, 
co musím řešit.  Dtr

CeLé TeXTy nA WeBU TÝdeníKU

Prostě to ohneme
Vláda začíná. 
Hnutí ANO ohýbá 
protikorupční zákony 
podle vůle KSČM

Lobbisté u popelnic
Zákon upravující 
nakládání s odpady
vyvolal intenzivní střet 
zájmových skupin 

Je mi sedmdesát a ještě 
nekončím
Dlouholetý šéf Slováckých
strojíren Jiří Rosenfeld 
varuje před populismem
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ských výrobců. Od nástupu do funkce až po 

2035. Dtr
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DPH, již uhradí v jiném členském 
státě EU, nemohou zástupci 
tuzemských firem uplatnit v českém 

přiznání. O daň přesto nemusejí přijít. 
Kromě členských států osmadvacítky vracejí 
českým firmám DPH u vybraných položek 
například i Kanada nebo Norsko.

Nárok na vrácení má každá česká firma, 
která není k dani z přidané hodnoty v pří-
slušné zemi registrována, nemá zde sídlo 
ani pobočku a trvale zde nepodniká. Tato 
možnost je výhodná například pro expor-
téry. Vývoz se totiž za podnikání na území 
země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou je to, aby měl žadatel v pořád-
ku všechny doklady a účtenky, které doka-
zují, že DPH v cizině zaplatil (například při 
nákupu benzinu či za ubytování v hotelu), 
a následně je přiložil k příslušné žádosti.

Částka musí převyšovat hranici 50 eur 
za rok. O vrácení DPH ze zaplacené částky 
vyšší než 400 eur mohou podnikatelé žádat 
častěji než jednou ročně, ale maximálně 
čtyřikrát – tedy ne za období kratší než tři 
měsíce. Podrobnosti najdete v paragrafu  
82 zákona o DPH.

Vyrozumění v maďarštině
Žádost se podává výhradně elektronic-
ky přes portál Finanční správy ČR (FS), 
kde najdete informace, jak postupovat, 
i příslušné formuláře. Pokud již odeslaná 
žádost obsahuje chyby, je nutné je opra-
vit, respektive podat takzvanou opravnou 
žádost. I ta je k dispozici na webu FS. Před 
podáním žádosti je nutné se do elektronic-
kého systému vracení DPH registrovat, což 
trvá nejdéle 15 dní.

Pokud podnikatel platil v určeném období 
DPH ve více zemích, bude mít s vracením 

více práce. „Podnikatel nebo firma podává 
právě tolik žádostí s přiloženými doklady 
a vyčíslenou DPH, v kolika zemích má účty. 
Následně obdrží vyrozumění v jazyce té 
které země, zda byly podmínky splněny. 
Obnos je případně vrácen v její měně,“ 
upozorňuje daňová poradkyně TaxVision 
Blanka Štarmanová. Pokud žádáte o vrácení 
DPH například v Rumunsku, nepřijde vám 
vyrozumění v angličtině, ale v rumunštině 
a dostanete lei.

Pokud nechcete poněkud komplikovaný 
postup absolvovat sami, kompletní vyřízení 
žádosti si lze objednat za dva tisíce korun 
u odborníků. 

K žádosti patří i zaručený elektronický 
podpis. Místně příslušný finanční úřad zpra-
cuje žádost o přístup do aplikace nejpozději 
do patnácti pracovních dnů. O úspěchu 
podání rozhoduje cizí stát, a to zhruba do tří 
měsíců. DPH by vám tedy měli vrátit nejpoz-
ději do konce roku.

„Žadatel bude vyrozuměn prostřednic-
tvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští 
operátoři), který uvede v žádosti, v případě 
zamítnutí bude uvedeno i rozhodnutí správ-
ce daně,“ upřesňuje FS ČR.

Komu se žádost vyplatí?
„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí 
především podnikatelům a firmám se 
zaměstnanci, kteří často cestují do zemí EU, 
aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské 
provozovny a využívají hotelových služeb. 
Nezanedbatelné částky tvoří DPH například 
při účasti firem na zahraničních veletrzích. 
Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při 
nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává 
poradkyně TaxVision.

Každá země má přitom vlastní pravi-
dla. Žádný stát nevrací daň z výdajů za 
zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či 
užité umění. Někteří členové osmadvacítky 
poskytují pouze část DPH ze služeb, které 
jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. 
taxislužby). V mnoha členských zemích 
není součástí zmíněného bonusu daň z jídla 
či nápojů. Jiné (Německo či Rakousko) 
požadují, aby byli na dokladu identifikováni 
příjemci občerstvení. Některé země dokonce 
nevracejí ani daň z pohonných hmot, jiné ji 
poskytnou jedině dopravcům.

Žádost se podává jednou ročně. Pokud  
je ale částka nárokované daně vyšší než  
400 eur, lze ji podávat také v průběhu roku, 
a to jednou za čtvrtletí. 

Zejména menší firmy mohou díky vrácené 
DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto 
možnost využívají. „Menší firmy a podni-
katelé o možnosti vrácení všeobecně moc 
nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi 
včetně DPH a nepožádají o vrácení, připra-
vují se tím o značné peníze,“ varuje Blanka 
Štarmanová. 

JAKUB PROChÁZKA.(prochazka@mf.cz)

BUSine S SinfO.C Z
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Jak snížit náklady při obchodování 
v cizině? Žádejte o vrácení DPH
Daň z přidané hodnoty zaplacenou 
v členských státech EU mohou tuzemští 
plátci získat zpět. Žádost o vrácení 
daně ale musejí podat do 30. září

Co musí splnit žadatel

a)  je registrovaný jako plátce DPH v ČR
b)  má sídlo, místo podnikání nebo provo-

zovnu v tuzemsku
c)  neuskutečňuje pouze plnění osvobozená 

od daně bez nároku na odpočet
d) má zaručený elektronický podpis
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Stát ukládá firmám stále více 
povinností spojených s finančně 
náročným technickým řešením. 

Namísto certifikovaných a prověřených 
dodavatelů nechává vše na „neviditelné ruce 
trhu“.  

Na tuzemské podnikatele se v posledních 
měsících valí povinnost za povinností. Od 
května platí nařízení o ochraně osobních 
údajů GDPR, v lednu pro soukromé zdravot-
níky začala platit povinnost používat e-re-
cept, předtím museli hoteliéři, restauratéři 
a obchodníci řešit elektronickou evidenci 
tržeb (EET).

Všechny nové povinnosti jsou spojeny 
s poměrně náročnými technologickými změ-
nami či zaváděním nových systémů. Stát při 
jejich zavádění nechal firmy a podnikatele 
na holičkách. S výjimkou několika infor-
mačních webů byli zástupci firem odkázáni 
na nabídky jednotlivých firem.

Živnostníci často utrácejí 
zbytečně
Toho v mnoha případech využili „IT predá-
toři“, kteří začali vyděšeným soukromým 
lékařům, prodavačům a dalším živnostní-
kům vnucovat předražené systémy. 

„Před začátkem platnosti e-receptů mě 
navštívil IT specialista a začal mě přesvěd-
čovat o tom, že kvůli této změně musím 
nakoupit novou výpočetní techniku. Varoval 
mě přitom před pokutami, které mi hrozí, 
pokud se na změnu nepřipravím. Nakonec 
jsem mu zaplatil za sestavu dvou počítačů, 
pro mě a pro sestru, tiskáren a dalšího vy-
bavení více než dvě stě tisíc korun,“ popisuje 
svůj příběh soukromý lékař z Kolína.

Když však chtěl začít počítače používat, 
zjistil, že nejsou připojené k systému e-re-
ceptů. „Zkoušel jsem IT specialistu volat, ale 
od zaplacení mi nebral telefon. Další tisíce 
jsem pak musel zaplatit jinému odborní-
kovi za připojení. Když jsem pak zjistil, 
že si lékařka ve vedlejší ordinaci koupila 
‚krabičku‘ za osm tisíc, která zvládá jak 

 e-recept, tak do budoucna EET, strašně jsem 
se rozzlobil. Pokládám za neseriózní, že stát, 
který po podnikatelích vyžaduje plnění stále 
nových a nových povinností, pro ně nezajistí 
transparentní podmínky, a otevírá tak dveře 
dokořán podvodníkům,“ dodává lékař.

Pod podobným tlakem jsou v současnosti 
všechny firmy a podnikatelé kvůli nástupu 
GDPR. Ta je pro většinu z nich ještě nesro-

zumitelnější, protože zahrnuje jak oblast IT, 
tak problematiku právní a organizační. Také 
v tomto případě mnoho malých a středních 
firem z obav před pokutami zaplatilo stati-
síce za řešení, která jsou vhodná spíše pro 
velké firmy.    

Předražené poradenství
„Bohužel musím konstatovat, že metodiky, 
jak postupovat, začal stát prostřednictvím 
svých organizací vydávat pozdě, a to až 
v době, kdy okolo zavedení GDPR vznikla 
celá řada mýtů a byla rozšířena atmosféra 
strachu, která nahrávala řadě poradenských 
společností k tomu, aby prodávaly svým 
zákazníkům analýzy, služby a řešení, jež 
mnohdy vůbec nepotřebují,“ upozorňuje 
expert na kybernetickou bezpečnost Dalibor 
Lukaštík ze společnosti 4Stars.

Podle jeho slov na současnou situaci do-
platili především živnostníci a malí podni-
katelé, kteří se snažili přípravu nezanedbat. 
„Z toho vyplývají i značné rozdíly v cenách 
za zavedení GDPR v různých firmách, ale 
například i v městech, obcích a v dalších 
organizacích. K tomu by za předpokladu, 
že by byl stát a jeho instituce aktivnější, 
v takové míře nedocházelo,“ dodává Dalibor 
Lukaštík.

Také kvůli GDPR si ve firmách podávají 
dveře dealeři nabízející novou výpočetní 
techniku, servery, multifunkční tiskárny 
nebo skartovačky. Ty podobně, jako u e-re- 
ceptů, pod tlakem obav z drastických pokut 
nakoupili i živnostníci nebo majitelé malých 
firem, kteří pro ně nemají využití a stačilo 
by jim, pokud by si uzamkli skříňku s faktu-
rami a smlouvami.

Komplikací pro firmy bylo i rozhodnutí 
Ústavního soudu, kvůli kterému byly odlo-
ženy další vlny elektronické evidence tržeb 
na neurčito. Na to doplatili především ti 
zodpovědní podnikatelé, kteří si již techniku 
pro EET nakoupili. 

dALiBOR dOSTÁL.(dostal@mf.cz)

BUSine S SinfO.C Z

GDPR, EET, e-recept... IT predátoři útočí
Podnikatelé často kupují předražené a nepotřebné systémy. 
Vydělávají na nich šikovní podvodníci
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Stát, který po 
podnikatelích 
vyžaduje plnění stále 
nových a nových 
povinností a nezajistí 
pro ně transparentní 
podmínky, tak 
otevírá dveře dokořán 
podvodníkům.
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POR AdnA

Mají mít zaměstnavatelé odlišný přístup k mileniálům?
MiChAL K., Praha

 

Není firma jako firma a všechny 
„mladé zaměstnance“ nemůžete 
házet do jednoho pytle. Sociologové 

se nicméně shodují, že pro generaci 
přicházející nově na pracovní trh platí 
posuny v očekávání a také v pracovním 
chování.

Mám zkušenosti z fungování fintechové 
firmy, kde je průměrný věk zaměstnanců 
mírně pod 30 let. Naše společnost má jak 
vývojovou část, tedy ony těžce uchopitel-
né ajťáky, tak i tu obchodní, stejně jako 
marketingové oddělení či klientský servis. 
Z hlediska velikosti a rozložení lidí pod  
30 let jde tedy o celkem vypovídající vzorek.   

Mladým kolegům musíte dát prostor 
pro jejich rozvoj. Bylo by hezké myslet si, 
že pracují pro rozvoj firmy, ale tak to není. 
Vítejte do doby individualismu. Vše, co 
nabízí možnost naučit se nové věci, věci, 
které mohou časem zobchodovat i jinde, 

stojí za námahu. Rutina je věc, která zabíjí 
mladého ducha, a tak již opravdu neplatí, 
že si svou budoucnost musím vysedět. 

Je základní chybou přistupovat k lidem 
mezi 20 a 30 lety tak, že je nechám na rok 
či dva odležet u naprosto podřadné práce 
s tím, že si pak budou zlepšení považovat. 
Naopak zmizejí rychleji, než byste řekli 
„hlavní pracovní poměr“. Zapomeňte 
na šéfovské manýry, které byly v kurzu 
ještě před deseti lety. Přestaňte rozdě-
lovat firmu na nadřízené a podřízené 
a smiřte se s tím, že kolem sebe máte 
kolegy. Hlavně ti mladší vyžadují, aby pro 
ně platila stejná pravidla jako pro šéfy. 
Odejde si šéf dříve z práce? Má dvakrát 
týdně home office? Pak chci stejné mož-
nosti i já. Možná si říkáte, že je to drzost. 
Nicméně chcete-li mít novou generaci na 
palubě, musíte uzavírat mezigenerační 
kompromisy. Dejte lidem více flexibility, 

jak a kde pro firmu pracovat. Například 
kanceláře se dnes více posunují ke co-
-workingovým prostorům, kde nemusíte 
nutně mít své pevné místo. V praxi to 
také znamená, že management není nijak 
zásadně oddělen od ostatních. 

Flexibilita spočívá i v tom, nastěho-
vat firmu do cloudu. Tedy mít přístup 
k firemním datům, e-mailům a podobně. 
Ze všech zařízení a ze všech koutů planety. 
Samozřejmě s odpovídajícím zabezpeče-
ním. Pak už jen zbývá zrušit docházkový 
systém a umožnit zaměstnancům pracovat 
i z míst, kde se dokážou například lépe 
soustředit, nebo i ve svém volném čase 
realizovat nějaký momentální nápad. Po-
slední rada na závěr, pokud se zaměstnanci 
nepotkávají s klienty, zrušte nebo výrazně 
rozvolněte dress code. 

Pavel jecHort, Suri.cz

Tradiční způsob řízení, kdy manažeři vydávají příkazy  
a jejich podřízení je vykonávají, se zdá být minulostí. V této 
souvislosti se hodně hovoří o agilní metodě řízení? Co to je?
KVĚTA d., Brno

 

Budoucnost má patřit malým 
multifunkčním týmům, které se 
dokážou řídit prakticky samy. 

Takzvaná agilní metoda řízení, s níž před 
dvaceti lety začínaly softwarové firmy, 
nalezla už uplatnění ve finančnictví, 
telekomunikacích, marketingu i v oblasti 
řízení lidských zdrojů a postupně míří 
i do dalších odvětví. Výhodou agilního 
přístupu je téměř neustálá spolupráce mezi 
projektovým týmem a zákazníkem, který 
týmu poskytuje zpětnou vazbu a průběžně 
upřesňuje zadání. 

Nejrozšířenější agilní metodou řízení je 
takzvaný scrum, což je rozdělení zadaného 
projektu na jednotlivé funkční části, z nichž 
každá se řeší samostatně. Práce na každé 

části probíhají v krátkých, zpravidla pouze 
několikatýdenních úsecích, sprintech. Na 
konci každého sprintu se vyhodnotí výsledek, 
což umožňuje rychle odhalit potíže, reagovat 
na ně a v případě problémů projekt zčásti 
nebo úplně redefinovat. Ve výsledku je tato 
metoda údajně třikrát až pětkrát efektiv-
nější než tradiční způsob řízení. Ovšem pro 
rychlejší a úspěšnější implementaci agilních 
metod řízení do praxe je nutné překonat dvě 
zásadní překážky – stereotypy v myšlení 
managementu a také zažité představy o tom, 
jak má vypadat organizace firmy.

Nejprve se musí proměnit myšlení ma-
nažerů, teprve pak bude možné proměnit 
organizaci firem tak, aby zvládly přechod 
k agilním metodám řízení. Nejdůležitější 

je vědomí, že agilní metody nejsou cílem, 
ale pouze nejlepším způsobem, jak cíle 
dosáhnout. A současně s tím by se mělo ma-
nažerské myšlení změnit v tom smyslu, že 
vedoucí budou podporovat týmového ducha 
a ostatním pomáhat stát se týmovými vůdci.

Pokud jste na vyšší manažerské pozici, 
podívejte se, nakolik jsou týmy zapojené do 
fungování celé firmy nebo nakolik jsou uza-
vřené v rámci své dílčí činnosti. Zaměřte se 
na to, jak vám rostou z týmu lídři a jak se se-
niorní zaměstnanci posouvají v rámci firmy, 
přicházejí s inovativními nápady a přebírají 
zodpovědnost. Změna leadershipu by proto 
měla být hlavní prioritou. 

JOZef PAPP,.Stanton Chase

64 l Profit
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K ALendÁř dAňOVé TeR Míny

25. ČERVENCE
DAŇ Z HAZARDNÍCH HER

  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a červen 2018
  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a červen 2018
  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a červen 2018

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny  

za červen 2018

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání za červen 2018
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně napří-

klad z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 
(pokud vznikl nárok)

30. ČERVENCE
  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství 

biopaliv a splatnost související jistoty

31. ČERVENCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

9. SRPNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

20. SRPNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

24. SRPNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

27. SRPNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
  souhrnné hlášení za červenec 2018
  kontrolní hlášení za červenec 2018

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny  

za červenec 2018

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  daňové přiznání za červenec 2018
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně na-

příklad z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 
2018 (pokud vznikl nárok)

26. ČERVENCE
GDPR – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A NEPOCHOPENÍ
V rámci výkladu GDPR a související legislativy často 
dochází k omylům, které rezonují i v médiích. Díky 
tomu se množí dotazy firem, jež „bojují“ s imple-
mentací GDPR. Školení, které se uskuteční 26. čer - 
vence od 9.00 hodin v obchodním centru Nosreti 
v Brně, se bude věnovat nejčastějším dotazům pod-
nikatelů, omylům a nepochopení legislativy – včetně 
návrhů řešení i příkladů z praxe. Více na www.
sovastudio.cz/vzdelavaci-kurzy/bezpecnost-a-pravo

29. SRPNA
JAK USPOŘIT? UHLÍKOVÁ STOPA FIRMY
Poslední srpnovou středu se v Brně uskuteční 
tematický seminář určený pro zástupce firem. Jeho 
cílem je informovat a vzdělávat podnikatele v oblasti 
úspor při spotřebě energií. Účastníci se dozvědí 
celou řadu aktuálních informací o ochraně klimatu 
a uhlíkové stopě. Účast na semináři je bezplatná. 
Více informací najdete na http://ci2.co.cz/cs/druhy-
-cyklus-seminaru-na-tema-uspory-energie-uhliko-
va-stopa

10. ZÁŘÍ
ZA EXPORTEM DO ASIE
Vyrábíte potraviny, nápoje, doplňky stravy či 
kosmetiku? Právě vám nabízí agentura CzechTrade 
pomoc s prosazením se na gruzínském a ázerbájd-
žánském trhu. Mise českých výrobců do zmíněných 
zemí proběhne ve dnech 10. – 14. září. V Gruzii mo-
hou české firmy dodávat i do tak známých řetězců, 
jako je Interspar nebo Carrefour. Podrobnosti na 
e-mailu: jana.trnkova@czechtrade.cz

13. ZÁŘÍ 
DANĚ. JAK NA NĚ?
Co je důležité vědět před zahájením daňové kontro-
ly? Jak postupovat při neoprávněných požadavcích 
berňáku? Jaké sankce vám hrozí, když neplníte 
své povinnosti? Odpovědi nejen na tyto otázky se 
dozvědí účastníci semináře, který proběhne ve  
čtvrtek 13. září ve Zlíně. Akce se koná od 9.00 do 
11.00 hodin v sídle Krajské hospodářské komory. 
Další informace vám sdělí na info@khkzk.cz

18. ZÁŘÍ
IT MEZI PARAGRAFY
V úterý 18. září se v Praze uskuteční odborná konfe-
rence, která se zaměří na elektronické identifikace, 
občanské průkazy s čipem, Autentizační bod či 
na zákon o zpracování osobních údajů a ePrivacy 
Regulation coby doplňku GDPR. Podrobnosti včetně 
možnosti registrace na akci najdete na webových 
stránkách https://itparagrafy.konference.cz/reserve
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Objem zpracovávaných dat se 
neustále zvyšuje, a tím i množství 
nástrojů, které s jejich analýzou 

mají pomáhat. Ne vždy tomu tak ale opravdu 
je. Firmy pak často platí za řešení, které 
je nekompatibilní s jejich daty a nástroji, 
které už používají, nebo je k nim přístup 
tak komplikovaný, že ho nikdo reálně 
nevyužívá. Existují však technologie, díky 
kterým lze všechny obavy otočit v růst.

Lokační data – jsem v obraze 
Oblast business intelligence se čím dál 
častěji orientuje na data vztažená k lokali-
tě. Čím víc totiž rostete, obsluhujete větší 
území, máte víc poboček, omnichannel je 
pro vás denním chlebem, stáváte se glo-
bálním, tím je pro vás důležitější znát svůj 
byznys a potenciál trhu vzhledem k lokalitě. 
Firmám dnes při expanzi pomáhají lokační 
data, která se sbírají pomocí beam čidel, IoT 
(internet věcí), GPS a mobilních zařízení. 
Lokační data jsou však obsažena i v tradič-
ních firemních datech, jako jsou objednávky, 
smlouvy, pobočky, geografické cílení kam-
paní, trasy kurýrů, adresy zákazníků. Tím, 
že je informace o lokaci až v 80 procentech 
všech firemních dat, je jejich analýza klíčo-
vým prvkem pro spojování různorodých 
a zdánlivě nesouvisejících dat. 

Kontext lokace firemních dat na mapě je 
důležitým prvkem, který firmám přináší 
žádané poznání svého podnikání. Bez zna-
losti místní situace se neobejde optimalizace 
pobočkové sítě, rozvážkové služby, rozvoj 
nemovitostí, ale ani B2B prodej. 

Platím, jen když používám
SaaS neboli software jako služba je průběž-
né placení za to, že nástroj používáte. Jestli 
je něco dobrého a vám to přináší zisk, to se 
většinou ukáže až při reálném používání. 
Se SaaS se nevystavujete riziku, že zaplatíte 
jednorázově obrovskou částku a po měsíci 
zjistíte, že je vám to buď k ničemu, nebo už 
to nepotřebujete. Díky principu SaaS si ale 

některé nástroje můžete zaplatit jen tehdy, 
kdy je využíváte. Mezi ně patří i ten pro 
lokační analýzu CleverAnalytics. Služby fun-
gující na principu SaaS jsou také škálovatel-
né, což v podstatě znamená, že firmy mohou 
flexibilně volit, v jakém rozsahu ji chtějí 
využívat, a to podle vlastních potřeb. Rychlé 
odvětví e-commerce nebo food delivery tak 
využívá CleverAnalytics jinak než například 
konzervativnější banky nebo pojišťovny. 

Přistupuji odkudkoliv
Trendem jsou v současnosti bezpochyby 
také cloudové platformy. Firmy totiž po-
třebují, aby byly nástroje, které pro rozvoj 
svého byznysu chtějí využít, snadno a rychle 
přístupné. Pak například obchodníci z roz-
vážkových služeb potřebují jen notebook, 
tablet nebo smartphone a rychlé připojení 
k internetu, aby mohli pracovat v terénu 
a restauracím ukázat argument pro jejich 
zapojení do rozvážkové služby, vizualizo-
vaný na mapě díky platformě pro lokační 
analýzu. 

OndřeJ TOMÁŠ,.Clever Maps

66 l Profit

Moderní technologie a úspěšná firma
Konkurenceschopné firmy dokážou využít 
svůj potenciál i díky moderním technologiím. 
Jejich využití jim pomáhá pracovat efektivněji, 
a zvyšovat tak zisk
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