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Osobní kontakt 
je v byznysu stále 
nezastupitelný, 
říká Radka Svobodová, 
ředitelka projektu Mezinárodního
strojírenského veletrhu

 

www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

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

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.
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Tato nová generace autonomních vozíků provádí opakované 
procesy nezávisle, přesně, spolehlivě a bezpečně.  Tím se výrazně 
zvyšuje produktivita ve skladu a současně snižují náklady. 
Robotické vozíky nezpůsobují nehody a nevznikají tak škody ani 
na zboží, ani na vybavení skladu. Robotizované manipulační vozíky 
značky Linde jsou fl exibilní a jsou vhodné zejména pro vícesměnné 
provozní nasazení.

  K-MATIC - Vozík VNA pro velmi úzké uličky
  R-MATIC - Retrak 
  L-MATIC - Vysokozdvižný ručně vedený vozík  
  T-MATIC - Nízkozdvižný paletový vozík  
  P-MATIC - Tahač  
  C-MATIC - Tzv. želva  

Budoucnost 
nemusíte 
řídit

Přijďte se podívat.

LINDE ROBOTICS

FLOTILA LINDE ROBOTICS

MSV Brno 
Pavilon A2  stánek 046  1. – 5. 10. 2018

www.linde-mh.cz

Těší se na vás naši specialisté na robotiku, 
kteří rádi zodpoví vaše dotazy.
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Odchod do důchodu? 
Ne, děkuji    
Typický podnikatel je dnes zobrazován jako zhruba třicetile-
tý, energií nabitý muž, chystající se založit nějaký ten startup. 
Ale tento pohled se zřejmě rychle změní. Je tu nový trend. 
S prodlužujícím se věkem a s lepší kondicí seniorů a seniorek 
prudce roste počet starších podnikatelů. Podnikatelů-seniorů 
už je v Česku více než mladých podnikatelů do 35 let.

Jak píše kolega Procházka v obsáhlém článku tohoto čísla, 
„donedávna opomíjení důchodci se stávají hybnou silou 
tuzemské ekonomiky. Za osm let vzrostl počet podnikatelů 
v důchodovém věku o více než polovinu.“ 

Co je vede k tomu, aby se pustili do „nového dobrodruž-
ství“? Důvody mají povětšinou dost podobné. Na podnikání 
neměli čas jako mladší, když prožívali vesměs úspěšné 
kariéry coby zaměstnanci. Zato teď se chystají si to užít. 
Nevede je totiž jen touha uspět, ale i pobavit se. Jdou do 
toho s nefalšovaným nadšením. Budou něco tvořit, budou 
v kontaktu s jinými lidmi… a ještě si vydělají. 

A je tu hned další otázka, prosadí se? Bezesporu ano. 
Oproti mladším lidem totiž mají nepopiratelné výhody – 
nesmírné zkušenosti a bohaté kontakty. Vědí, jak nakládat 
s financemi, energií, do čeho se pustit a co vynechat. A když 
budou v úzkých, třeba s moderními technologiemi, vědí, na 
koho se obrátit, koho najmout. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Ray Bradbury, 
americký romanopisec

„Skoč, křídla 
roztáhneš cestou.“

Tato nová generace autonomních vozíků provádí opakované 
procesy nezávisle, přesně, spolehlivě a bezpečně.  Tím se výrazně 
zvyšuje produktivita ve skladu a současně snižují náklady. 
Robotické vozíky nezpůsobují nehody a nevznikají tak škody ani 
na zboží, ani na vybavení skladu. Robotizované manipulační vozíky 
značky Linde jsou fl exibilní a jsou vhodné zejména pro vícesměnné 
provozní nasazení.

  K-MATIC - Vozík VNA pro velmi úzké uličky
  R-MATIC - Retrak 
  L-MATIC - Vysokozdvižný ručně vedený vozík  
  T-MATIC - Nízkozdvižný paletový vozík  
  P-MATIC - Tahač  
  C-MATIC - Tzv. želva  

Budoucnost 
nemusíte 
řídit

Přijďte se podívat.

LINDE ROBOTICS

FLOTILA LINDE ROBOTICS

MSV Brno 
Pavilon A2  stánek 046  1. – 5. 10. 2018

www.linde-mh.cz

Těší se na vás naši specialisté na robotiku, 
kteří rádi zodpoví vaše dotazy.

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
18

10
03

45
1

FO
TO

: 
Pr

ofi
 m

ed
ia

.c
z

02_11_PT_09.indd   3 19.09.2018   10:44:28



09/2018
3 Editorial

6–10 Česko, Svět

12–15 Trend 
Doba stříbrná: senioři zachraňují český byznys

16–17 Rozhovor
Jiří Rumler, GR Pece

18–19 Příběh úspěchu
Hana Polanská, Alena Doležalová, World of Chilli

20–21 Příběh úspěchu  
Marie Brožová, Obhajoba pastelky

22–23 Příběh úspěchu   
Michael Dobiáš, Trailpoint  

25 Rozhovor 
Ivan Pilný, politik a podnikatel v oboru informačních technologií   

27 Rozhovor 
Bohuslav Svoboda, politik a lékař v oboru gynekologie 
a porodnictví

28–31 Téma 
Čtvrtá revoluce: lék na chybějící zaměstnance

32–34 Cover Story
Mezinárodní strojírenský veletrh: Radka Svobodová, ředitelka 
projektu MSV (rozhovor); Strojírenská šedesátka (historie); 
Vyprodáno, hlásí veletrh 

38–41 Téma 
Vlaky manažery nelákají. Zatím; Obnova vozového 
parku je nezbytností  

45–50 Fokus
Byznys a práce ve firmách hrou; Hodně drahé maratonky; 
Chybějí hlavně odborníci

54 a 56 Po práci
Dress code je mrtev, ať žije dress code!; 
Kam se vydat za exotickou dovolenou?

58–59 Test auta
Kia Stinger GT 3.3 V6 T-GDI GPF

60 To nej z Eura
Byli jsme dobří Evropané; Data nad zlato; Fronta na cihly

62–63 BusinessInfo.cz
Úřední šiml řehtá. Eurodotace jsou pro malé firmy nedostupné; 
Podnikáte nebo pracujete v cizině? Jak budete danit?

64–65 Poradna, Daně, Kalendář

66 Očima podnikatele 
Václav Michálek, Družstevní závody Dražice, člen skupiny Nibe

16 
Rozhovor 

„Mladí v naší branži nechtějí 
podnikat. Chybí jim nadšení 
předchozí generace, hlavní 
chybou je ale zanedbané 
učňovské školství,“ říká Jiří 
Rumler, majitel firmy GR Pece

20 
Příběh 
úspěchu 

Projekt Marie Brožové  
Obhajoba pastelky získal 
popularitu a dnes má 
vlastní galerii

12 
Trend 
Mají nejen větší zkušenosti, 
ale i chuť věnovat se vlastnímu 
byznysu. Podnikatelů-seniorů 
v ČR stále přibývá, už je jich 
více než mladých do 35 let

28 
Téma
Průmysl 4.0 založený na 
digitalizaci a robotizaci má 
v Česku, kde je bez práce 
pouze 2,3 procenta obyvatel, 
velkou perspektivu

4 l Profit

FO
TO

 T
IT

U
LN

Í 
S
TR

A
N

A
: 

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
IN

Z
ER

C
E 

  
 

 A
18

10
02

78
6

Bavíme vás celou cestu.

České dráhy ovšem myslí i na cestující, kteří jsou 
na e-knihy ještě moc malí. V dětských vlakových 
kinech, která nabízejí vybrané dálkové spoje, 
se mohou děti těšit na promítání klasických 
pohádek a kreslených příběhů.

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

I to je naše práce

To také znamená více než 25 000 minut 
zábavy v našem palubním por tálu.
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Č E S KO

V ládní program Režim Ukrajina 
přivedl do země přes 13 tisíc 
Ukrajinců, firmy ale poptávají další. 

Vyplývá to z výsledku šetření Hospodářské 
komory, která chce s vládou vyjednávat 
o navýšení kvót. 

Od ledna 2018 mají podniky v Česku ná-
rok na žádost o dvacet tisíc Ukrajinců za rok, 
ještě loni to bylo deset tisíc duší ročně.

Kapka v moři?
„Oceňujeme, že vláda vyslyšela zaměstnava-
tele a zvýšila kapacity pro přijímání pracov-
ních sil z Ukrajiny. Stále je to ale jen kapka 
v moři. Zaměstnavatelé potřebují obsadit 
přes 300 tisíc volných pozic,“ připomíná 
prezident Hospodářské komory (HK ČR) 
Vladimír Dlouhý.

Ukrajinci jsou podle něj ideálním řešením: 
„Ukrajinci neohrožují společnost, naopak 
jsou i podle našich analýz pro ČR i státní 
kasu přínosem. Proto chceme s vládou otevřít 
jednání o zdvojnásobení ročních kvót.“

Za rok přitečou státu z daní a odvodů 
navázaných na zaměstnávání pracovníků 
v Režimu Ukrajina dvě miliardy korun. 

Jen na důchodové pojištění tak Ukrajinci, 
respektive jejich zaměstnavatelé přispíva-
jí asi miliardou korun ročně. Každý, kdo 
dosud získal práci přes tento režim, přispěje 

na jednoho důchodce 440 korunami za rok, 
připomíná Hospodářská komora.

Oceňujeme pracovitost  
a vstřícnost
Podle šetření HK ČR jsou Češi se zaměst-
nanci z Ukrajiny spokojeni. Více než čtyři 
pětiny respondentů ocenili jejich pracovi-
tost. Vedení firem se líbí i jejich vstřícnost 
(41 procent) a snadná integrace do pracovní-
ho týmu (33 procent). 

Výhodou režimu je podle šéfa HK ČR to, 
že zrychluje přímé zaměstnávání Ukrajin-
ců. Ti se stávají kmenovými zaměstnanci 
podniků a mají na stejných pozicích stejné 
mzdové podmínky jako Češi. 

„Nijak proto neohrožují mzdovou úro-
veň Čechů ani jim neberou práci. Program 
zabraňuje tomu, aby se na jednom místě 
koncentrovaly vysoké počty cizinců, a eli-
minuje také tzv. zastřené pracovní agen-
tury a mafiánské struktury, za kterými 
jsou nelegální ubytovny, vybírání desátků 
a podobně,“ tvrdí Dlouhý.  Letos v srpnu 
nicméně prvním Ukrajincům vypršela 

platnost zaměstnanecké karty, která se vy-
dává na dva roky a je vázána na konkrétní 
pracovní poměr. Pokud si v šedesátidenní 
„ochranné“ lhůtě nenajdou zaměstnání, 
ztrácejí nárok na pobyt v ČR a musejí se 
vrátit domů. 

Firmy chtějí Ukrajince udržet
Proto jim tři pětiny dotázaných plánují pra-
covní poměr prodloužit.  „V současné době 
u nás pracuje jedenáct zaměstnanců z Ukra-
jiny a přibíráme dalších deset. Stávající 
Ukrajinci jsou učenliví a spolehliví. Dobře 
se začlenili do týmu a jsou významným 
prvkem pro plnění zakázek. Určitě jim pra-
covní poměr prodloužíme,“ říká jednatelka 
společnosti Abydos Olga Kupec.

Největší poptávka zaměstnavatelů je po 
technicky orientovaných pracovnících, jako 
jsou kovodělníci nebo strojírenští dělníci. 
Zájem je rovněž o řemeslníky. Firmy postrá-
dají také pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky, 
švadleny, skladníky a řidiče. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

6 l Profit

Podniky chtějí informace, 
kdo je lustroval
Podle mínění 75 procent firem 
by podnikatelé měli veřejnosti 
zpřístupňovat účetní informace 
o svém hospodaření. Většina 
z nich ale má kvůli zkušenos-
tem nebo obavám ze zneužití 
informací k rozsahu přístup-
ných informací (v obchodním 
rejstříku) výhrady. V šetření, do 

kterého se zapojilo  
476 respondentů z řad malých, 
středních i velkých českých 
podniků, většina respondentů 
(84 procent) uvedla, že finanční 
informace o firmách ve sbírce 
listin sama sleduje. Téměř po-
lovina dotázaných se domnívá, 
že by každá firma měla být 
operativně informována, kdo si 
ji lustroval. 

Více poradců,  
více opozdilců s přiznáním
Finanční správa dostala letos od 
podnikatelů a firem téměř  
2,64 milionu přiznání k dani 
z příjmů. Téměř tři čtvrtě 
milionu přitom odevzdali 
plátci později než v tradičním 
dubnovém termínu. Zmíněná 
čísla dokazují, že přibývá těch, 
kteří využívají služeb daňových 

poradců. Tito podnikatelé mají 
na splnění svých povinností vůči 
berňáku více času (stejně jako 
subjekty, které mají ze zákona 
povinný audit) – a to každoroč-
ně do začátku července. Mezi 
dubnem a červencem 2018 
odešlo na finanční úřad asi  
740 tisíc přiznání. 
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České firmy: S Ukrajinci jsme 
spokojeni. Chceme jich víc
Nedostatek pracovníků tlačí tuzemské
podniky do kouta. I proto chtějí 
zvýšení kvót na nábor Ukrajinců
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Č E S KO

Ačkoli je jejich zájem menší než 
v letech 2015 a 2016, vlastníků firem 
z Británie v tuzemsku stále přibývá. 

Spojené království má Evropskou unii 
opustit koncem března 2019. Otázka, jaké 
budou obchodní vztahy Spojeného králov-
ství s EU, není dodnes vyřešena. Britští 
investoři ale nemají obavy, Evropa je neod-
razuje. Zároveň se následků brexitu nebojí 
natolik, aby rychleji přesouvali svůj kapitál 
na kontinent.

Poradenská společnost Bisnode zveřejnila 
analýzu, ve které porovnává, jaký má brexit 
vliv na podnikání britských firem v České 
republice.

Počet českých podniků s britským kapi-
tálem letos vzrostl na 4924. Je to o 103 spo-
lečností (2,4 procenta) více než koncem roku 

2017. Objem britského kapitálu v základním 
jmění českých firem se nicméně snížil zhru-
ba na úroveň roku 2016.

Historické maximum
Aktuálně v České republice podniká nej-
více britských firem v historii, a to celkem 
4924. Přibývá jich ovšem nejpomaleji za 
posledních pět let. Od roku 2014 se podni-
katelská základna Britů v Česku rozrostla 
o 77 procent.

„Britské firmy v České republice 
nejrychleji přibývaly těsně před a po 
brexitu, tedy v období, kdy se podni-
katelé připravovali na možné následky 
rozhodnutí vystoupení Velké Británie 
z Evropské unie. Nejčerstvější data na-
značují, že zájem britských podnikatelů 

o zakládání nových firem klesá, přesto 
se podnikatelská základna rozrůstá,“ 
komentuje výsledky analýzy Petra Ště-
pánová z Bisnode.

Britští majitelé českých firem jsou  
podle výpočtů společnosti Bisnode 
pátými nejčastějšími zahraničními vlast-
níky po Rusech, Slovácích, Ukrajincích 
a Němcích.

V základním jmění českých firem upsali 
40,5 miliardy korun, což je nejnižší hodnota 
za poslední tři roky. Meziročně se objem 
ostrovního kapitálu snížil o 1,5 miliardy. 
V pomyslném žebříčku největších zahranič-
ních investorů, který pravidelně sestavuje 
Bisnode, jsou Britové na sedmém místě. 
První tři pozice s výrazným náskokem patří 
Německu (287,8 miliardy korun), Lucem-
bursku (123,3 miliardy korun) a Nizozem-
sku (114,8 miliardy korun).

České firmy s britskými vlastníky 
nejčastěji podnikají v oblasti nemovitostí, 
obchodu, služeb a poradenství. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Evropské úvěry a záruky: 
Hit malých investorů
Objem evropských finančních zdro-
jů pro investiční aktivity malých 
a středních firem strmě roste. 
V roce 2017 využili malí investoři 
v České republice téměř 30 miliard 
korun zvýhodněných evropských 
zdrojů, což je meziroční nárůst 
o sto procent. Nejvíce podnikatelé 
využívají zvýhodněných dlouho-

dobých úvěrů a záruk. V celkovém 
čerpání z Investičního plánu pro 
Evropu – tzv. Junckerova balíčku 
– je nicméně Česko zatím v rámci 
EU až osmnácté, i když čerpání pro 
malé a střední podniky je s podí-
lem 89 procent tahounem v oblasti 
tohoto segmentu financování. Vy-
plývá to z analýzy Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků 
ČR a Evropské investiční banky. 

České startupy mají boom
České startupy se rozvíjejí a stávají 
se stále důležitější součástí inovativ-
ní ekonomiky. Chybějí jim ale lidské 
zdroje a překáží jim byrokracie. 
Pozitivní trend vnímají i investoři, 
u startupů ale postrádají větší 
inovativnost a disciplínu. Vyplývá to 
ze studie Startup Report 2017/2018. 
Dvě třetiny začínajících firem vnímají 
jako hlavní problém nedostatek kva-

litních pracovníků. Rizikový kapitál 
hodnotí jako dobře dostupný  
(77 procent), do banky by ale 
většinou nezamířily. „České startupy 
už se naučily podnikat i v nároč-
nějších oblastech, než je jen vývoj 
aplikací, a pozitivní příklady lákají 
další inovátory,“ říká provozní ředitel 
Keiretsu Forum CEE Petr Lemoch. 
Téměř polovinu startupů zakládají 
lidé mladší 29 let. FO
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Britští investoři Česko neopouštějí. 
Vliv brexitu je minimální
Odchod Velké Británie z Evropské 
unie láká tamní investory do Česka 
méně, než se očekávalo. 
Z ČR ale zatím neutíkají

Počty a investice z Velké Británie v České republice
  2018 2017 2016 2015 2014

Objem kapitálu z VB (v tis.) 40 523 788  42 046 903 40 608 586 37 494 303 38 776 709

Počet firem s kapitálem z VB 4 924 4 821 4 540 3 036 2 806

09/2018 l 7
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Na venkově se daří obchodu 
a službám, roste počet firem 
v potravinářství. Začíná se 

stabilizovat české zemědělství, kde došlo po 
roce 1989 k masivnímu a dlouhodobému 
úbytku lidí. Počet pracovníků v sektoru se 
v posledních pěti letech ustálil těsně pod sta 
tisíci. 

Ukázala to výroční Analýza podnikání na 
venkově, kterou u příležitosti mezinárodní-
ho agrosalonu Země Živitelka představila 
Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků (AMSP ČR).

Vesnicím a městečkům tradičně dominují 
malé podniky. Devět z deseti podnikatelů 
v malých obcích nemá zaměstnance (působí 
jako OSVČ), osm procent zaujímají takzvané 
mikrofirmy, které zaměstná-
vají méně než deset lidí. 

Zbytečný pesimis-
mus?
Většina podnikatelských 
organizací už několik let 
upozorňuje na úbytek 
drobných živnostníků na 
venkově. Mluví se například 
o soumraku obchodníků, 
které likvidují velké řetězce. 

8 l Profit

Firmy se bojí nástupu 
simulantů
Zrušení takzvané karenční doby 
vyvolává u firem obavy z nedostat-
ku zaměstnanců. Lékaři naopak 
upozorňují na nebezpečné kom-
plikace vznikající kvůli přecházení 
chorob, ke kterému často vedl 
současný systém. Návrat proplá-
cení prvních tří dnů nemocenské 

zaměstnancům patří mezi priority 
současné vlády. Podnikatelé to 
ale odmítají. Podle Hospodářské 
komory neproplácení prvních tří 
dnů nemocenské splnilo svůj účel 
a přispělo k větší odpovědnosti za-
městnanců především u krátkodo-
bých neschopností. Karenční doba 
prý zabraňuje zneužívání systému 
při čerpání nemocenské. 

Bankrotů fyzických  
osob ubývá
Bankrotů fyzických osob bylo letos 
v červenci nejméně od července 
2013. Podle zástupců CRIF – Czech 
Credit Bureau – má na klesající 
počet bankrotů vliv dobrá kondice 
české ekonomiky. V červenci 2018 
bylo vyhlášeno 60 bankrotů ob-
chodních společností, 377 bankrotů 

podnikatelů a 962 osobních ban-
krotů. Vyplývá to z analýzy, kterou 
provedla společnost CRIF z dat por- 
tálu www.informaceofirmach.cz. 
Čísla z prvního prázdninového 
měsíce byla obdobná jako v červ-
nu, výjimku představovaly právě 
podnikající fyzické osoby. Zbank-
rotovalo jich o 108 méně a vůbec 
nejméně za uplynulých pět let. 

Č E S KO

„Musíme si uvědomit, že je v Česku  
6500 obcí, tedy přibližně stejný počet jako 
ve Francii, která má ovšem zhruba šestkrát 
víc obyvatel. A rozlohou odpovídá ČR jedno-
mu většímu departmentu. Je tu řada minia- 
turních obcí, kde se prostě malá prodejna 
neuživí,“ řekla nedávno Profitu ministryně 
průmyslu a obchodu Marta Nováková s tím, 
že jde o přirozený stav. 

A s ním by si měl trh poradit. Nyní se zdá, 
že se pokles zastavil a podnikatelé se do 
menších obcí skutečně vracejí.

Nejkomplikovanější zůstává situace ve ves-
nicích do 500 obyvatel. Jejich počet klesl za 
uplynulých 15 let o 256 (-7 procent) a počet 

obyvatel se v nich snížil  
o 37 tisíc (-4,3 procenta).  
Naopak počet obcí mezi  
500 až 2000 obyvateli  
narostl o 191 (+10 procent) 
a žije v nich o 218 tisíc 
 (+12,1 procenta) lidí  
více než v roce 2003. 

Počet firem v potravi-
nářství, které je pro český 
venkov klíčovým odvět-
vím, se za posledních pět 

let zvýšil téměř o třetinu. V oboru už dnes 
v tuzemsku podniká 23 tisíc firem. 

Obavy o práci jsou liché
Analýza také ukázala, že se absolventi 
tradičních oborů spojených s venkovem do 
budoucna nemusejí obávat o práci. Míra ne-
zaměstnanosti je ještě nižší než je celostátní 
průměr (asi 3 procenta).

Absolventi učňovských oborů, jako jsou 
rybářství, vinohradnictví či zpracovatelé 
dřeva, dnes vykazují dokonce nulovou neza-
městnanost. 

„Začíná se ukazovat, že podnikání na 
venkově dává smysl. Počet firem podnikají-
cích ve venkovských regionech mírně roste, 
tradiční obor zemědělství se odráží ode dna. 
Situace se nicméně stabilizuje spíše u obcí 
nad 500 obyvatel. To koresponduje i s tím, 
že roste počet obyvatel ve větších obcích, 
což udržuje podnikatelský ruch. Důvodem 
růstu počtu podnikatelů v obcích jsou i nižší 
náklady na podnikání na venkově než ve 
městech,“ říká předseda AMSP ČR Karel 
Havlíček. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Podnikání na českém 
venkově se odráží ode dna
V malých obcích do 500 obyvatel 
už podnikatelů neubývá, ve větších vesnicích 
a menších městech po letech přibývají

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
18

10
03

64
3

www.scanquilt.cz
4 6  p r o d e j e n  v  Č R

2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2
017

2018

Profit 1 18 210x260.indd   1 29.08.18   11:29

Podnikatelé  
na venkově 
OSVČ bez zaměstnanců 90 %

Mikrofirmy  
do 9 zaměstnanců 8 %

Malé firmy  
do 50 zaměstnanců 1,5 %

Firmy nad  
50 zaměstnanců 0,5 %
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Agentura Seventy Thirty oklamala 
Terezu Burkiovou, když jí poskytla 
nepravdivou informaci týkající  

se počtu mužů ve své databázi. Rozvede- 
ná žena má být odškodněna částkou  
13 100 liber (374 tisíc korun). Tak rozhodl 
soud v Londýně, napsal deník The Guardian.

Soudce Richard Parkes rozsudek odůvod-
nil takto: „Spisovatelka Gertruda Steinová 
kdysi vtipkovala – kdo říká, že štěstí si za 
peníze nekoupíte, tak jen neví, kde se zrovna 
nachází správný obchod. A tento případ je 
podobný. Je o ženě hledající romantické 
štěstí. Ta tvrdí, že byla oklamána při nákupu 
na špatném místě. Zaplatila vysokou peněž-
ní sumu seznamovací agentuře, jež jí podle 
jejích slov slibovala mnohé. Ale neuspěla 
s dodáním správného zboží.“ 

Muž mých snů
Sedmačtyřicetiletá Tereza Burkiová je 
matkou tří dětí a žije v londýnské čtvrti 
Chelsea. Agenturu Seventy Thirty sídlící 
v Knighstbridge oslovila už v roce 2013. 
Toužila po „světaznalém gentlemanovi“ 
ideálně zaměstnaném ve finančním sekto-
ru. Měl být schopen vést „život na úrovni“ 
a být „ochoten cestovat po světě“. Vůbec 

nejdůležitější ale pro ni bylo, aby s ní chtěl 
dítě. Ona sama si vždycky přála mít čtyři. 

Soudce Parkes řekl, že tehdejší výkonný 
ředitel agentury Lemarc Thomas ji ujistil, že 
bohatých mužů vyhovujících těmto požadav-
kům mají v databázi dostatek. Proto Tereza 
Burkiová podepsala smlouvu a zaplatila vy-
sokou částku 12 600 liber (359 tisíc korun). 
Podle soudce ji ale agentura uvedla v omyl. 
Uváděla, že má více než sedm tisíc členů. 
Ovšem jen sto mužů hledalo aktivně novou 
partnerku pro dlouhodobý vztah. A z nich 
agentura doporučila pět.

„A to nemohlo být považováno za dosta-
tečný počet. Zvláště s přihlédnutím k ná-
ročným kritériím Terezy Burkiové. Kdyby 
věděla, jaká byla skutečná situace, nikdy by 
smlouvu nepodepsala,“ řekl soudce Parkes. 

Proto přikázal, aby agentura atraktivní 
blondýně vrátila zpět částku 12 600 li- 
ber a zaplatila jí 500 liber za způsobené 

„zklamání a smutek“. Na druhé straně ale 
Burkiové přikázal, aby zaplatila agentuře  
5000 liber za to, že ji na internetových 
stránkách osočila jako „podvodnou“. 

Boháči došli
Susie Ambroseová, zakladatelka a šéfka 
agentury, rozsudek komentovala pro  
The Telegraph: „Burkiová měla nerealistic-
ká očekávání. My jsme exkluzivní agentura, 
nic obyčejného, žádná masová seznamka. 
Nemáme velké množství členů z jednodu-
chého důvodu. Tisíce svobodných, zámož-
ných mužů na té nejvyšší úrovni prostě 
nejsou.“

A dodala, že od svého založení v roce  
2001 agentura zprostředkovala úspěšné 
seznámení šesti tisícům „opuštěných srdcí“, 
kterým se narodilo 63 dětí. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Za peníze si štěstí nekoupíte? 
Seznamka na pranýři
Tereza Burkiová obvinila elitní 
seznamovací agenturu, že jí nenabídla 
dost mužů na výběr. A soud jí dal za pravdu
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Už před 5 lety, těsně předtím, než jsem začal studovat 
US-MBA, se mi naskýtala otázka, kam až mě tato příležitost 
může posunout v mém osobním i profesním životě a zda se tako-

vá životní investice vyplatí. V té době, ještě 
plně uvalen do studijních povinností obo-
ru Elektroenergetiky na FEKT VUT a  také 
Řízení a  ekonomiky podniku na FP VUT 
v  Brně, mi hlavou proběhla myšlenka co 
pak dál, co do budoucna – chtěl bych být 
úspěšný a  zároveň člověkem, co za něco 
stojí. Proto jsem si po podrobné analýze 
nabídek vybral ještě další, a  to již do pra-
xe zaměřené, US-MBA studium na FP VUT 
v Brně. Vnímal jsem to jako výzvu.

Začátek studia byl velmi náročný. Sice 
jsem ještě nebyl zaměstnán na plný úva-
zek, ale ostatní studijní aktivity mi braly 
čas velkými sousty. O to více jsem byl za-
skočen, když naše první hodiny probíhaly 
s  uznávanými americkými profesory, kte-
ří po nás všech vyžadovali vždy více než 
maximální výkon, což vidím s  odstupem 
času jako výbornou zkušenost. Pro mě to 
bylo o to těžší, neboť jsem o tajích ekono-
mie věděl jen velmi málo a k tomu jsem měl 
malé zkušenosti z praxe. Přitom celá výuka 
probíhala v  angličtině. Právě moje malá 
praxe byla i jedním z důvodů, proč jsem se 
rozhodoval, zda mám na studium US-MBA 
vlastně nastoupit. 

Po absolvování této náročné výuky jsem nabyl přesvědčení, že moje 
rozhodnutí bylo správné. Pojmy, které jsem do té doby neuměl ani vyslovit, 
byly najednou samozřejmostí a velmi rychle jsem je dovedl uplatňovat ve 
svém zaměstnání. 

Velmi si cením 45% výuky v angličtině s výbornými a náročnými před-
nášejícími z USA, což považuji za významnou přidanou hodnotu celého 
studia. Přednášející z ČR velmi dobře doplňovali své kolegy z USA, čímž 

byl tvořen pilíř celého studia s vyváženým od-
borným obsahem. Oceňuji i  interaktivní vede-
ní výuky s  týmovými i  individuálními pracemi, 
kontrolními testy či prezentacemi atp. V pod-
statě výuka zcela jiná než jsme běžně zvyklí na 
našich vysokých školách. 

Významné bylo také propojení výuky s úkoly 
a esejemi vztahujícími se k fi rmám, ve kterých 
jsme pracovali, čímž jsme si vytvořili množství 
konkrétních použitelných materiálů a poznatků. 
Tímto směrem se ubíraly i  veškeré komentáře 
a diskuse jak při výuce, tak i mimo ni. Bylo to 
pro mě velké obohacení. Přece jen zkušenosti 
těch, kteří již mají kus kariéry za sebou, byly pro 
mě velkou školou.

V neposlední řadě se jednalo i o neformální 
stránku studia. Nedocenitelné je portfolio kon-
taktů, a to i s vyučujícími profesory z USA i ČR. 
Také náklady na studium nepovažuji za nedo-
stupné, i  když jsem ho fi nancoval z  vlastních 
zdrojů. Velmi na mne působila také slavnostní 
promoční ceremonie včetně taláru se čtverco-
vou čepicí se všemi vrcholovými představiteli 
jak americké, tak české univerzity.

Na základě svých zkušeností mohu 
všem zájemcům o  kvalitní MBA studium 
doporučit Fakultu podnikatelskou VUT v Brně.

Vaše investice nebude zbytečná.

Ing. et Ing. Petr Jarchovský, MBA.
Key Account Manager ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.

NEZTRÁCEJ ZBYTEČNĚ ČAS 
A PUSŤ SE DO US-MBA STUDIA 

NA FP VUT V BRNĚ
„Nechtěj být člověkem, který je jen úspěšný, ale člověkem, který i za něco stojí.“– Albert Einstein
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Nejlepší místa  
pro rozjezd 
Světová banka vydala zprávu 
Doing Business 2018. Podle 
ní ve 119 ze 190 sledovaných 
zemí světa byla uzákoně-
na alespoň jedna reforma 
napomáhající rozvoji byznysu 
a podnikatelskému prostředí. 
Na čele žebříčku zemí, kde 
lze nejsnadněji rozjet nový 
byznys, je opět Nový Zéland 
(rating 99,96). Sice si oproti 

roku 2017 mírně pohoršil, ale 
pořád mu to stačilo na uhájení 
prvního místa. V Aucklandu vše 
zabere jen půl dne: stačí jedna 
procedura a finanční částka 
menší než jedno procento 
průměrného příjmu. Na dalších 
místech skončily Kanada, 
Hongkong, Gruzie, Jamajka, 
Singapur, Austrálie, Irsko, Jižní 
Korea. Česko se umístilo za 
Portugalskem a před Francií na 
30. místě (76,27). 

Alternativní  
investice pro malé 
Menší firmy mají často potíže 
získat finance od bank. Podle 
Debitum Network se to týká 
hlavně startupů a firem s níz-
kým ohodnocením. Odhaduje 
se, že banky odmítnou více než 
polovinu žádostí. V rozvíjejících 
se zemích je to číslo ještě vyšší: 
zpráva Světové banky z loň-
ského roku hovoří o tom, že 
až 70 procent žádostí zůstane 

nevyslyšeno. Ti, kdo uspějí, se 
navíc mnohdy musejí potý-
kat s velkou byrokracií. Proto 
zažívají rozmach jiné formy 
financování. Světová banka 
odhaduje, že v roce 2020 vzros-
te „alternativní finanční trh“ 
z dnešních 34 miliard dolarů na 
90 miliard dolarů. Nejpopulár-
nější formami, jak získat peníze 
jinde než v bance, jsou ve světě 
crowdfunding a peer-to-peer 
(P2P) půjčky. 
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studia. Přednášející z ČR velmi dobře doplňovali své kolegy z USA, čímž 

byl tvořen pilíř celého studia s vyváženým od-
borným obsahem. Oceňuji i  interaktivní vede-
ní výuky s  týmovými i  individuálními pracemi, 
kontrolními testy či prezentacemi atp. V pod-
statě výuka zcela jiná než jsme běžně zvyklí na 
našich vysokých školách. 

Významné bylo také propojení výuky s úkoly 
a esejemi vztahujícími se k fi rmám, ve kterých 
jsme pracovali, čímž jsme si vytvořili množství 
konkrétních použitelných materiálů a poznatků. 
Tímto směrem se ubíraly i  veškeré komentáře 
a diskuse jak při výuce, tak i mimo ni. Bylo to 
pro mě velké obohacení. Přece jen zkušenosti 
těch, kteří již mají kus kariéry za sebou, byly pro 
mě velkou školou.

V neposlední řadě se jednalo i o neformální 
stránku studia. Nedocenitelné je portfolio kon-
taktů, a to i s vyučujícími profesory z USA i ČR. 
Také náklady na studium nepovažuji za nedo-
stupné, i  když jsem ho fi nancoval z  vlastních 
zdrojů. Velmi na mne působila také slavnostní 
promoční ceremonie včetně taláru se čtverco-
vou čepicí se všemi vrcholovými představiteli 
jak americké, tak české univerzity.

Na základě svých zkušeností mohu 
všem zájemcům o  kvalitní MBA studium 
doporučit Fakultu podnikatelskou VUT v Brně.

Vaše investice nebude zbytečná.

Ing. et Ing. Petr Jarchovský, MBA.
Key Account Manager ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.

NEZTRÁCEJ ZBYTEČNĚ ČAS 
A PUSŤ SE DO US-MBA STUDIA 

NA FP VUT V BRNĚ
„Nechtěj být člověkem, který je jen úspěšný, ale člověkem, který i za něco stojí.“– Albert Einstein
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Při velkých výkonech záleží především 
na rozvaze, vážnosti a správných 
názorech. O tyto přednosti není 

stáří ochuzeno, naopak mu přibývají. Slova 
starověkého filozofa Marca Tullia Cicera 
platí i po dvou tisíciletích v české kotlině.

Donedávna opomíjení důchodci se stávají 
hybnou silou tuzemské ekonomiky. Za osm 
let vzrostl počet podnikatelů v důchodovém 
věku o více než polovinu. Mladých majitelů 
živnostenského listu naopak rychle ubývá. 
Mezi lidmi do 40 let je jich letos v ČR o 65 
tisíc méně než v roce 2010. 

Vzít osud do svých rukou
Dva z deseti Čechů si dokonce chtějí založit 
vlastní živnost po odchodu do důchodu, 
ukázal nedávný průzkum agentury IPSOS 
pro AMSP ČR v rámci projektu Silver Busi-
ness. 

Úvahám o nenahraditelnosti seniorů na-
hrává i demografický vývoj. Počet obyvatel 
České republiky ve věku nad 65 let už pře-

kročil hranici dvou milionů a do roku 2060 
vystoupá na tři miliony.

Důchodci navíc v dobách nízké nezaměst-
nanosti zachraňují vyluxovaný trh práce, 
kde je aktuálně více volných míst než prá-
ceschopných lidí. „Aktivní senior je pro nás 
skvělá volba a zkušenosti dokážeme v našem 
mladém kolektivu ocenit,“ říká například 
v průzkumu Byznys Echo generální ředitel-
ka AAA Auto Karolína Topolová. 

Sami senioři berou osud do svých rukou, 
více pracují, podnikají a utrácejí, a tak 
zachraňují české hospodářství, potvrzuje 
ekonomický analytik David Klimeš. Zároveň 
ale varuje: K tomu, aby mělo Česko opravdu 
dobře fungující „stříbrnou ekonomiku“, 
ještě spousta věcí chybí.

Nechceme jen hlídat vnoučata
Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků ČR (AMSP ČR) tvrdí, že chce pod-
pořit seniory v zaměstnání i samostatném 
podnikání. Proto nedávno společně s ČSOB 

představila průzkum, jak se staví starší 
lidé k podnikání a jaký potenciál v nich vidí 
zaměstnavatelé.

Psychická či fyzická aktivita nám pomá-
hají prodloužit život a zlepšují zdraví, shodli 
se lidé nad 55 let. Volný čas sice nejčastěji 
tráví turistikou, cestováním, četbou nebo 
hlídáním vnoučat, mnoho z nich ale touží 
zůstat aktivní i v zaměstnání nebo byzny-
su. Práce jim pokrývá životní náklady, ale 
především je udržuje v kontaktu s lidmi 
a zlepšuje jejich psychickou kondici.

Jednou z úspěšných žen, která se rozhodla 
rozjet vlastní podnikání po odchodu do pen-
ze, je Vendula Raymová. V 59 letech založila 
firmu Bohemia EU Planners, jež z Bruselu 
zajišťuje kurzy a tréninkové stáže. 

Mnozí padesátníci začali podnikat, 
protože se cítili nedoceněni v zaměstnání, 
případně o ně ve firmách neměli zájem. 
„To ovšem nebyl můj případ. Moje zaměst-
nání bylo mimořádně zajímavé, jak svým 
obsahem, tak mírou odbornosti v mezi-

Doba stříbrná: senioři 
zachraňují český byznys
Mají nejen větší zkušenosti, 
ale i chuť věnovat se vlastnímu 
byznysu. Podnikatelů-seniorů 
v ČR stále přibývá, už je jich 
více než mladých do 35 let

trend
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národním i domácím prostředí. Odchod 
do penze byl mým rozhodnutím z profes-
ních a rodinných důvodů. Ten zlom jsem 
současně považovala za nastavení dalšího 
profesního horizontu. Nechci, aby to znělo 
pohádkově, ale do mašinérie podnikání 
jsem vstoupila po třech měsících hlídání 
svého prostředního vnoučete,“ prozrazuje 
Vendula Raymová. 

S přibývajícím věkem si řídí svůj čas čas-
těji sama a daleko efektivněji. „Troufám si 
říci, že vyhledávám to, co mě svým obsahem 
upoutá. Neberu podnikání jen jako výděleč-
nou činnost, ale chápu jej jako formu spolu-
práce. Podnikání je volba a záleží jen na vás, 
co s ním dokážete,“ doplňuje podnikatelka. 

Výuka, praxe, vzdělávání a předávání 
dosud nabytých odborných zkušeností jsou 
jádrem její současné činnosti. „Obecně má 
podnikatel senior absolutní výhodu, protože 
za svůj aktivní život nasbíral velikou spous-
tu zkušeností a může s nimi nadále praco-
vat, předávat je a prohlubovat jejich význam 

a účel v prostředí, ve kterém se pohybuje,“ 
domnívá se Raymová.

Důchodci jako zaměstnanci
Důchodců ovšem nepřibývá jen mezi 
podnikateli, v časech tříprocentní neza-
městnanosti a neodvratného stárnutí české 
populace, jež nedokáže zastavit ani migrace, 
roste i zájem o seniory mezi zaměstnavateli.

Dlouho jsme slýchali klišé, že o lidi nad 50 
let není v českých firmách zájem, 82 procent 
malých a středních podniků dnes ovšem 

lidi starší 55 let zaměstnává. Firmy přitom 
dokážou využít jejich zkušeností a dalších 
předností. Až 45 procent z nich podle prů-
zkumu IPSOS dosahuje větší výkonnosti než 
ostatní zaměstnanci.

S ohledem na mzdy jsou senioři zhruba 
na průměru, shodují se oslovené podniky. 
Nejvíce oceňují jejich zkušenosti, spolehli-
vost a zodpovědnost. Za slabiny důchodců 
pak považují menší rychlost, vyšší ne-
mocnost a omezenou schopnost pracovat 
s novými technologiemi. Šéfové firem si 
uvědomují, že starší pracovníky neudrží 
na sliby růstu a komfortu, proto začína-
jí sázet na jistotu, dobré osobní vztahy 
a vzájemný respekt. Zároveň si vycházejí 
vstříc ve zkrácených úvazcích, dohodách, 
ale i v práci na IČO.

„Senioři jsou nejenom spolehlivou a vý-
konnou pracovní silou, ale v době minimální 
nezaměstnanosti jsou jednoduše nenahra-
ditelní,“ shrnuje předseda ASMP ČR Karel 
Havlíček. ›FO
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neblahá prognóza 
Ve druhé polovině 21. století bude v České 
republice žít 2,5krát více seniorů než dětí. 
Tomu nezabrání ani masivnější migrace, 
ani o něco vyšší úroveň porodnosti, varo-
vali statistici při představování prognózy 
do roku 2100.
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„Udržet seniory v aktivní ekonomické 
činnosti se musí stát celospolečenským 
tématem. Jejich rychlý úbytek jakožto živ-
nostníků by měl přímý dopad na obslužnost 
regionů, neboť jsou základem drobného ob-
chodu, řemesla nebo malého zemědělství,“ 
dodává Havlíček.

Tuzemské podniky se navíc stále častěji 
věnují výnosnému byznysu se službami 
pro aktivní seniory. Nejedná se přitom jen 
o léky či zdravotnické pomůcky, důchodci si 
rádi zaplatí i za cestování, lázně, wellness, 
kulturu či vzdělávací kurzy. Ve službách pro 
seniory se už dnes protáčejí peníze mnoha 
českých milionářů i miliardářů včetně pre-
miéra Andreje Babiše.

Je věk stále bariérou?
Jaké je tedy dnes v Česku sociální, pracovní 
a společenské zařazení seniorů?

„Sociálně-pracovní prostředí je dáno 
legislativou a situací na pracovním trhu. 
Postavení na pracovním trhu bez ohledu na 
věk má své limity v dostupnosti vzdělání 
a získání odborné praxe.  Sociální vazby jsou 
potřebné pro slabé a ohrožené skupiny, mezi 
něž senioři ve vyšším věku patří. Jak silný je 

stát, takové dokáže vytvořit podmínky pro pro-
speritu svých občanů,“ říká se špetkou patosu 
Vendula Raymová, která je zároveň předsedky-
ní občanského sdružení EU a MY 50+. 

To pomáhá integrovat fyzické osoby nad 
padesát let „v rovině sociálně-pracovního 
a společenského zařazení včetně elimina-
ce zábran spojených se stárnutím“. To vše 
s přispěním známého unijního dokumentu 
Strategie 2020.

„Snažíme se pospojovat dvě cílové skupi-
ny, a sice seniory a mladé. Chceme propojit 
mladé lidi a představitele veřejného života 
(samozřejmě i z řad seniorů) jak na národ-
ní (komunitní, regionální), tak evropské 
úrovni. Jsme demokratický stát a otevřená 
mezigenerační diskuze je potřebná pro nás 
všechny,“ prohlašuje Vendula Raymová. 

Poptávka českých firem po seniorech sice 
roste, možnosti jejich uplatnění ale v Česku 

stále nejsou stejné jako v západní Evropě. 
Ostrakizaci kvůli věku sice částečně odstra-
ňuje to, že podnikům zoufale chybí kvalifi-
kovaná pracovní síla, lidé nad 50 let se ale 
v některých firmách nadále setkávají s tím, 
že je jejich stáří považováno za překážku.

„Lektoruji v kurzech Finanční a občanské 
gramotnosti a Měkkých dovedností v pro-
jektu Fondu dalšího vzdělávání (MŠMT ČR) 
ve spolupráci s Úřady práce v jednotlivých 
krajích ČR. Zde se setkávám s lidmi tohoto 
věku v řadách nezaměstnaných a slyším 
jejich příběhy o bariéře věku, na kterou na-
rážejí. Není výjimkou, že rozesílají desítky 
svých CV a dostávají stále stejnou odpověď 
od potenciálního zaměstnavatele: jste již 
starý… případně ohleduplněji: my se vám 
ozveme,“ upozorňuje Vendula Raymová na 
tradiční český nešvar.

Návrat takového člověka do pracovního 
prostředí bývá těžký. A to je jeden z podstat-
ných důvodů, proč se dnes důchodci vrhají 
do podnikání. Po mladých matkách s dětmi 
jsou senioři druhou nejpočetnější skupinou, 
která s vlastním byznysem začíná.      

JAKUB ProChÁzKA.(prochazka@mf.cz)

tr end
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 Proč v Česku přibývá podnikajících 
důchodců a naopak ubývá mladých lidí 
ochotných podnikat? 
Lidé s přibývajícím věkem potřebují větší 
úsilí, časovou flexibilnost a upgrade svých 
vědomostí a praxe, aby si udrželi své 
místo na pracovním trhu a odpovídající 
finanční ohodnocení. Ten, kdo chce změ-
nu nebo je nucen okolnostmi do změny 
vstoupit, a nechce skončit na sociálních 
dávkách, sáhne po OSVČ a probudí v sobě 
podnikatelské fluidum. Mladí, a mají na 
to právo, se rozhlížejí nejen v ČR, ale i za 
hranicemi, nabalují na sebe nové poznání 
a snaží se uplatnit buď při svém návratu 
do ČR, nebo zůstávají na odborné praxi 
v zahraničí a pak při svém návratu toto 

úročí ve svém místním prostředí. Někdo 
pracuje za hranicemi i delší dobu či tam 
zůstává po dobu svého produktivního 
věku a vrací se do naší země až v senior-
ském věku. 

 Předseda AMSP ČR Karel Havlíček 
o generaci nadšenců z 90. let prohlásil, 
že mají podnikání v krvi a u mladých toto 
nadšení chybí. Souhlasíte?
Jsem členem AMSP a souhlasím u rodin-
ných firem, tam je to jednoznačné, zvláště 
když jejich zakladatelé začali podnikat po 
revoluci. Říká se, že přelomová je životnost 
firmy nad 11 let, a protože prosperují někte-
ří z nich dodnes, souhlasím, že musejí mít 
podnikání v krvi. S mladými lidmi pracuji 
od roku 2008 formou odborných stáží v Bru-
selu (program Erasmus plus pro studenty) 
a musím říci, že mají velkou škálu možností 
svého uplatnění, čili zde k podnikání přistu-
pují až v čase. 

 O mladé nástupce se tedy nebojíte?
Trendem mladých je vidět, poznat a na-
sbírat potřebné zkušenosti. Pak jsou velmi 
vynalézaví a mají spoustu otázek. V každém 
případě jejich zaměstnatelnost raketově 
roste. Nemám pochyby, že by se u nich pod-
nikatelský duch neprojevil. Hodnotila jsem 
řadu podnikatelských záměrů a u některých 
jsem smekala klobouk. Ti lidé mají před 
sebou velkou budoucnost.  JAP

Mladí OUT, staří IN
„Mladí, a mají na to právo, se rozhlížejí 
i za hranicemi, nabalují na sebe nové poznání a často 
v zahraničí zůstávají,“ říká Vendula Raymová, 
jednatelka a výkonná ředitelka Bohemia EU Planners

›
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Byrokracie, daně, pojištění…
Začít podnikat v důchodu není v Česku
o nic složitější než se vrhnout do 
byznysu jako mladý absolvent vysoké 
školy. Pro získání živnostenského 
oprávnění neplatí speciálně pro seniory 
žádná omezení 

Musejí se samozřejmě nahlásit na živnostenský a finanční 
úřad, oznámit vše zdravotní pojišťovně a České správě 
sociálního zabezpečení.

Překážkou toho, co dnes AMSP příhodně nazývá Silver Busi-
nessem, bylo v roce 2013 nepochopitelné rozhodnutí Nečasovy 
vlády sebrat podnikajícím důchodcům základní slevu na poplatníka 
u daně z příjmů, která činí 24 800 korun ročně. Po několika sporech 
ale toto nespravedlivé znevýhodnění seniorů vůči ostatním poplat-
níkům zrušil Ústavní soud.

Pokud pobírá senior řádný starobní důchod, nemusí se podnikatel 
bát, že by o něj přišel kvůli vysokým příjmům. Takové nebezpečí 
ovšem hrozí lidem v předčasném důchodu, kde zákon umožňuje 
samostatnou výdělečnou činnost (SVČ), ovšem pouze jako vedlejší 
zdroj příjmů.

U vedlejší SVČ (týká se invalidních a starobních důchodců) nemá 
podnikatel povinnost platit v prvním roce podnikání zálohy na 
sociální pojištění. Povinnost má až po podání přehledu o příjmech 
a výdajích na OSSZ, a to pouze v případě, že jeho roční příjmy po 
odečtení výdajů přesáhnou takzvanou rozhodnou částku (letos  
71 950 korun).

Před třemi lety si navíc polepšili senioři, kteří si podnikáním či 
pronájmem nemovitostí vydělávali více peněz než většina jejich 
vrstevníků. Podnikajícím s ročními příjmy nad 840 tisíc korun 
totiž přestal stát (opět díky rozhodnutí Ústavního soudu) zdaňovat 
důchody.  JAP

12.listopadu 2018, 19: 00 hodin

Pražská křižovatka  

Lenka Filipová
Na úvod vystoupí pěvecký sbor FRANGULA CHORUS

Výtěžek koncertu na na pomoc obětem domácího násilí.
Vstupenky v prodeji  v síti TicketArt  na www.ticket-art.cz

BENEFIČNÍ KONCERT 

PRO ACORUS

www.acorus.cz
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 Co vede člověka těsně před penzí k tomu, 
aby se postavil na vlastní nohy a začal 
s vlastním podnikáním?
Důvod, proč jsem začal podnikat, je ne-
smírně prozaický, i když ne úplně běžný. 
S manželkou jsme nemohli mít děti, tak 
jsme si těsně před odchodem do penze osvo-
jili tříletou holčičku. Věděli jsme, že nám 
přibudou výdaje a že vyjít s penězi nebude 
jednoduché, proto jsem se rozhodl, že ode-
jdu ze zaměstnání a zkusím se - jak říkáte 
- postavit se na vlastní nohy. Nápady jsem 
měl a troufnu si říct, že i dost zkušeností. 
A myslím, že jsem také něco uměl. 

 Byla adopce dcery jediným důvodem?
Posledních dvacet let před revolucí jsem pra-
coval jako výzkumný pracovník v v materiá-
lovém výzkumu OP Škoda Plzeň, kde jsem se 
de facto podruhé vyučil. Původně jsem totiž 
keramikem. A protože jsem byl celý život 
keramice, kterou mám rád, nevěrný, říkal 
jsem si, že pro ni musím něco udělat. Firmu 
na výrobu elektrických pecí jsem založil 
v roce 1990 ještě s jedním společníkem a bý-
valým kolegou z výzkumáku. Můj společník 
měl sice výborné nápady, ale nedokázal je 
realizovat, proto jsem se v roce 1992 osa-
mostatnil. A vidíte, vydržel jsem pětadvacet 
let a ještě se mi nechce končit. Energie mám 

dostatek. Možná mi pomohla jóga, kterou 
cvičím dodnes, osvojil jsem si 13 asanů.

 Ten, kdo chce podnikat, ovšem potřebuje 
vstupní investici…
Se ženou jsme měli spoření k důchodu, tak 
jsme ho zrušili a vybrali z něj každý sto tisíc 
korun, se kterými jsme jako vstupní inves-
ticí začínali. Muselo nám to stačit. K výrobě 
pecí potřebujete v podstatě běžné nářadí. 
Podle svých výkresů jsem si nechal vyrobit 
u zámečníka kovové pláště a konstrukce 
pecí a mohli jsme začít. 

 Většina lidí začíná podnikat v mládí. Vaše 
generace byla o tuto možnost ochuzena. 
Nechtěl jste si po revoluci vlastně jen 
vynahradit „ztracená léta“?
Naše generace opravdu podnikat nemohla, 
takže nám nezbývalo nic jiného než pracovat 

pro znárodněný průmysl. I kdyby nenasta-
ly ty objektivní okolnosti, o kterých jsem 
mluvil, stejně bych zřejmě se svojí náturou 
s vlastním byznysem začal. Od mládí jsem 
neustále něco kutil a měl nápady, které jsem 
toužil realizovat sám. 

 Uvedete příklad?
Ještě na průmyslovce jsem to zkoušel s jem-
nou mechanikou. Spravoval jsem hodiny pro 
jednoho hodináře. Těsně po měnové reformě 
ve třiapadesátém roce jsem za jeden spravený 
budík dostal dvacet korun a vydělal jsem si 
sto korun za týden, což byly tehdy neuvě-
řitelné peníze, za které jsem mohl pozvat 
celou třídu do Continentalu. Nebýt nástupu 
komunistů v roce 1948, skutečně bych asi 
nezakládal firmu až v pětapadesáti.

 Neříká si naopak člověk těsně před penzí: 
dřel jsem celý život, tak si teď budu užívat 
volno? 
V šedesáti má ještě člověk elánu dostatek. 
O tom, jak dlouho mi podnikání vydrží, jsem 
na počátku vůbec nepřemýšlel. Jen jsem měl 
nápad a chuť ho realizovat. S tím odpočinkem 
to možná u mnoha lidí funguje tak, jak říkáte, 
ale není to můj případ. Na počátku mě navíc 
inspirovalo vysílání Hlasu Ameriky, které 
jsem za komunistů poslouchal. 

16 l Profit

Jiří Rumler (84)
Živnostník roku 2009 se vyučil keramikem. 
Věnoval se jemné mechanice, dvacet let 
pracoval ve Výzkumném ústavu v Plzni  
v materiálovém výzkumu. V roce 1990 založil 
firmu GR Pece, která vyrábí specializované 
elektrické pece pro testování materiálu. 

rozhovor

Ve čtyřiaosmdesáti 
mám energie na rozdávání
„Mladí v naší branži nechtějí podnikat. 
Chybí jim nadšení předchozí generace, hlavní 
chybou je ale zanedbané učňovské školství,“ 
říká Jiří Rumler, majitel firmy GR Pece 
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 Povídejte…
Každou neděli byl na Hlasu Ameriky pořad 
redaktora, který cestoval po Spojených státech 
a představoval tamní život Evropanům. Něko-
lik relací bylo i o podnikání. A jako by to bylo 
dneska, slyším jeho dobré rady: Když s podni-
káním začínáte, prvních tři až pět let nemyslete 
na dovolenou, obrňte se trpělivostí. A přede-
vším nesmíte klást na první místo touhu rychle 
zbohatnout. Nejdůležitější je mít nápad a za 
jeho realizací vytrvale jít. Já jsem skutečně 
v prvních letech nevěděl, co je dovolená, a vlast-
ně nemám moc volného času dodnes.

 Manželka vám celou tu dobu s byznysem 
pomáhala?
Byla mojí oporou a pravou rukou celých 
25 let, bohužel loni zemřela, takže jsem na 
firmu i na domácnost zůstal sám. Manželka 
mi vedla veškerou agendu, řešila korespon-
denci, vyřizovala objednávky a poptávky, 
částečně mi pomáhala i s výrobou. Výrobu 
jsem postupně omezil, protože na to už sám 
nestačím. Ted se mi ale poštěstilo, že jsem 
sehnal šikovnou paní, která mi povede do-
mácnost, a tak budu mít víc času na firmu.

 Co vaši zaměstnanci?
Ještě před pěti lety jsem měl tři zaměstnan-
ce, ale postupně jsem se s nimi rozloučil. 

Dneska už jsou tu jen dva lidé, kteří mi po-
máhají udržet firmu. S jedním kolegou jsme 
domluveni na založení společného podniku, 
respektive společnosti s ručením omeze-
ným. Výroba pecí by se měla přesunout od 
nás z Plzně do Jemnice, kde má kolega dílny, 
a měla by se rozšířit. Tady v Plzni zůstane 
servisní a vývojové pracoviště. 

 Je pro vás tedy důležité předat vlastní 
byznys někomu, kdo v něm bude chtít 
pokračovat?
Mojí základní snahou je to, aby se mnou ta 
činnost neumřela, firma musí pokračovat 
dál. Jak podnik předám, přemýšlím už od 
doby, kdy jsem začal dělat smluvní servis 
pro jednu britskou firmu, která si od nás – 
poté, co jsme vyhráli v celosvětové konku-

renci konkurz – nakoupila pece. Otázku 
nástupnictví řeším tedy asi deset let. Měl 
jsem několik nabídek a žádná se nerealizo-
vala. Teď to vypadá, že mým následovníkem 
bude zmíněný kolega z Jemnice. 

 Co vaše dcera?
Dcera je spíše bohémský typ. Nevylučuje 
sice, že se bude věnovat podnikání, ale urči-
tě ne v tomto oboru.

 Mladým prý chybí nadšení porevoluční 
generace, která měla po letech socialismu 
hlad po soukromém podnikání…
Máte asi pravdu, že po revoluci byla chuť 
lidí podnikat větší, já ale vidím problém 
jinde. Hlavní chybou současnosti je to, že 
se zapomnělo na učňovské školství. Když 
dneska dáte mladému člověku šroubovák do 
ruky, neví co s ním. Jednoduše ubývá těch, 
kdo umějí a znají řemeslo. Kvalita vyučujících 
ani dílen při školách už není taková jako dřív. 
V oboru, kde pracuju, jsem nezaznamenal, že 
by do toho mladí šli a vznikaly nové firmy. 

 Jak ostatně vnímáte podmínky pro 
podnikání v současném Česku?
Jako chybu jsem jako plátce daně z příjmů 
fyzických osob vnímal, když Nečasova vláda 
zrušila slevu na poplatníka pro podnikající 
důchodce. To už je naštěstí zpátky. Kdo začíná 
s výrobou, potřebuje investovat do zařízení, 
proto bych ocenil pro první roky nějakou 
výraznější úlevu pro podnikatele. Podporo-
val bych ale specificky výrobní sféru, nikoli 
obchodní. Podmínky pro podnikání by se také 
neměly rok od roku měnit, měla by se jednou 
stanovit pravidla a ta by měla vydržet, ani 
účtaři se v tom leckdy nevyznají. Zákony se 
řeší přílepky, což je naprosto nezodpovědná 
práce politiků. Jejich hlavní starostí je udržet 
si koryto a zákony jsou většinou paskvil. 

 Jaká byla po revoluci ve vaší branži 
konkurence?
Byla tu řada živnostníků a malých firem, které 
dělaly pece pro vypalování keramiky, ale zcela 
klasickým způsobem. Nikdo to nedělal jako já. 
Vymyslel jsem zlepšovák – nové uspořádání 
pecního prostoru, které usnadňuje a urychluje 
manipulaci při zakládání a vyjímání výrobků. 
Dnes už se věnuji hlavně konstrukci labora-
torních pecí pro termomechanické zkoušení 
materiálů pro strojírenství. 

JAKUB ProChÁzKA.(prochazka@mf.cz)FO
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Keramice, 
kterou mám rád, jsem 
byl celý život nevěrný. 
Proto jsem si řekl, 
že pro ni musím něco 
udělat.
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Developerská makléřka Hana 
Polanská svěřila před dvanácti lety 
zahradnici Aleně Doležalové návrh 

a úpravu zahrady u svého nového domu. 
Společná práce však přerostla v partnerský 
vztah. Kromě smyslu pro humor, lásky 
k rostlinám i dobrému jídlu obě ženy pojí 
také záliba v ostrých chutích. Když jim kvůli 
překliknutí v objednávce dorazil balíček 
semínek chilli za sedm tisíc korun, nedělaly 
si s tím hlavu. 

„Byly jsme čerstvě zamilované, takže nic 
nebyl problém. Občas si říkám, že kdyby-
chom tehdy objednaly pažitku, jedeme dnes 
v pažitce,“ směje se Alena. „Řekly jsme si, že 
úrodu rozdáme kamarádům a vůbec jsme 
nepřemýšlely, kam dáme 2000 květináčků.“

Když se v truhlících na parapetech začaly 
objevovat různobarevné lístky a bylo potře-
ba rostlinky přemístit do sadbovačů, došlo 

jim, že mají problém. Zahradnické srdce 
jim ale nedovolilo vyklopit sazeničky na 
kompost. Papričky zabraly celou mansardu, 
kde vydržely až do květnového vysazení ven. 
Povedlo se a vášeň pro chilli se rozhořela 
naplno.

Náhoda miluje chilli
„Nejrůznější odrůdy chilli do Česka přinesli 
ani ne tak zahradníci, jako ajťáci, kteří je ale 
pěstovali vědecky složitě jako tropické rost-
liny za pomoci drahých sodíkových lamp 
a ještě dražších hnojiv,“ pokračuje Alena. 

„Mně jako zahradnici se celý ten hum-
buk kolem nezdál, je to přece paprika, tak 
jaképak štráchy. Úspěch závisí zejména na 
přírodě, nic totiž nenahradí dostatek slunce 
a světla. Rozhodly jsme se tedy k chilli 
chovat jako k obyčejné paprice a zkusit 
velkokapacitní pěstování.“ 

Ovšem i ten nejlevnější fóliovník přijde asi 
na 300 tisíc korun, další spoustu peněz stojí 
pozemek nebo třeba vodovodní přípojka. 
Opět zaúřadovala náhoda. 

Alena s Hanou si udělaly výlet autem ještě 
jižněji na Moravu a hledaly fóliovníky k pro-
najmutí. U Břeclavi našly zahradníka, který 
právě uvažoval o konci podnikání. Pronajal 
jim pozemek vybavený 11 velkými fóliovníky, 
dokonce s možností zálivky z blízkého ryb-
níka. Letos papriky rostou na 3500 metrech 
čtverečních z celkové rozlohy 5500. I tak lze 
očekávat úrodu kolem pěti tun.

Ženy v mužském světě
„Chilli je mužská doména a pro nás hraje to, 
že jsme holky, každý si nás zapamatuje,“ říká 
Hana. Začátky byly dobrodružné – nikdo ne-
měl velké zkušenosti, vše probíhalo metodou 
pokus-omyl. Ani jedna netušila, že pálivé 

Někdo to rád ostré
Na počátku byla objednávka 
dvaceti semínek pálivých 
papriček pro domácí pěstování. Omylem 
jich přišly dva tisíce a z nich posléze vyrostla 
brněnská firma World of Chilli

18 l Profit
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podnikání obnáší dřinu šestnáct hodin denně 
po celý týden. Dnes mají sedm spolupracov-
níků v klouzavém sezonním rytmu. 

„Potřebujeme trochu schizofrenní osoby 
schopné v létě zahradničit, v zimě vařit 
a také prodávat,“ dodává Alena. 

Připravují totiž kolem 120 produktů – 
fermentované omáčky v mnoha ostrostech, 
nakládané chilli papričky všech barev, tvarů 
i chutí, různé delikatesy – třeba kimči, 
nakládaná vejce na argentinský způsob, 
čokolády, pivní tyčinky, čaje, víno, hořčice, 
džemy, vitamin C…  Vše samozřejmě s chilli. 
Jako jediné v Evropě chilli papričky lyofili-
zují (suší mrazem). Letos jejich produktová 
řada překročí dvoustovku.

Tento sortiment spolu s čerstvými pap-
rikami nabízejí ve svém obchodě v centru 
Brna i na různých farmářských trzích. Před 
Vánocemi v prodejně mívají až 220 zákazní-

ků za den a ve sklepě už je tou dobou zaseto 
na další sezonu.

Jasné rozdělení rolí
Konzervované a další pochoutky připravuje 
Hana tak dobře, že i profesionální kuchaři 
chodí pro radu, jak docílit tak dobře fermen-
tovaných omáček. Také se stará o celkové 

směřování firmy. Alena se „ohání motykou“ 
a věnuje se firemnímu stylu. 

„Jsem sice počítačový analfabet, ale 
všechno přesně vymyslím a pak to předám 
šikovné grafičce,“ usmívá se. Tvrdí, že od 
konkurence je odlišuje i ochota pracovat 
ručně: „Málokterý muž totiž vezme do ruky 
motyku, všichni touží po technologiích. 
I my si je můžeme pořídit, ale okamžitě tím 
ztratíme naši výjimečnost.“ 

Hana s Alenou si zásadně nezasahují 
do svých oblastí, čímž se zamezí hádkám 
– Hana má právo veta v kuchyni, Alena 
na poli. Naposledy se trochu střetly kvůli 
utopencům v ostrém nálevu, které Alena 
považovala za absolutně nezajímavé, Hanka 
je prosadila, a je to je jeden z nejsilnějších 
produktů. Ostatně jejich rozdílné povahy se 
skvěle doplňují – Hana je spíš obchodnice, 
výborně počítá a vidí zkratku k cíli, Alena 

její nápady dolaďuje, řeší detaily, barvy 
a styl… 

Co dáš, to dostaneš
World of Chilli se blíží k šestému výročí. Co 
stojí za jeho úspěchem? „Spíš než s konjunk-
turou souvisí s tím, že chilli je módní trend. 
Dát slovo chilli k čemukoliv je momentálně 
skoro povinnost,“ říká Hana. 

„Nemám žádný návod, dělaly jsme totiž 
nepravděpodobné kroky a ony se vyplatily. 
Naší další výhodou je nulová vazba na ma-
jetek. Dost nás baví riskovat, což mě naučil 
poker. Pro nás je opravdu cílem ta cesta! 
K věcem přistupujeme intuitivně, často 
sekáme chyby, které samy draze zaplatíme, 
a o zbytek ať se postará účetní a daňový 
poradce. Na korunových položkách jsme se 
dostaly na obrat v řádech šesti nul, takže 
jsme na sebe po právu pyšné.“ 

„Holky“ z WOCH se řídí dvěma hesly: 
Nemá cenu práci dělat jinak než dobře a Co 

dáš, to dostaneš. Například si objednaly 
semínka papričky pimiente de padrón, což je 
pro Španěly podobná sezonní záležitost jako 
pro nás Svatovavřinecké víno. Vypěstovaly 
asi 100 kilogramů něčeho, co tady nikdo 
neznal, a to pak před obchodem grilovaly 
a rozdávaly. Akce přišla na několik desítek 
tisíc korun, ale další rok už zákazníci chodili 
tuto odrůdu papriky kupovat ve velkém.

„Člověk nesmí být nízký v přemýšlení, chtít 
s první omáčkou zbohatnout a nechat si od lidí 
zaplatit i dobu, kdy se sám věci učí,“ tvrdí Alena. 

„A pohled do budoucna? Jednou chci skon-
čit rituálně, prostě na podzim už nezaseju,“ 
směje se. „Hanka je o deset let mladší, tak 
to pak bude na ní, já už budu o chilli jen psát 
knihy. Ale chtěly bychom vybudovat tak silnou 
značku, aby jednou byla obchodovatelná. 

JAnA ŠULIStovÁFO
TO

: 
H

yn
ek

 G
lo

s

09/2018 l 19

SÁzKA nA ChILLI.  
Hana Polanská a Alena  
Doležalová a založily firmu, 
„které to pálí“.
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Kdyby byl každý obhájce tak 
tvrdohlavý, pracovitý a tvořivý 
jako třiačtyřicetiletá výtvarnice 

a vydavatelka Marie Brožová, končila by 
většina soudů výrokem „nevinen“. Ostatně 
pastelky se opravdu ničím neprovinily, 
jen je renomovaní výtvarníci, galeristé 
a umělečtí kritici neuznávají jako uměleckou 
disciplínu. Nepatří už ani do osnov 2. stupně 
základních škol a obrázky jimi nakreslené 
bývají z většiny soutěží hned vyloučené. 
Prostě na hraní ano, na umění ne. 

Ovšem kdo někdy viděl některý z 200 vel-
koformátových obrazů Marie Brožové, musí 
uznat, že ve spojení s neuvěřitelnou fantazií, 
smyslem pro detail i pro kombinace barev 
se pomocí pastelek dají vytvořit pohádkové 
světy srovnatelné s jakoukoli jinou výtvar-
nou technikou.

Přicházejí samy
Marie, rodačka z pražského Žižkova, vystu-
dovala gymnázium. Nástavbu na pražské 
„Hollarce“ dobrovolně opustila hned 
v prvním ročníku poté, co se dozvěděla, že 
pastelky jsou zapovězené, krása překonaná, 
příroda je největší kýč a umění by mělo ze-
jména šokovat a vytvářet napětí. Ani jedno 
z toho ji nelákalo, a tak vedle studia angličti-
ny a překládání knih na volné noze stále víc 
unikala do snových představ a posázavské 
krajiny dětství.

Nápady nejčastěji potkává ve snech nebo 
při procházkách přírodou. Skici si nedělá. 
„Nebojím se, že bych je zapomněla, mám 
v hlavě kolem šedesáti obrazů a vždycky 
kreslím ten, který se prodere do popředí,“ 
říká před velkým stojanem s téměř hoto-

vým dílem o rozměru A0 (1189 × 841 mm). 
Je na něm už 150 hodin práce provedené 
výhradně pastelkami, které se často pře-
krývají až v pěti vrstvách. Všechny obrazy 
jsou podepsané MAB, což je kromě zkratky 
i jméno mytologické královny elfů posílající 
lidem sny. 

Vydat se za lidmi
Na projektu Obhajoba pastelky pracuje už 
14 let, kdy poprvé začala veřejně kreslit na 
Staroměstském náměstí obraz Letokruh 
stromu života. „Došlo mi, že pomocí výstav 
se nikam nedostanu, lidé jsou dnes už 
většinou příliš unaveni na to, aby se vydali 
za kulturou,“ vypráví Marie. A tak za nimi 
začala chodit například do velkých obchod-
ních center. Její práce a přístup zaujaly 

a začala dostávat pozvání po republice i do 
zahraničí. V současnosti se rýsuje možnost 
podívat se do Číny.

„Pokud se objeví partner, zajistí mi záze-
mí, přijedeme tam s manželem a na místě 
vzniká obraz. Nevadí mi kreslit, povídat si 
při tom s lidmi, vysvětlovat jim svou tech-
niku i příběh a navazovat další kontakty.“ 
Samozřejmě s sebou vždy veze i sortiment 
rodinného vydavatelství, kde v roce 2008 
vyšla její první kniha.

Po pěti letech práce „na ulici“ zača-
li s manželem Martinem, který je jejím 
manažerem i spolupodnikatelem, uvažovat 
o vlastní galerii. „Byl to náš největší risk,“ 
přiznává. „Všichni nás varovali, že v centru 
jako Češi s galerií jednoho autora nemůžeme 
obstát. Nájmy jsou tu opravdu astronomické 
a smlouva se podepisovala na pět let, kdy 
jsme vůbec nevěděli, zda jí budeme schopni 
dostát. Překvapivě nejlépe nás živí pohledni-
ce a drobná produkce. Pohled vyjde levněji 
než kopeček zmrzliny a cenově přijatelné 
jsou i kvalitní reprodukce. Kdo by toužil po 
originále, musí si připravit 250 tisíc korun, 

20 l Profit20 l Profit

Jak se hájí pastelky?
Marie Brožová se nedala odradit 
tvrzením, že pastelové tužky jsou jen 
hračka do mateřské školy. Její projekt 
Obhajoba pastelky získal popularitu 
a dnes má vlastní galerii

př íběh 
ús pěc hu

KrÉdo vÝtvArnICe. „Důležité je  
pro nás nedlužit, nemít velké investiční plány, hos-
podařit s přebytkem a dělat věci poctivě,“  
říká Marie Brožová.
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aby se mohla předávat dalším generacím,“ 
vysvětluje výtvarnice poctivý přístup ke 
všem publikacím pro děti i dospělé, z nichž 
velkou část ilustruje i píše.

Výraznou oporou „vílí“ výtvarnice je vedle 
manžela také silné přesvědčení o správnosti 
její cesty a velká láska k tvorbě. „Díky tomu 
můžeme oba pracovat šestnáct hodin ve 
všední den, o víkendu nebo místo dovolené, 
protože práce je náš život a obrazy jsou jako 
moje děti,“ usmívá se spokojeně Marie.

Nedlužíme a neplánujeme
Ekonomicko-podnikatelský přístup úspěšné 
dvojice je zcela jednoduchý. „S manželem 
jsme oba impulzivní a občas se pohádáme. 
On je opatrnější, já bych rozhazovala víc – 
třeba různá výrobní zařízení zlevňující naši 
práci bych pořizovala dřív, ale nakonec se 
vždy sejdeme někde uprostřed. Důležité 
je pro nás nedlužit, nemít velké investiční 
plány, hospodařit s přebytkem a dělat věci 
poctivě,“ vypočítává výtvarnice.

Také odmítají investovat do reklamy, 
protože si už vyzkoušeli, že tou nejlepší pro-

pagací je být vidět na veřejnosti, případně 
na některém z mnoha veletrhů. Lidé si Marii 
zapamatují a často se vracejí aspoň nakouk-
nout, na čem „paní Pastelka“ právě pracuje. 
Ani úředního šimla se křehká a snivá tvůr-
kyně nebojí, veškerou podnikatelskou prózu 
svěřila spolehlivým lidem a sama se zabývá 
především přenášením svých nápadů na 
papír. A na webových stránkách a e-shopu 
firmy je vidět, že i výtvarná práce se dá 
šířit a prodávat nápaditě a bez komerčního 
rozmělnění energie, kterou v sobě Mariiny 
nápady mají.

„Zatím se cítím na vrcholu sil a o tom, co 
by bylo, kdybych nemohla malovat, nemá 
cenu přemýšlet. Člověk se stejně nikdy na 
žádný průšvih nepřipraví,“ směje se Marie. 
A plány do budoucna? „Nemám žádné. Do-
přávám si svobodu vln nápadů a nechávám 
se překvapit. I když jeden ani ne tak plán, 
ale spíš sen bych měla. Časem najít větší 
galerii, kam by se kromě sortimentu vešly 
i všechny velké originály.“ 

JAnA ŠULIStovÁ 

ale i tuto částku jsou někteří zájemci ochotní 
zaplatit. Nasloucháme zákazníkům, co by si 
přáli, a vyrábíme diáře, bločky, sešity i ka-
lendáře s reprodukcemi mých obrazů,“ říká 
spokojeně Marie, kterou by nebavilo kreslit 
drobné originály na prodej.

Dnes je jedinou českou výtvarnicí s vlast-
ní galerií v centru Prahy. Galerie Pastelka, 
podle Marie „ostrov dětského Já uprostřed 
šílenství“, sídlí v pasáži kousek od pražské-
ho orloje, dostatečně daleko od hlavního 
ruchu, ale dost blízko, aby sem každý den 
našel cestu bezpočet českých i zahraničních 
návštěvníků.

Práce je náš život
S manželem, který je hudební pedagog a vy-
studovaný polygraf, se znají už 22 let a jejich 
profese i přístup k podnikání se výborně 
doplňují. Ani ve svém nakladatelství nechtě-
jí dělat kompromisy a podbízet se obecné-
mu vkusu a stylu „co nejlevněji vyrobit, co 
nejdráž prodat“. 

„Vycházím z toho, že Česko bývalo velmo-
cí dětské knihy, na které se nevyplatí šetřit, FO
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V aroce 2009 jsem odešel ze 
zaměstnání a v té samé době jsem 
začal víc běhat. Bez nadsázky můžu 

říct, že mi běhání změnilo život, vypráví 
Michael Dobiáš, majitel Trailpointu, 
obchodu s běžeckým vybavením zaměřeným 
na běhání v terénu. 

„Měl jsem grafické studio, věnoval jsem se 
tiskové produkci a tam, kde je teď obchod, 
jsem si původně chtěl otevřít kancelář. Říkal 
jsem si ale, že by bylo fajn, kdybych se mohl 
živit tím, co mě baví,“ pokračuje v povídání 
o tom, jak se na Letné zrodila v roce 2011 
unikátní prodejna, jež se v následujících 
letech stala pětkrát vítězem ankety webu 
behej.com o nejlepší běžecký obchod v re-
publice. 

„Měl jsem peníze tak akorát na to, aby 
se dal krám vymalovat, a pak jsem si mohl 

vybrat: Buď si koupím novou oktávku, která 
bude za čtyři roky pryč, nebo za ty peníze 
nakoupím boty.“ 

Terra incognita
Před sedmi lety nebylo běhání ještě zdaleka tak 
populárním koníčkem, jako je dnes a podob-
ný nápad nebyl žádnou sázkou na jistotu. Za 
vznikem Trailpointu stála hlavně chuť vytvořit 
něco, co tu ještě není, a dělat to celé jinak. 

„Neměl jsem žádný byznys plán, 
původní idea stála na tom, že tu v té době 
byly asi tak dva dobré běžecké obchody – 
v Lucerně prodával boty Tomáš Kočárník 
a Triexpert existoval teprve krátce –, 
já chtěl mít prodejnu, ve které se budu 
věnovat lidem.“ 

A protože věděl, že běhání není o botách, 
začal si Dobiáš doplňovat vzdělání jako 

osobní kondiční trenér. Osobní přístup 
a znalost nabízeného zboží v kombinaci 
s příjemným prostředím zafungovaly, lidé 
si o Trailpointu mezi sebou řekli a začali se 
vracet. 

Obchod začal růst. Z původních dvaceti 
metrů čtverečních je dnes i se skladem 
sto padesát, což je v porovnání s obřími 
prodejnami se sportovním vybavením 
stále malý podnik. „Nikdy jsem nepláno-
val obraty nebo cashflow, akorát jsem si 
občas říkal, kam to povede, protože jsme 
meziročně rostli o 20, 30, 40 procent – 
ono se teda z nuly roste snadno,“ směje 
se Dobiáš a dodává, že vloni se sice růst 
téměř zastavil, ale letos už je zase vidět. 
„Rád bych byl manažer kvality, ne ředitel 
kvantity, a to navíc ještě nejsem dobrý 
manažer.“ 

Raději manažer kvality 
než ředitel kvantity
Před sedmi lety Michael Dobiáš 
otevřel na pražské Letné „speciálku“ 
na minimalistické a trailové běžecké 
boty. Kdo u něj koupil jedny 
boty, vrací se pro druhé, třetí…

22 l Profit
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Jedině individuálně
Při zpětném pohledu by si člověk pomyslel, 
jak vizionářské bylo otevřít si prodejnu spe-
cializovanou na minimalistickou, barefooto-
vou obuv a na vybavení k trailovému běhání 
krátce předtím, než i do české kotliny vtrhl 
běžecký boom a vlna popularity „bosého“ 
obouvání. „Já mám spíš pocit, že když člo-
věk umí trochu anglicky a zajímá ho, co se 
děje za vodou, nemusí být vůbec vizionář – 
ty věci sem prostě přijdou,“ komentuje svůj 
úspěch lakonicky Michael.

Za klíčový považuje individuální přístup. 
„Žádný jiný ani není,“ vysvětluje svůj 
postoj. „Pro každého zákazníka se snažím 
najít ideální botu. Existují teorie, podle kte-
rých se vybírají boty – projdete se po páse, 
a máme pro vás přesně tuhle botu. Nicméně 
každému, kdo o tom něco ví, je jasné, že 

takhle to úplně nefunguje. Spíš je potřeba 
o každém zákazníkovi uvažovat komplex-
něji. Zvážit, jestli když někoho bolí koleno, 
je to botou, nebo tím, že začal prostě běhat 
moc rychle.“

Stejně individuální přístup jako k zákaz-
níkům má Dobiáš i ke svým zaměstnancům. 
„Je potřeba, aby to dělali lidi, které to baví 
a kteří běháním žijí. Já měl velké štěstí, že 
mi od začátku až do letošního roku pomá-
hala ikona českého běhání Evžen Ge. Teď 
zaměstnávám víc lidí, ale to je proto, že 
každý z nich chce mít volný čas, chtějí pra-
covat čtyři dny v týdnu a ne pět. Ve finále to 
vychází jednak líp ekonomicky, jednak pros-
tě nemá cenu nutit lidi, aby byli v práci déle, 
když sami nechtějí. I proto máme o víkendu 
zavřeno. Koneckonců každý víkend je nějaký 
závod a drtivá většina běžců vyráží někam 
ven. Navíc i když budete mít otevřeno 24 ho- 
din denně sedm dní v týdnu, zjistíte, že je 
to vlastně málo. To takhle přijdete v neděli 
v devět večer do Alzy a člověka pomalu na-
štve, že je otevřených jenom pár přepážek, 
kde pracuje šest a ne dvanáct lidí.“ 

Nové výzvy
Trailpoint postupně rozšířil sortiment zboží 
a je tu možné absolvovat například i dia-
gnostiku běhu. Každou botu, kterou Dobiáš 
prodává, sám zkouší a testuje, aby věděl, 
co vlastně nabízí. „Náš domácí botník se 
značně rozrůstá,“ směje se. 

Vzhledem k úspěchu, jaký prodejna má, 
by se dalo očekávat, že se bude rozrůstat 
i ona. Pobočky však Michael otevírat neplá-
nuje. „Otevírání nové pobočky by znamena-
lo další plánování a já zjišťuji, že věci plánuji 
naopak čím dál míň. Nechci být manažer, 
mě baví věci tvořit, a to si uvědomuji čím dál 

víc a promítá se to i do závodů. Já nejsem 
člověk, který chce dělat sto let tradici, chci 
dělat nové věci.“ 

Vedle chodu obchodu organizuje od začát-
ku existence Trailpointu Dobiáš také každé 
úterý společné tréninky a další akce, jež po-
dle něj k takové prodejně patří: přednášky, 
křty běžeckých knih, skupinové testování 
bot a na běžeckou komunitu zaměřené 
workshopy. 

Ještě před vznikem obchodu zorganizo-
val Michael Dobiáš první ročník Šárecko-
-hanspaulského ultratrailu, zkráceně ŠUTR. 

Žádný strach z internetu
Že by kamennou prodejnu mohly převál-
covat velké internetové obchody nabízející 
mnohdy výrazně lepší ceny, se Dobiáš 
nebojí. „Nám se moc často nestává, že by lidi 
odcházeli bez bot. Možná to budeme muset 
řešit do budoucna.“ 

To, co lidi přivádí zpátky, je podle něj jed-
nak jistá lenost a opatrnost – když už si botu 
v obchodě potenciální zákazník vyzkouší 
a sedí mu, zatím jen málokomu se chce hle-
dat ji za výhodnější cenu na internetu a ještě 
riskovat, že zboží třeba vůbec nedorazí, 
a pak je to přístup při řešení nestandardních 
situací a snaha v nich lidem vyhovět. 

„Tuhle přišel kluk, že si koupil moc velkou 
botu. Podotýkám, že to nebyl žádný začá-
tečník, kterého bychom utáhli na vařenou 
nudli. V botě odběhal zhruba třicet kilome-
trů, čili nová fakt nebyla, načež zjistil, že 
to prostě nejde. Tak jsem mu řekl, že – bez 
urážky –, on je pitomec, že si koupil velkou 
botu a my jsme pitomci, že jsme mu ji pro-
dali, a jestli mu ji teď vyměním, jsem nejspíš 
jediný v republice, kdo to udělá. Což jsem 
taky samozřejmě udělal a dali jsme mu o půl 
čísla menší.“ 

Jako větší problém než úbytek zákazníků 
kvůli nákupům přes internet momentálně 
vnímá čím dál obtížnější doprodej sklado-
vých zásob. 

Co plánuje? „Jasný plán do budoucna 
nemám, hledám impuls, co dál,“ přizná-
vá Dobiáš. „Vím, že pro mě cesta není víc 
a déle, pořád chci dělat věci jinak – konec-
konců tak jsme to dělali od začátku. Chci být 
připravený přijmout nové, jiné věci. A dokud 
mi to umožňuje žít tak, jak žít chci, je to pro 
mě důležitější než to, jestli to vydělává víc 
nebo míň peněz.“ 

JITKA JENíKOVÁFO
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Trailpoint v číslech

Obchod na pražské Letné existuje od roku 
2011. V letech 2012–2016 opakovaně zvítě-
zil v anketě časopisu Běhej.com o nejlepší 
běžeckou prodejnu roku. Z původních  
20 metrů čtverečních se rozrostl na  
nynějších 150.

pO hLAVě. „Neměl jsem žádný byznys plán, 
původní idea stála na tom, že tu v té době byly asi 
tak dva dobré běžeckého obchody,“ říká Michael 
Dobiáš.
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 V Česku je 990 tisíc aktivních 
živnostníků, právnických osob kolem 
470 tisíc. Podnikání je v tuzemsku 
přitažlivé, a to i přesto, že si podnikatelé 
často stěžují na špatný přístup k financím. 
Jak by se jim v tomto dalo pomoct? 
Když si někdo založí byznys, má svoje pení-
ze, nebo si půjčí od rodiny či přátel. Jenže po 
čase, když se mu daří a roste, narazí na pro-
blém, kde si říct o další. Banky nebo velké 
venture kapitálové fondy a fondy rizikového 
kapitálu to nezajímá, protože částka, kterou 
malý podnikatel většinou potřebuje, je pro 
ně zanedbatelná. V tom je opravdu velký 
problém. Bohužel tady není příliš rozšířen 
typ investorů, kterým se často říká „angel“ 
investoři. Ti poskytují kapitál, určité zkuše-
nosti i mentoring začínajícím podnikatelům. 
Není tu ani příliš rozšířen crowdfunding či 
peer-to-peer. Trošku lépe tak na tom jsou 
dnes jen jazykově a jinak vybavení podnika-
telé, jejichž produkt dává smysl. Ti mohou 
najít investory v zahraničí. Což ale pro 
Česko není zrovna dobrá zpráva, výsled-
ky jdou jinam. Většině se to ale nepodaří. 
Mnoho nápadů tak umře na nedostatečné 
financování. Tady je prostor pro stát, jenže 
ten financování projektů malých podnika-
telů prostě neumí. Úředníci tomu nerozumí, 
většinou se totiž jedná o inovativní věci. 
Druhý problém tkví v tom, že když si jdete 
říct o peníze investorovi, máte plán. A on 
ho buď přijme, nebo ne. Kdežto když chcete 
získat evropské nebo české dotace, což je 
další možnost pro podnikatele, nedostanete 
je v okamžiku, kdy je potřebujete, ale když 
existuje výzva. A musíte přitom splnit kri-
téria výzvy bez ohledu na váš byznys plán. 
Tohle by určitě bylo dobré změnit. 

 Co je podle vás další velkou brzdou 
podnikání?
Hodně se mluví o administrativní nároč-
nosti. Leccos se mění, ale pořád je to málo. 

Třeba zjednodušení daňového zákona. Cílo-
vý stav by měl být jako na Novém Zélandu, 
kde daňové prohlášení za vás vyplní stát. 
Byla by to také alternativa k EET. Úřady 
by to zvládly, mají všechna potřebná data. 
Jsem pro paušální daň. Stát by dostal peníze 
a nemusel by nic kontrolovat, což stojí 
obrovské prostředky. Politici o tom často 
hovoří, ale málo v tom konají. Administra-
tivní náročnost související s podnikáním se 
ale už v lecčems přesto zjednodušila. Když 
dnes chcete přihlásit nebo odhlásit živnost 
nebo provozovnu, tak za vás živnostenský 
úřad udělá všechno. Snadné je založení „ese-
róčka“ a podobně. Posun tady tedy je. Ale 
v tíživých věcech, jako je především daňová 
agenda, tam je to pořád špatné.  

 Hospodářská komora ČR navrhuje 
koncept jedné paušální daně. Pokud 
by živnostníci své závazky vůči státu 
vyrovnali paušální částkou, nepodléhali 
by EET. Podobný návrh zmiňuje 
i Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR. Podle ní by OSVČ 
s obratem do jednoho milionu korun 
zaplatila jednotný poplatek, kterým by 
se „vykoupila“ ze všech odvodových, ale 
i administrativních povinností. Jaký je 
váš názor?
Ta myšlenka je správná, určitě ji podporuji. 
Ministerstvo financí sedí na obrovském 
balíku dat, ví o vás všechno. Ale analýza 
těch dat vedoucí tímto směrem neprobíhá. 
Souvisí to s obrovským číslem podnikatelů. 
Musejí se nastavit kritéria. Časem spustit 
pilotní projekt, ověřit, jestli to funguje, nebo 
ne. Ale bohužel jsem zatím nezaznamenal 
žádné kroky v této oblasti. 

 V Praze kandidujete v podzimních 
volbách na místo senátora. Právě 
zde je evidováno nejvíce podnikatelů, 
jejich počet se blíží 180 tisícům. Co 
byste pro ně při svém případném 
zvolení udělal?
Určitě mohu udělat mnoho. Nesouhlasím 
s tvrzením, že senátor pro lokalitu a obec 
nemůže nic udělat. Ale musí znát problémy, 
šlapat chodník. Já jsem si v roce 1990 založil 
živnostňák, začal jsem tehdy podnikat. Nej-
sem tedy politik, kterému by někdo musel 
vykládat, co je pro podnikatele důležité. 
A jak bych mohl pomoci? Senátor ovlivňuje 
legislativu, je účastníkem zákonodárného 
procesu. Může navrhovat zákony, vyjadřovat 
se k nim, tlačit na jejich zjednodušení. Ze-
jména těch v té daňové oblasti, ale i v dalších 
oblastech, kde jsou podnikatelé i občané 
zatěžováni. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Ing. Ivan Pilný (74)   
Český politik a podnikatel v oboru infor-
mačních technologií, od května do prosince 
2017 ministr financí ČR v Sobotkově vládě, 
v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké 
sněmovny PČR, člen hnutí ANO 2011.

Ivan Pilný: Podnikatele brzdí papírování
Začal podnikat v roce 1990, zažil martyrium při shánění 
peněz na rozvoj firmy. „Vím velmi dobře, co podnikatele trápí. 
Sám jsem to zažil,“ říká Ivan Pilný, bývalý ministr financí.
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 V Česku je 990 tisíc aktivních 
živnostníků, právnických osob kolem 470 
tisíc. Podnikání je v tuzemsku přitažlivé, 
a to i přesto, že si podnikatelé stěžují velmi 
často na špatný přístup k financím. Jak by 
se jim v tomto dalo pomoci?
Těch způsobů je skutečně celá řada. 
Nedávno jsme například v Poslanecké 
sněmovně projednávali návrh zákona o na-
výšení limitů výdajových paušálů pro pod-
nikatele na dva miliony korun. Což je hra-
nice, která byla v České republice poměrně 
dlouho nastavená a osvědčila se. Minulá 
vláda jí ale bohužel snížila na jeden milion 
korun. To s sebou samozřejmě přineslo 
velkou spoustu administrativní zátěže, a to 
především pro ty nejmenší podnikatele. 
Tuhle situaci jsme jako ODS chtěli napra-
vit, v podstatě všichni se k tomu vyjádřili 
pozitivně, včetně rozpočtového výboru, 
a dopadlo to tak, že levicová vládní koalice 
ANO, ČSSD a KSČM nám to nakonec 
zamítla. Cestu vidím i ve zjednodušení 
daňového přiznání nebo zrušení EET 
a kontrolního hlášení. Do značné míry by 
vlastně stačilo zrušit všechny antipodni-
katelské zákony, se kterými přišel Andrej 
Babiš a jeho koaliční partneři.

 Co je podle vás další velkou brzdou 
podnikání? 
Neustálé legislativní změny a z nich 
vyplývající právní nejistota. V posledních 
čtyřech pěti letech jsme svědky toho, jak 
vlády předkládají daňové balíčky těsně 
před koncem roku, takže ještě na začátku 
prosince podnikatelé nevědí, jak bude další 
rok nastavený daňový systém, jestli se na ně 
budou vztahovat výdajové paušály a další 
věci. To je prostě špatně. Změny se mají udě-
lat jednou – na začátku volebního období, ne 
jednou dvakrát za rok. Další brzdou je samo-
zřejmě byrokracie, ta u nás za poslední čtyři 
roky nabobtnala obrovským způsobem, jen 

náklady a práce spojené s EET a kontrolním 
hlášením sebraly podnikatelům pěkných 
pár dní života.

 Hospodářská komora ČR navrhuje 
koncept jedné paušální daně. Pokud 
by živnostníci své závazky vůči státu 
vyrovnali paušální částkou, nepodléhali 
by EET. Podobný návrh zmiňuje i Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků 
ČR. Podle ní by OSVČ s obratem do 
jednoho milionu korun zaplatila jednotný 
poplatek, kterým by se „vykoupila“ ze 
všech odvodových, ale i administrativních 
povinností. Jaký je váš názor?
To je rozhodně cesta, kterou by se měla 
Česká republika vydat. Měli jsme to 

dokonce i v programu před loňskými 
sněmovními volbami. Podnikatelům 
musíme odlehčit od neustálého papíro-
vání, a způsob jedné paušální daně je 
k tomu ideálním nástrojem. V Sněmovně 
budeme dělat všechno proto, aby se nám 
to povedlo. 

 V komunálních volbách v roce 2018 
kandidujete do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy. Právě zde je evidováno 
nejvíce podnikatelů, jejich počet se blíží 
180 tisícům. Co byste pro ně při svém 
případném zvolení udělal?
V první řadě musíme dokončit vnitřní 
okruh a tlačit na vládu, aby dostavila 
okruh vnější, uvolnění dopravy ve městě 
rozhodně pomůže všem, třeba i živnostní-
kům, kteří jezdí na různé opravy po městě 
autem. Na tento problém logicky navazuje 
parkování, chceme zavést jednotnou par-
kovací zónu po celé Praze – to znamená, 
že si koupíte jedno oprávnění, které bude 
platit po celém městě s výjimkou historic-
kého centra. Odblokujeme taky výstavbu 
nových bytů, aby měli zaměstnanci kde 
bydlet. Plánujeme i zavedení možnosti 
zaplatit daně elektronicky, ať už platební 
kartou, nebo přes online aplikace. Chceme 
také nastavit systém zasílání SMS zpráv, 
které budou informovat o konci platnosti 
povolení, dokladu nebo jiného dokumentu. 
Budeme také spolupracovat s podnika-
telskými sdruženími, především hospo-
dářskou komorou, abychom dokázali lépe 
identifikovat další podmínky pro podni-
katele, které budeme moci z pozice vedení 
Prahy řešit. Ve zkratce – jsme si vědomi 
toho, jaký potenciál Praha v podnikate-
lích má, a budeme dělat všechno pro to, 
aby měli podmínky pro výkon činnosti co 
nejjednodušší. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Doc. mUDr. Bohuslav 
Svoboda, CSc. (74)   
Český politik a lékař v oboru gynekologie 
a porodnictví, v letech 2010 až 2013 zastával 
post primátora hlavního města Prahy, od 
roku 2013 poslanec Poslanecké sněmovny 
PČR, člen Občanské demokratické strany.

Bohuslav Svoboda: Obrovskou brzdou je byrokracie
V Praze byl kdysi jako primátor s podnikateli denně ve styku. 
Co by pro ně Bohuslav Svoboda udělal dnes? „Snažil bych se, 
aby měli podmínky pro výkon činnosti co nejjednodušší.“

ROZHOVOR

FO
TO

: 
M

ar
ti
n 

Pi
nk

as

 

www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

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

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.

 

www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

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

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.

24_31_PT_09.indd   25 17.09.2018   14:17:14

 

www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

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

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.

 

www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

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

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.

24_31_PT_09.indd   25 17.09.2018   14:17:14

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
18

10
03

86
1

24_31_PT_09.indd   27 18.09.2018   15:05:50



Jen málo slov je v současné ekonomice 
skloňováno tak často, jako pojem 
Průmysl 4.0. Tato čtvrtá průmyslová 

revoluce má změnit výrobu díky masivnímu 
nasazení robotů a digitálních technologií. 
Zatímco ještě před časem budily úvahy 
o jeho nástupu mnohdy obavy z toho, že 
nahrazování strojů lidmi může způsobit 
nárůst nezaměstnanosti, nyní je spíše 
vítaný jako lék pro ekonomiku spoutanou 
nedostatkem pracovních sil. 

Revoluce, nebo evoluce? 
Průmysl 4.0 je sice nazýván revolucí, 
podle odborníků je to však spíše evo-
luce vedoucí k postupnému zvyšování 
digitalizace a robotizace. Éra prvních 
robotů, která začala před půlstoletím, tak 
dostává novou podobu. Robot-stroj se 
podle odborníku více promění na robota-

-partnera. Podniky ho mohou využívat 
nejen v průmyslu, ale i v dalších oborech 
lidské činnosti včetně finančního sektoru 
a zdravotnictví. 

Moderní průmyslové roboty jsou přitom 
již nyní v některých oborech schopny plně 
nahradit lidskou práci. V této souvislosti 
se nabízí řada otázek spojených s budou-
cím vztahem člověk–robot a jejich role. 
Firmy, které roboty vyrábějí, se nyní snaží 
zabrat co největší podíl na perspektivním 
trhu.

„Výrobní portfolio zahrnuje celou škálu 
robotů od senzitivních a mobilních přes 
malé a střední až po roboty o velmi vysoké 
nosnosti a speciální modely,“ popsal Radek 
Velebil, prodejní manažer společnosti 
Kuka pro Česko a Slovensko.  Společnost 
vyvinula i takzvané ready2_use balíč-
ky, které usnadňují a zrychlují instalaci 

průmyslových robotů do výroby. „Cílem 
je dosáhnout ideálního spojení mezi 
moderními informačními technologiemi 
a stávající výrobní infrastrukturou,“ dodal 
Josef Velebil.

Robot místo kontrolora
Nasazení robotů bude vyžadovat také výraz-
ně kvalitnější programy, které budou jejich 
práci kontrolovat. „Průmysl 4.0 závisí na 
propojení systémů schopných spolu komu-
nikovat, schopných získávat, vyhodnocovat 
a sdílet data a na takto zpracované informa-
ce reagovat v reálném čase,“ vysvětlil Josef 
Sláma, generální ředitel společnosti Re-
nishaw v České republice. „Údaje z měření 
jsou nezbytné pro shromažďování informa-
cí, které mají být použity při inteligentním 
rozhodování za účelem zabránit nežádoucím 
procesním změnám.“

Čtvrtá revoluce: lék na 
chybějící zaměstnance. 
Průmysl 4.0 založený na digitalizaci 
a robotizaci má v Česku, kde je bez práce 
pouze 2,3 procenta obyvatel, 
velkou perspektivu

28 l Profit
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Speciálně vyvinuté druhy softwaru tak 
budou poskytovat funkce pro plnou automa-
tizaci výrobního procesu. Například CNC 
obráběcí stroj může na základě naměřených 
údajů automaticky modifikovat parametry 
řezných nástrojů. Změřením hotového dílu 
se totiž jednoduše zjistí velikost opotřebení 
nástrojů. Díky softwaru tak bude stroj vždy 
přesně vědět, v jakém stavu jsou nástroje, 
kterými obrábí. Výsledkem je zlepšená 
přesnost obrábění dílů, kratší doba nastave-
ní a seřízení procesu a integrace s ostatními 
systémy, například roboty.

Ty mohou například nahradit pracov-
níky výstupních kontrol v automobilovém 
průmyslu. Většina výrobců dílů v tomto 
sektoru je požaduje k navýšení své výrobní 
kapacity a zkrácení časů výrobního cyklu. 
Robotické kontrolní systémy umožňují vy-
sokorychlostní skenování a bodové měření 

geometrických prvků při zachování vysoké 
opakovatelnosti měření. Dokážou rychle 
měřit rozměry, polohu a tvar. 

Přesnost měření neovlivňuje ani změna 
teplot během dne. Časně ráno je teplota 
v chladné dílně jiná než v poledne, kdy je 
ovlivněna slunečními paprsky procháze-
jícími okny, ale také zahříváním strojů. 
Robotické systémy se s teplotními změnami 
vyrovnávají technikou remasterování. Při 
změně okolní teploty o stanovenou hodnotu 
se systém automaticky překalibruje tak, 
aby mohl pokračovat v přesném měření i za 
změněných okolních podmínek. Další typy 
aplikací například usnadňují přístup k vý-
sledkům různých typů měření, a to i na dálku. 
„Mobilní telefon je fenomén, který zasáhl 
většinu populace. Aplikace firmy Renishaw 
jsou volně ke stažení zdarma a nabízejí tech-
nologům, programátorům NC a operátorům 
strojů významné usnadnění jejich každodenní 
práce,“ pokračoval Josef Sláma.

Malé podniky to mají těžší 
Podle odborníků je přitom při současných 
technologiích digitalizace důležitější stránkou 
Průmyslu 4.0 než robotizace. „Roboti sami 
o sobě nepředstavují žádný zásadní zlom. 
V podobě, v jaké jsou ve výrobě využíváni 
dnes, je známe už zhruba čtyři desítky let,“ vy-
světluje Jiří Kabelka, ředitel společnosti DEL 
ze Žďáru nad Sázavou, která se specializuje na 
digitalizaci a automatizaci výrobních procesů. 
„Klíčové je například využití virtuální reality 
v podobě digitálních dvojčat, tedy virtuálních 
3D kopií, díky nimž lze najít to nejlepší řešení 
bez nutnosti nákladné výroby prototypů,“ 
dodává Jiří Kabelka.

Podle jeho slov získá Česko díky digitali-
zaci příležitost vykročit z kategorie subdo-
davatele a zapojit se do hlavního proudu 

změn, které jsou pro české hospodářství 
životně důležité. Bude však záležet na tom, 
jak nástup Průmyslu 4.0 zvládne. Nejtěžší to 
budou mít malé a střední podniky.

Velké a mezinárodní společnosti mají 
dostatek finančních i intelektuálních zdrojů, 
aby inovovaly výrobu v duchu Průmyslu 
4.0. „Malé a středně velké podniky jsou pro 
české hospodářství klíčové, ale zároveň mají 
nejtěžší výchozí pozici pro inovaci výroby. 
Navíc majitelé těchto firem mají ze zavedení 
nových technologií obavy, a to se zdá být 
největší překážkou dneška,“ říká Petr Kym-
lička z poradenské společnosti BDO.

Použití technologií umožňujících zpraco-
vání velkých dat podle něj umožní přesně 
vyhodnotit časové, materiální či finanční 
náklady pro uspokojení variabilní poptávky. 
Hromadnou sériovou výrobu tak nahradí 
flexibilní výroba „na míru“, která s sebou 
přináší úsporu energie či financí, a zároveň 
výrazně nižší dopad na životní prostředí. 
Tato změna však pro malé a střední firmy 
nebude levná. 

„Polovina českých firem plánuje na 
zavedení moderních digitálních technologií 
a strojového vybavení vynaložit až deseti-
nu svých investic. Do nákladného procesu 
se proto pouští po důkladných analýzách 
a nastavení strategického postupu,“ doplnil 
Petr Kymlička. 

Subdodávky, nebo nic?
Díky inovacím a přidané hodnotě se české 
firmy mohou stát hlavními dodavateli 
koncovým zákazníkům. Na druhé straně 
však odborníci varují před jiným nebez-
pečím, které může tuzemské ekonomice 
Průmysl 4.0 přinést. Díky variabilnější 
výrobě a úspoře za lidskou práci si totiž 
mohou firmy ze západní Evropy, a přede-
vším německé, začít stahovat subdodávky do 
mateřských podniků. Českým firmám, které 
jsou nyní dvě desítky let z velké části právě 
v pozici subdodavatelů, by tak zmizel jejich 
současný výrobní program. A nový by často 
hledaly jen velmi těžko. Zahraniční firmy 
totiž v tuzemsku výrazně přiškrtily výzkum 
a vývoj, takže inovativní technologie pro 
budoucí výrobu se rovněž rodí převážně 
v mateřských firmách globálních společnos-
tí na západ od českých hranic.  

Podle expertů bude proto pro zvládnu-
tí nástupu Průmyslu 4.0 klíčová zejména 
součinnost státu, školství a samotných firem. 
„Už nastala doba, kdy musí školství zarea-

Čtvrtá revoluce: lék na 
chybějící zaměstnance. 
Průmysl 4.0 založený na digitalizaci 
a robotizaci má v Česku, kde je bez práce 
pouze 2,3 procenta obyvatel, 
velkou perspektivu
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„Roboti sami o sobě 
nepředstavují žádný 
zásadní zlom. 
V podobě, v jaké jsou 
ve výrobě využíváni 
dnes, je známe už 
zhruba čtyři desítky 
let,“ Jiří Kabelka, DEL.
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Mezinárodní asociace ABSL 
odhaduje, že v roce 2025 se bude 
virtuální či rozšířená realita 

používat prakticky ve všech prodejních 
aplikacích. Nejen v obchodu, ale i na 
pracovištích v řadě dalších oborů začíná 
revoluce svým dopadem srovnatelná 
s robotizací. Různé typy chytrých brýlí, 
kontaktních čoček nebo headsetů mají 
pomáhat uživateli vytvářet vlastní 
prostředí nebo doplňovat viditelný reálný 
svět o další vrstvu informací a funkcí. 

Podle předpovědi organizace IDC mají 
celkové příjmy z virtuální a rozšířené 
reality v roce 2020 dosáhnout 162 miliard 
dolarů. Budoucí rozmach oboru dokládá 
i průzkum poradenské společnosti De-
loitte, v němž před rokem 52 společností 
z žebříčku Fortune 500 uvádělo, že tyto 
technologie testují nebo nasazují. 

„Uplatnění těchto systémů v podnicích 
přitom může být relativně široké – od 
vzdělávání přes podporu kreativní činnos-
ti, jako jsou například návrhy či projekty, 
až po prodej,“ říká Jonathan Appleton, 
ředitel ABSL. Nasazení virtuální a rozší-

řené reality postupuje zatím nejrychleji 
v leteckém a automobilovém průmyslu, ale 
také v energetice, ropném či plynárenském 
sektoru. Obrovské perspektivy mají tyto 
technologie v maloobchodu. 

„Očekáváme, že firmy budou na změny 
související se zaváděním virtuální reality 
reagovat další centralizací procesů a jejich 
převedením do center podnikových služeb. 
Půjde například o prodej, kontakt se 
zákazníky, analýzy dat, vývoj a správu roz-
hraní apod.,“ vypočítává dopady Jonathan 
Appleton. Nové procesy pak dají vzniknout 
i novým pracovním pozicím, k nimž budou 
patřit například specialisté na návrhy 
a řízení virtuálních obchodů, designéři 
virtuálních prostředí či jejich testeři.

Oblastí využití virtuální reality v podni-
kovém prostředí může být mnoho. Techno-
logie virtuální reality například umož-
ňuje spolupráci lidí na různých místech, 
přičemž jde daleko za možnosti dnešních 
videokonferencí. Specialisté v kanceláři či 
laboratoři díky ní mohou třeba vidět, jak 
vypadá konkrétní zařízení při zásahu ser-
visního technika v terénu. K dispozici jsou 

govat v přípravě školáků a studentů nejen na 
jiný charakter práce, ale i na celoživotní uče-
ní. Vyspělá Evropa to dávno ví, my v České 
republice to už také chápeme a postupně se 
přizpůsobujeme,“ říká Jiří Kabelka. Podle něj 
budou vznikat nové profese spojené s mecha-
tronikou, navrhováním systémů a aplikací 
nebo s poradenskou činností. Předpokladem 
je také zvýšení flexibilní formy práce.

S pomalým internetem to nepůjde
Role státu bude spočívat zejména v restruk-
turalizaci vzdělávání a vědy, posilování 
kyberbezpečnosti, zajišťování infrastruk-
tury pro datovou komunikaci, uplatňování 
dotační politiky pro podporu nových tech-
nologií nebo v zajištění součinnosti resortů 
pro zmírnění obav z komplexních změn. 
Za tímto účelem již nyní existuje Národní 
centrum Průmyslu 4.0. 

„Klíčovým prvkem je rovněž vysokorych-
lostní internet. Již dlouho se o něm hovoří, 
avšak vlády pro jeho zavedení zatím ani 
nedokázaly využít 14 miliard korun z evrop-

ských dotací. Kromě toho všeho by Evropská 
unie měla zafungovat jako celek a vytvářet 
legislativní rámce platné pro celou Evropu,“ 
dodává Jiří Kabelka.

Česká republika má ve srovnání s dalšími 
zeměmi Evropské unie jeden z nejvyšších 
podílů průmyslu na HDP, ten dosahuje  
45 procent. Pokud chtějí tuzemské prů-
myslové firmy udržet krok se zahraniční 
konkurencí, musejí podle odborníků ve stále 
větší míře investovat do digitalizace a auto-
matizace výroby. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)
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›
Virtuální realita 
změní průmysl 
i služby

„Průmysl 4.0 závisí 
na propojení systémů 
schopných spolu 
komunikovat, 
schopných získávat, 
vyhodnocovat a sdílet 
data a reagovat 
v reálném čase,“ Josef
Sláma, Renishaw.
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Budoucnost Průmyslu 4.0  
se představí v Brně 
 
Současné možnosti Průmyslu 4.0 se 
představí také na letošním Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. Například na 
prezentaci v oblasti automatizace, zahrnující 
měřicí, řídicí a automatizační techniku, se 
letos hlásí na 280 vystavovatelů.  

Například tuzemská skupina Kuboušek 
Technologies and Instruments v Brně vy-
stavuje nepřetržitě od roku 1991 a letos se 
rozhodla k revolučnímu kroku. Její expozice 
v pavilonu G1 bude sloužit jako „okno“ do 
vlastního technologického i vzdělávacího 
centra otevřeného na podzim 2017 v Čes-
kých Budějovicích. Návštěvníci veletrhu se 
díky živým vstupům a online přenosům 
ocitnou přímo v technologickém centru, kde 

si prohlédnou automatizovaná pracoviště, 
společně s aplikačními inženýry prozkou-
mají inovativní technologie na vstřikovacích 
strojích KraussMaffei a seznámí se s od-
bornými kurzy vzdělávacího centra.  „Ve 
skupině Kuboušek není Průmysl 4.0 jen 
pojem z moderní učebnice, je to reálná 
součást každodenní praxe, která se promítne 
i v letošním virtuálním konceptu expozice 
Kuboušek,” říká marketingová ředitelka 
společnosti Ivana Kyselová.

Další ukázkou moderních technologií v pa-
vilonu G1 bude automatizovaná plastikářská 
buňka společnosti Stäubli, která představuje 

kompletní řešení pro rychlou výměnu forem. 
Středobodem exponátu, který si návštěvníci 
veletrhu Plastex prohlédnou jako pátí na 
světě, je model vstřikolisu osazeného těmi 
nejmodernějšími technologiemi. 

Předehřívací stanice zaručuje včas-
nou přípravu formy pro výrobu, do lisu 
je následně přepravena automatickým 
kolejovým zakládacím vozíkem. Díky 
magnetickému upínání nejsou problémem 
ani rozdílné velikosti forem a o připojení 
veškerých energií se stará taktéž plně 
automatická multispojková deska. Manipu-
laci, zakládání a vyjímání výlisků zajišťuje 
šestiosý robot.  „Každou hodinu od 10 do  
16 budou připraveny komentované pro-

hlídky celé buňky, při kterých podrobně 
vysvětlíme jednotlivé kroky,” pozval zájem-
ce Michal Scholze, manažer pro marketing 
a rozvoj Stäubli Systems. 

Také název expozice společnosti ABB 
Nová éra robotiky ukazuje, že se firma letos 
zaměří na novinky z oblasti digitalizace 
a programování robotů. Hlavní atrakcí bude 
představení jednoruké verze kolaborativního 
robota YuMi. Ten je kompaktní, lehký, váží 
jen 9,5 kilogramů a lze ho namontovat kam-
koliv a jakkoliv, tedy i na strop, stůl či stěnu. 
Lze ho tak využít pro rychlou a flexibilní 
instalaci do stávajících výrobních linek. 

také virtuální tabule nebo digitální modely 
produktů či zařízení, na nichž mohou různé 
týmy spolupracovat v reálném čase.

Virtuální realita zprostředkovává infor-
mace a jejich kontext mnohem dokonaleji 
než současné technologie. Ve speciálních 
brýlích tak například technik vidí, jak do 
sebe reálně zapadají elektrické součástky, 
a ve stejném prostředí má o nich k dispozici 
i dodatečné informace. 

Podobné technologie se dají nasadit i při 
řízení dodavatelského řetězce nebo logistiky. 
Například v některých firmách specializova-
ných na přepravu zboží jsou již dnes zaměst-
nanci, kteří kompletují zásilky, vybaveni 
chytrými brýlemi, které vizuálně zobrazují 
místo na přepravním vozíku, kam musí být 
daná položka objednávky umístěna. 

V prostředí virtuální reality se také mo-
hou velmi názorně spouštět nejrůznější si-
mulace, a to včetně ekonomických scénářů. 
Stejně tak je možné si do prostředí jako další 
osu vnést čas a zkoumat v něm příslušná 
data a jejich vývoj. 
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 Technologie se v posledních letech  
rychle vyvíjejí. Proč i přesto zůstává  
role tradičních veletrhů  
nezastupitelná?
Osobní kontakt je ve světě byznysu stále 
nezastupitelný. Když jde o velké obchody 
a nákladné investice, lidé se potřebují 
potkat osobně a podat si ruce. U spotřební-
ho zboží je to jinak, třeba televizi si klidně 
koupíte na internetu, ale v technických 
oborech patří veletrhy mezi tři nejvyužíva-
nější marketingové nástroje. Firmy se na 
nich snaží předvést to nejlepší a vyvíjejí své 
novinky tak, aby je mohly poprvé ukázat 
právě na veletrhu. Pro společnosti je to na-
víc zjednodušení komunikace se stávajícími 
i budoucími obchodními partnery, které 
mají na jednom místě. 

 Jedním z témat Průmyslu 4.0 je 
i virtuální realita. Zvládnou veletrhy  
i tuto konkurenci? Nepřesunou se do 
virtuálního světa? 

Internet je určitě mocným marketingovým 
nástrojem, nicméně jak už bylo řečeno, vele-
trhy nedokáže úplně zastoupit. Živý kontakt 
se v době převládající elektronické komu-
nikace naopak stává vzácným a žádaným 
zbožím. Lidé si na veletrhu mohou stroje 
„osahat“ v akci, navíc tady najdou nabídku 
na jednom místě. Není náhodou, že právě 
v technických oborech se veletrhům stále 
daří. A brněnské výstaviště je díky velké-
mu rozsahu kvalitních výstavních ploch, 
dobré infrastruktuře a zázemí pro pořádání 
doprovodných konferencí pro tyto odborné 
veletrhy ideálním místem.

 Mezinárodní strojírenský veletrh letos 
(MSV) slaví 60. výročí. Bude z tohoto 
pohledu program něčím výjimečný?
Bude to mimořádný ročník ve znamení hned 
několika jubileí, protože slavíme také 100 let 
od vzniku Československa a 90 let od založení 
brněnského výstaviště. Volba partnerské země 
padla v tomto jubilejním roce logicky na Slo-

vensko a celý veletrh se tak trochu vrátí  
do československých časů. V pavilonu A1  
se otevře výstava 100RIES, která zmapuje  
100 příběhů našich průmyslových legend. Lidé 
uvidí historické dopravní prostředky a nad 
hlavou jim bude viset ikonický větroň L-13 
Blaník, který zdobil i první veletrh v roce 1959. 
Bezesporu velkým lákadlem pak bude robot, 
který přímo před zraky návštěvníků vytiskne 
repliku sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Ori-
ginál této sochy stál v rotundě pavilonu A při 
otevření areálu výstaviště v roce 1928.  

 Jak se za těch šest desetiletí role veletrhu 
změnila? Jaké měl postavení ve svých 
začátcích, jaké v éře socialismu a jaké nyní?
Na začátku byl výstavou úspěchů národního 
hospodářství, kde si lidé prohlíželi věci, které 
v obchodech ani jinde nemohli vidět. Trval 
čtrnáct dní, do Brna přijížděly celé vlaky 
návštěvníků a hned první ročník si prohléd-
lo neuvěřitelných 2,4 milionu lidí. Teprve 
v druhé polovině 60. let se veletrh rozdělil na 

Cena osobního kontaktu roste. 
S ní i zájem o veletrh
Letošní ročník Mezinárodního 
strojírenského veletrhu bude 
podle ředitelky Radky Svobodové 
jubilejní hned několikrát. Kulaté 
výročí slaví samotná akce, 
výstaviště i Česká republika
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průmyslový a spotřební, postupně se začaly 
vyčleňovat a osamostatňovat některé obory. 
Ale v celé éře socialismu se na MSV před-
stavovala třeba auta, památná byla v roce 
1987 premiéra vozu Škoda Favorit, kterou 
si prohlédlo 600 tisíc návštěvníků. Od deva-
desátých let už byl MSV veletrhem průmys-
lových technologií. Pokud jde o společenské 
postavení, vždycky byl pro Brno významnou 
událostí, kterou žilo celé město. I nyní myš-
lenku veletržního města podporujeme a dru-
hým rokem pořádáme projekt Brno Fair City, 
který návštěvníkům i vystavovatelům nabízí 
slevy ve vybraných brněnských podnicích. 

 V Česku se dlouhodobě diskutuje 
o potenciálu čínských firem. Jak budou 
letos na veletrhu zastoupené?
Čína byla partnerskou zemí veletrhu před 
dvěma lety, kdy vystavovatelé obsadili celý 
pavilon A1. Jsme velice rádi, že to nebyla jen 
nahodilá účast, ale že se na veletrh vracejí – 
loni se na brněnském výstavišti prezentova-

lo více než sedmdesát čínských firem a letos 
očekáváme účast devadesáti vystavovatelů. 
Význam Mezinárodního strojírenského vele-
trhu pro čínskou stranu podtrhuje také akce 
konaná v rámci doprovodného programu, 
kterou organizuje Čínská rada pro podporu 
mezinárodního obchodu. Bude se konat 
hned první den veletrhu s názvem 2018 Chi-
na (Guizhou) – Konference pro průmyslovou 
spolupráci s Českou republikou. 

 Ukazuje letos vyšší zastoupení firem 
z některých zemí na to, že se do Česka 
a střední Evropy snaží pronikat více než 
v minulosti?
Účast zahraničních firem se v posledních 
letech pohybuje kolem 50 procent a stejně 
vysoká bude i letos. Každoročně přijíždějí 
také firmy z východní Asie a dalších vzdále-
ných regionů, které vnímají MSV jako bránu 
nejen na český, ale na celý středoevropský 
trh. Jejich rostoucí zájem je důsledkem 
globalizace, ale jádrem masivní zahraniční 

účasti nadále zůstávají evropské firmy a na 
prvním místě německé.

 MSV je největší akcí svého druhu 
nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Jak 
se projevuje právě jeho nadregionální 
význam?
V účasti lídrů jednotlivých oborů, špičkových 
evropských a světových průmyslových pod-
niků, které na veletrhy lokálního významu 
nejezdí, ale Brno nechtějí vynechat. Mají tady 
mezinárodní odborné publikum, kterému 
ukazují to nejlepší a nejnovější ze své nabíd-
ky. Účast na MSV je vnímána jako prestiž.

 Který evropský veletrh vnímáte pro Brno 
jako největší konkurenci?
Mezinárodní strojírenský veletrh je ve stře-
doevropském prostoru fenoménem. Zůstává 
široce zaměřeným průmyslovým veletrhem, 
který svým významem přerůstá český trh, 

a jako takový v blízkém okolí nemá konku-
renci. Multioborovou strukturou se podobá 
Hannover Messe a v jednotlivých segmen-
tech, jako jsou obráběcí stroje, zpracování 
plastů aj., má protipóly ve specializovaných 
veletrzích pořádaných v Německu i jin-
de. Ale kdo chce oslovit primárně český 
a slovenský trh a zákazníky v dalších zemích 
střední a východní Evropy, nepůjde vystavo-
vat do Německa, nýbrž do Brna.

 Dálnice D1 je již několik let rozkopaná, 
rychlíky do Brna stále často vypadají jako 
muzejní exponáty. Není doprava pro Brno 
určitým hendikepem v porovnání s veletrhy 
ve vyspělejších západních zemích?
Doprava je určitě hendikepem, Brnu chybí 
dálniční spojení s Vídní, napojení na velká 
letiště, rychlovlaky. Přesto myslím, že 
v rámci daných možností všichni zaintereso-
vaní dělají, co je v jejich silách, aby doprava 
na veletrh byla co nejplynulejší.  Díky úzké 
spolupráci s Magistrátem města Brna a Po-FO
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Když jde o velké 
obchody a nákladné 
investice, lidé se 
potřebují potkat 
osobně a podat si ruce.
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licií ČR se zvýšenému náporu přizpůsobují 
dopravní opatření v přilehlých částech měs-
ta. Ale třeba stav dálnice D1 a různé velké 
dopravní stavby a s nimi spojené uzavírky 
ovlivnit nelze. 

 U většiny hromadných akcí bývá problém 
parkování. Mají se návštěvníci veletrhu 
obrnit trpělivostí, nebo je parkovišť 
v docházkové vzdálenosti dostatek?
Doprava v Brně samozřejmě bude hustší, 
nicméně návštěvníci se o parkování nemuse-
jí obávat. Více než tisícovka automobilů 
zaparkuje přímo v areálu výstaviště, další 
stovky se vejdou do blízkého parkovacího 
domu. Samotné brněnské výstaviště je dobře 
připravené zvládat nápor, který je s veletrhy 
spojen. Má infrastrukturu potřebnou k ná-
vozu exponátů, dostatek parkovacích ploch 
i výborné napojení na městskou hromadnou 
dopravu. Je prověřeno, že areál dokáže po-
jmout až třicet tisíc návštěvníků denně.

 Který pavilon nebo exponáty si určitě 
nenecháte ujít vy osobně?
V pavilonu P bude k vidění to nejzajíma-
vější z obráběcího strojírenství, a navíc 
také expozice ABB s ukázkami praktického 
využití robotů anebo Formulí E. Prezento-
vat se tam bude také společnost Mitsubishi 
Electric Europe se svou výrobní linkou 
digitálního věku. Celá řada expozic s roboty 
v akci bude i v pavilonech G1 – například 
Kuka či Staübli a G2 – namátkou Cloos, Valk 
Welding nebo Yaskawa. Určitě nevynechám 
ani pavilon Z s expozicemi vysokých škol, 
které se svými exponáty zaměřují na apli-
kaci principů Průmyslu 4.0., a k vidění bude 
například model továrny budoucnosti, robot 
ARCOR či Orpheus z VUT v Brně. Ale nejvíc 

se asi těším do pavilonu A1 na historické 
kousky na výstavě 100RIES, které jinak na 
žádném veletrhu neuvidíme.

 Ekonomové v posledních měsících varují 
před zpomalením ekonomiky. Signalizuje 
letošní ročník něco podobného, snažily se 
firmy „škrtit“ rozpočty?
Naopak, firmy letos investují do svých ex-
pozic výrazněji než v jiných letech. Některé 
si pronajímají větší plochu, další se snaží 
zaujmout vizuální atraktivitou svých stánků 
a zajímavým programem pro návštěvní-
ky. K vidění budou stroje přímo v chodu, 
využití robotů, uplatňuje se také virtuální 
realita. Veletrh byl prakticky vyprodán už 
několik měsíců předem a na nejžádanější 
plochy v pavilonech jsme měli čekací listinu. 
Zpomalení ekonomiky se tedy na MSV nijak 
neprojevilo, ono také zatím nejde o recesi, 
ale pouze o zpomalení tempa růstu.

 Veletrh trvá pět dní, kdy začínají 
přípravy na následující ročník?
Přípravy na veletrh začínají dva roky pře-
dem. MSV je největším projektem, který je 
na brněnském výstavišti, a jeho přípravě 
se věnuje celá firma. Probíhá celá řada 
jednání s vládními institucemi, profesními 
svazy a asociacemi, zahraničními zástupci, 
výzkumnými ústavy, vysokými školami atd. 
Chystá se akviziční a mediální kampaň. 
Sledujeme vývoj jednotlivých oborů a plá-
nujeme rozmístění do pavilonů. V nepo-
slední řadě spolupracujeme na přípravách 
doprovodného programu, během každého 
ročníku proběhne na 90 odborných seminá-
řů a konferencí. 

DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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Brněnský veletrh se stal hned během 
svého prvního ročníku významnou 
událostí a místem, kde bylo možné 

získat přehled o úrovni strojírenské výroby 
ve světě, navazovat hospodářské styky 
a uzavírat obchody.

„První ročníky však nebyly jen o strojí-
renství, ale i o textilním průmyslu, optice, 
důlním, petrochemickém či automobilovém 
průmyslu. Až později se začaly vyčleňovat 
jednotlivé celky v samostatné veletrhy,“ 
vysvětluje Zeno Čižmář, který se věnuje 
historii českých značek a podniků. 

Původně se měl podle něj první strojíren-
ský veletrh konat už v roce 1958. „Ale zájem 
ze strany vystavovatelů byl tak obrovský, 
že kapacita tehdejšího výstaviště nestači-
la. Za jediný rok tak musely vzniknout tři 
nové pavilony: B, C a Z. Zetko bylo tehdy 
světovým unikátem díky neobvyklé střešní 
konstrukci. Kupole se vyráběla samostatně 
a byla dodatečně pomocí jeřábů vynesena na 
základní stavbu,“ popisuje Zeno Čižmář. 

Zvláštní vlaky i celofánový drak
Veletržní výstaviště tak v roce 1959 nabídlo 
vystavovatelům z celého světa 65 tisíc čtve-
rečních metrů kryté výstavní plochy ve  
13 pavilonech, na volnou plochu připadlo 
cca 60 tisíc metrů čtverečních.

„Při jednáních se zahraničními vystavo-
vateli se naráželo často i na otázku, kde se 
to město Brno vůbec nachází. Docházely 
přihlášky s označením například Fair Brno 
Jugoslavia, bylo však důležité, že dochá-
zely. Vlastní montážní práce probíhaly ve 
značném předstihu, v podstatě již v květnu, 
při čemž v červnu byl vydán zákaz výběru 
dovolených. Nasazení všech pracovníků bylo 
značné, soboty, neděle a noci, ale všichni 

chtěli dokázat, že i při nezkušenosti se vele-
trh zvládne, a zvládnul se,“ vzpomíná bývalý 
generální ředitel brněnského výstaviště  
Karel Svoboda, který se podílel již na přípra-
vě prvního ročníku. 

Mezi zajímavosti prvního ročníku patří 
například výroba příležitostné série čokolá-

dových figurek brněnského draka v celo-
fánové krabičce nebo 213 zvláštních vlaků 
vypravených státními drahami. 

Tanky wehrmachtu i cirkusy
Historie samotného výstaviště přitom byla 
ještě starší. „Vzniklo za účelem konání 
Výstavy soudobé kultury Československa 
v roce 1928. Kdysi se na místě dnešního vý-
stavního areálu rozkládala pole a uprostřed 
nich cukrovar barona Bauera, který své 
pozemky věnoval Brnu, aby zde zřídilo stálé 
výstaviště,“ popisuje Zeno Čižmář. Od roku 
1929 se tam každoročně konaly legendární 
Brněnské výstavní trhy, poslední z nich 
v roce 1938. 

„Pak areál převzala československá armá-
da a za války zřídil wehrmacht v pavilonech 
chátrajícího výstaviště dílny na opravy tan-
ků. Po osvobození se areál naopak proměnil 
ve vrakoviště vojenské techniky pod správou 
Rudé armády, v jejíchž rukách zůstal až do 
roku 1946,“ zmiňuje Zeno Čižmář. První 
poválečné Brněnské výstavní trhy se na vý-
stavišti uskutečnily po desetileté přestávce 
na přelomu září a října roku 1949. Jejich 
úspěch a 250 tisíc návštěvníků pomohly 
k jejich opakování v následujícím roce. 

Přes plány na změnu areálu výstaviště 
na centrum lidové zábavy s knihovnami, 
sportovišti, pouťovými atrakcemi a ná-
vštěvami cirkusů se pozemky opět vrátily 
k výstavnictví.  V roce 1955 se v Brně konala 
První výstava československého strojíren-
ství, která byla uspořádána tři měsíce poté, 
co vláda rozhodla o jejím konání. Tím nastal 
opět obrat k výstavám a zanedlouho i mezi-
národním veletrhům. 

DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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Strojírenská šedesátka
První ročník Mezinárodního veletrhu 
v Brně začal 5. září 1959. Přilákal 2,4 milionu 
návštěvníků včetně 13 500 zahraničních. 
Měl obrat čtyři miliardy korun a sjeli se 
na něj vystavovatelé z 30 zemí 

„První ročníky 
však nebyly jen 
o strojírenství, ale 
i o textilním průmyslu, 
optice, důlním, 
petrochemickém 
či automobilovém 
průmyslu,“ Zeno 
Čižmář.
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Obrovskou účastí 1650 firem  
z 33 zemí oslaví svůj šedesátý 
ročník letošní Mezinárodní 

strojírenský veletrh, který se uskuteční na 
brněnském výstavišti od 1. do 5. října 2018. 
Nejmodernější technologie se představí 
návštěvníkům v pavilonech obsazených do 
posledního místa.  

„O letošní jubilejní Mezinárodní strojíren-
ský veletrh je obrovský zájem. Firmy se sna-
ží co nejlépe prezentovat a objednávají více 
plochy. Už nyní máme kompletně vyprodá-
no, na pavilony máme čekací listinu,” uvedla 
ředitelka projektu Radmila Svobodová.

Společně s jubilejním 60. ročníkem MSV 
se uskuteční dalších pět specializovaných 
veletrhů, které se na brněnské výstaviště 
vracejí vždy v sudých letech. Veletrh IMT 
bude přehlídkou kovoobráběcích a tvářecích 
strojů, FOND-EX se zaměří na slévárenství, 
WELDING na svařovací techniku, PROFIN-
TECH představí technologie pro povrchové 
úpravy a PLASTEX je veletrhem plastů, 
pryže a kompozitů.

Polovina ze zahraničí
Stejně jako v minulých letech bude přibliž-
ně polovina vystavovatelů zahraničních. 
Nejvíce jich přijede z Německa a početné 
zastoupení budou mít také Slovensko, Itálie 
a Rakousko. Mimořádně rozsáhlá účast se 
letos očekává z Ruska, které se představí 
i prostřednictvím svých regionů a největší 
vystavovatel Rosatom obsadí svým stán-
kem čtvrtinu pavilonu Z. Stejně velkou 
část tohoto pavilonu si letos „ukrojí“ firmy 
z Číny.  Tradičně se v Brně objeví také 
oficiální expozice německé spolkové země 
Bavorsko a společný stánek tří spolkových 
zemí středního Německa: Saska, Durynska 

a Saska-Anhaltska pod hlavičkou Mittel-
deutschland.

Mezinárodní strojírenský veletrh před-
staví rovněž bohatý doprovodný program. 
Každoročně se tak stává největším pětiden-
ním konferenčním centrem s průmyslo-
vým zaměřením v České republice. V jeho 
rámci se uskuteční například Sněm Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, klíčové diskusní 
setkání představitelů vlády s podnikatelskou 
sférou. Na programu je také dvoudenní B2B 
projekt Kontakt-Kontrakt nebo Česko-
-čínské obchodní fórum. Chystá se také 
Slovenský národní den nebo Business den 
Ruské federace, Meeting Point Czech Trade 
a diskusní Fórum průmyslu a vysokých škol. 

Další obchodní fórum bude jednat o spolu-
práci s Indií a tradiční konference Energie 
pro budoucnost se zaměří na energetickou 
efektivitu v průmyslové sféře. Součástí ve-
letrhu bude také konference Vize v automa-
tizaci, Business den Běloruska a konference 
o obchodní spolupráci s Ukrajinou a Koreou. 

Veletržní cestovka
Po úspěšné loňské premiéře se letos opět 
chystá projekt MSV Tour, tedy organizované 
prohlídky vybraných vystavovatelů podle 
klíčových témat. Navíc se rozšíří počet tras 
a k loňským tématům Průmysl 4.0, robo-
tizace a automatizace přibude bezpečnost 
v průmyslu, údržbě i diagnostice a snižování 
energetické náročnosti. Prohlídky stánků 
vybraných vystavovatelů se uskuteční dva-
krát denně, budou komentované a doplněné 
krátkými přednáškami na aktuální témata.

Na veletrhu se představí nejenom výrobní 
podniky, ale také technické školy. Celkem 
osmnáct exponátů ze tří různých fakult 
představí například Vysoké učení technické 
v Brně. Příkladem spolupráce mezi člově-
kem a robotem je letošní nejrozměrnější 
exponát – ARCOR, který vznikl na půdě 
Fakulty informačních technologií. Jde 
o ucelené a interaktivní pracoviště založené 
na rozšířené realitě. „Snažíme se vytvořit 
systém, který umožní i zcela nezkušeným 
pracovníkům bez znalosti informatiky na-
programovat robota. Ten pak může pracovat 
buď zcela samostatně, což je dnes nejrozší-
řenější varianta, nebo může spolupracovat 
s člověkem a to je téma, kterým se zabýváme 
my,“ vysvětluje Zdeněk Materna z týmu 
Robo@FIT. 

DALIBor DostÁL.(dostala@mf.cz)

Vyprodáno, hlásí veletrh
Jubilejní šedesátý Mezinárodní 
strojírenský veletrh si výročí připomene 
novým logem a unikátní výstavou legend 
československého průmyslu

36 l Profit

Msv 2018 v kostce

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvý-
znamnější průmyslový veletrh ve střední 
Evropě s každoroční účastí více než  
1600 vystavovatelů a 80 tisíc návštěvní-
ků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 procent 
vystavovatelů a 10 procent návštěvníků. 
Na 98 procent vystavovatelů navázalo 
kontakty s potenciálními tuzemskými či 
zahraničními zákazníky.

Termín konání: 1. až 5. 10. 2018
Místo konání: Výstaviště Brno
Pořadatel: Veletrhy Brno
Provozní doba pro návštěvníky:
1. až 4. 10. 2018  9.00 až 18.00 hod. 
5. 10. 2018  9.00 až 16.00 hod.
Parkování:
Volné plochy: 200 korun / den
Expoparking: 50 korun / hodina
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Cestovat vlakem na pracovní schůzku 
by mohlo být pro manažery často 
efektivnější než jet vozem. Na železnici 

mohou během jízdy pracovat na laptopu, 
a tak vyřídit agendu, kterou by během řízení 
automobilu nezvládli. Vlaky mohou mít 
sice zpoždění, ale to řidiči naberou při jízdě 
vozem v kolonách a zácpách na rozkopaných 
českých silnicích také. 

Největším rozdílem, který podnikatele 
zatím vyhání z vlaků, je tak komfort jízdy. 
Ani tři desetiletí po roce 1989, kdy se začalo 
mluvit o renesanci železniční dopravy, 
nemají cestující jistotu, že se na hlavních 
tratích svezou novou nebo modernizovanou 
vlakovou soupravou. 

Pařit se v obleku v rozpáleném vagonu 
bez klimatizace, lomcovat při vystupování 
dveřmi, které téměř nejdou otevřít nebo 
používat zapáchající toaletu vyprazdňující 
obsah na železniční pražce, skutečně nepa-
tří k zážitkům, které by si chtěli podnikate-
lé v jedenadvacátém století dopřávat. 

Dráhy chystají nákupy
Cestující by přitom dokázali pochopit, že 
změnu nebylo vzhledem k počtu spojů mož-
né provést všude. Kroutí však hlavou nad 
tím, že ani po letech modernizace nezvládly 
dráhy kompletně obměnit soupravy ani na 

těch nejvytíženějších linkách, jako je Praha–
Brno nebo Praha–Ostrava.

Alespoň částečné zlepšení by mělo přijít 
v dohledné době. České dráhy vypsaly 

soutěž na dodavatele 90 expresních vagonů. 
S vítězem tendru uzavřou rámcovou smlou-
vu a vozy budou odebírat podle skutečných 
potřeb provozu a uzavřených kontraktů na 
dopravní obslužnost.

„České dráhy mají stále v provozu 
desítky starších osobních rychlíkových 
vagonů lidově přezdívaných koženka. Tyto 
vagony chceme v příštích letech z běžného 
provozu vyřadit a nahradit je komfortními 
vozy s klimatizací, wi-fi nebo elektrický-
mi zásuvkami, ze kterých si mohou naši 
cestující napájet mobilní telefony, tablety 
nebo notebooky. Aby se nám tento záměr 
podařil, potřebujeme nakoupit další mo-
derní vagony pro dálkové spoje,“ vysvětluje 
vypsání další soutěže na moderní vagony 
Miroslav Kupec, člen představenstva Čes-
kých drah odpovědný za techniku, servis 
a majetek.

Poptávané vozy mají být určeny pro 
vnitrostátní a mezistátní vlaky s rychlostí 
do 200 km/h. Cestujícím nabídnou moderní 
klimatizovaný a tlakotěsný interiér s ergo-
nomickými polohovatelnými sedačkami, 
elektrické zásuvky 230 V, USB konektory 
pro napájení své přenosné elektroniky, wi-fi 
připojení k internetu a moderní audiovizuál- 
ní informační systém. V běžném provozu 
půjde z vagonů sestavit až desetivozová pev-

Vlaky manažery 
nelákají. Zatím
České dráhy vydávají obrovské 
částky na modernizaci vozového 
parku. Vidět to však pořád příliš není

38 l Profit

Konec největší 
ostudy 

K rychlejší obnově než na rychlíkových 
tratích došlo alespoň na příměstských 
linkách. Tam letos v létě konečně přestaly 
jezdit zastaralé osobáky zvané pantografy, 
které se vyráběly od roku 1964. Poslední 
jízda elektrické jednotky typu 451/452, 
kterým se přezdívalo také Emilka nebo ža-
botlam, se uskutečnila v pátek 10. srpna, 
poté souprava zamířila do depozitáře Ná-
rodního technického muzea v Chomutově. 
Elektrické jednotky 451/452 se v po-

sledních letech uplatnily hlavně v Pražské 
integrované dopravě na území hlavního 
města a Středočeského kraje. Na těchto 
linkách byly postupně nahrazeny moderní-
mi dvoupodlažními jednotkami CityElefant 
s klimatizací. Posledním trasou pantografů 
byla v pracovní dny takzvaná městská linka 
S 41 Roztoky u Prahy – Praha-Libeň. 

téma

THE FUTURE
OF LOGISTICS
IS DIVERSITY.

WE CREATE
FUTURE.

Hlavní sezóna se blíží! S podporou vlastního
vozového parku řešíme i LTL po celé Evropě.

 Víme, co je pro Vás důležité:

  Zkracujeme tranzitní čas – nepřekládáme!

  Čas mezi objednávkou a nakládkou dle potřeb minimalizujeme.

  Zásilky monitorujeme.

  Jsme online 24 hodin.

  Zasíláme dokumentace pomocí mobilních aplikací.

Kontakt: 
Čechy > 703 183 402  |  Morava > 730 803 717  |  obchod@ceelogistics.cz

www.ceelogistics.cz
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ně spojená souprava s tlakotěsnými průcho-
dy podobně jako u rychlovlaků.

S vítězem tendru uzavřou České dráhy 
rámcovou smlouvu na dodávku až 90 vagonů 
různého provedení, např. 1. nebo 2. třídy, 
bistrovozy se zázemím pro přípravu občer-
stvení nebo multifunkční vozy s vybavením 
pro nástup a cestování osob na vozících, 
pro cestující s malými dětmi a s místem pro 
přepravu jízdních kol. Jednotlivé typy vozů 
pak budou dráhy odebírat podle skutečných 
potřeb národního dopravce a podle výkonů, 
které v rámci služeb ve veřejném zájmu bude 
zajišťovat. Kromě toho dráhy letos v létě 

oznámily nákup osobních vozů pro dálkové 
vlaky od rakouských železnic ÖBB. Kom-
fortní klimatizované vozy posílí kapacitu 
mezistátních i vnitrostátních vlaků.

„Využili jsme další příležitost k rozšíření 
našeho parku o komfortní rychlíkové vozy, 
které naši rakouští kolegové prodávali. 
Jedná se sice o starší vozy, ovšem s moderní 
konstrukcí vybavené klimatizací, oddíly 
se šesti místy k sezení a schopné provozu 
rychlostí až 200 km/h,“ uvedl k nákupu vozů 
v Rakousku Miroslav Kupec, člen předsta-
venstva Českých drah.

Kde to drhne?
Proč se přesto drahám dosud nepodařilo ob-
novit soupravy ani na hlavních tratích? „ČD 
se věnují obnově vlaků na všech linkách, ať 
se jedná o spoje EC/IC, rychlíky nebo osobní 
regionální vlaky. Je si však třeba uvědomit, 
že s masivní obnovou souprav se začalo 
teprve v posledních deseti letech, kdy bylo do 
obnovy všech segmentů investováno více než 
40 miliard korun a do provozu byly nasazeny 
stovky nových nebo modernizovaných vozů. FO
TO
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Více cestujících
Přestože stav vozového parku na železnici 
má k ideálu stále daleko, počty cestujících 
od roku 2010 rostou. Loni České dráhy 
přepravily o 3,2 milionu zákazníků více 
a letos přepravili už za 1. pololetí o dalších 
2,5 milionu zákazníků více.

›

THE FUTURE
OF LOGISTICS
IS DIVERSITY.

WE CREATE
FUTURE.

Hlavní sezóna se blíží! S podporou vlastního
vozového parku řešíme i LTL po celé Evropě.

 Víme, co je pro Vás důležité:

  Zkracujeme tranzitní čas – nepřekládáme!

  Čas mezi objednávkou a nakládkou dle potřeb minimalizujeme.

  Zásilky monitorujeme.

  Jsme online 24 hodin.

  Zasíláme dokumentace pomocí mobilních aplikací.

Kontakt: 
Čechy > 703 183 402  |  Morava > 730 803 717  |  obchod@ceelogistics.cz

www.ceelogistics.cz
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Předtím probíhala jen minimální obnova 
vozidlového parku,“ upozorňuje mluvčí 
Českých drah Petr Šťáhlavský.

České dráhy přitom provozují přibližně 
2000 osobních vozů a přibližně dalších  
2000 lokomotiv, elektrických a motorových 
vozů a jednotek, které slouží k přepravě ces-
tujících. „Žádná železnice ani stát nedoká-
žou tolik vlaků v tak krátkém čase z ekono-
mických ani technických důvodů vyměnit. 
I v nejbohatších státech Evropy, jako jsou 
Švýcarsko nebo Německo, jezdí v běžném 
provozu stále vozidla vyrobená v 60. nebo 
70. letech minulého století, tedy až 50 let 
stará,“ dodává Petr Štáhlavský.

Zlepšení je podle něj vidět na konkrétních 
parametrech. „V roce 2007 bylo k dispozici 
676 bezbariérových spojů, v letošním roce je 
k dispozici 5080 bezbariérových spojů, tedy 
7,5krát více. Podobně lze pozitivní vývoj 
sledovat u vlaků vybavených klimatizací. 
V roce 2007 jsme disponovali přibližně  
300 vozy s klimatizací, v současnosti se 
tento počet blíží k 1200 vozů, tedy zhruba 
čtyřikrát víc,“ dodává Petr Štáhlavský. 

Přesto však cestující zatím nemají jistotu, 
že při cestě dálkovým spojem nenarazí na 
předpotopní soupravu, kde propotí košili 
nebo si vykloubí rameno při lomcování se 
zablokovanými dveřmi. Podle podnikate-

lů by výrazně pomohl koncepční přístup, 
kdyby dráhy modernizovaly vždy kompletní 
spoje na konkrétní lince a ne jednotlivé sou-
pravy nahodile na různých trasách. Problém 
obnovy vozového parku tak podle kritiků 
není množství peněz, ale spíše nahodilost, 
s jakou je doposud prováděna. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)

INZERCE     A181003719

téma Dlouhé minuty  
na hranicích
Při cestách do zahraničí vlakem je pro ma-
nažery a podnikatele nepříjemné dlouhé 
čekání na hranicích, které prodlužuje cel-
kovou délku cestování. I když České dráhy 
uvádějí, že se oproti minulosti se tento čas 
značně zkrátil (není nutné přepřahat loko-
motivy, měnit strojvůdce a po vstupu do 
schengenského prostoru odpadly hraniční 
kontroly), na některých přechodech je 
nepříjemně dlouhý.
Například rychlíky po průjezdu úsekem 

u polských hranic na trase Petrovice  
u Karviné – Zebrydowice / Chalupki čekají 
ve vnitrozemské stanici Bohumín 13 až  
25 minut kvůli posílení soupravy a přizpů-
sobení národnímu jízdnímu řádu. Na pře-
chodu Břeclav–Hohenau do Rakouska čekají 
některé vlaky až 10 minut, na přechodu 
Lanžhot–Kúty na Slovensko stojí vlaky ve 
stanici Břeclav sedm minut. Při cestě do 
Německa stojí vlaky na přechodu Děčín – 
Bad Schandau čtyři minuty. Prostor pro 
zlepšení přitom je. Například na přechodu 
do Rakouska Horní Dvořiště – Summerau 
stojí vlak v nejbližší vnitrozemské stanici 
Rybník pouze jednu minutu, podobně na 
trati na Slovensko přes Mosty u Jablunkova 
– Čadca stojí vlak v nejbližší vnitrozemské 
stanici Návsí pouze jednu minutu.
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Forwarding company 
with tradition
International transport 
with specialization 
in Scandinavia 
since 2004

K Zyfu 910, 720 00 Ostrava-Hrabová
T 596 753 564-5     F 596 753 566     E info@mtmtransport.cz

MTM Transport a. s.
Mezi naše hlavní zásady patří:
- Profesionalita
- Flexibilita
- Rychlost
- Neutralita

Our main principles are:
- Professional Approach
- Flexibility
- Speed
- Neutralitywww.MTMtransport.cz

Spedice s tradicí
Mezinárodní doprava 
se specializací na Skandinávii 
od roku 2004

MTM_1_2_v_A181003698.indd   1 10.09.2018   13:48:19

Největší tuzemské dopravní firmy hodlají využít příznivé 
ekonomické situace a plánují letos modernizovat zásadním 
způsobem vozový park. Třeba společnost CEE Logistics, 

která zajištuje komplexní logistické služby, překročila v první 
polovině letošního roku svůj plánovaný obrat o dvě procenta 
a podobné výsledky očekává i ve druhém pololetí. Její vlastní vozový 
park čítá více než 385 vozů. Během roku 2018 obnoví 22 procent 
stávající flotily, a to nákupem celkového počtu 85 vozidel. 

„Blíží se podzimní měsíce, hlavní sezona v našem oboru, a je důle-
žité, abychom byli připraveni. Nejen proto jsme největší část obnovy 
vozového parku letos směřovali na letní prázdniny a začátek školního 
roku. Konkrétně v září bude během jednoho týdne předáno našim 
řidičům 21 vozů,“ říká provozní ředitel společnosti Jan Novák.

Více než dvě třetiny nového vozového parku jsou již cíleny na 
konkrétní projekty klíčových zákazníků společnosti a podle toho byla 
i vozidla objednávána. 

„Nakupujeme jak tahače, tak i tandemové soupravy, respektive sou-
pravy s výměnnými nástavbami. Všechna vozidla jsou vybavena nej-
modernější technikou včetně nejvíce potřebných bezpečnostních asi-
stentů, kterými jsou asistent hlídání jízdy v pruzích, asistent bdělosti 
a další. Adaptivní tempomat či nezávislá klimatizace jsou u našich 
vozidel standardem. Bezpečnost vozů se zvyšuje, třeba kabiny mají 
zpevněné sloupky, které českému řidiči v Janově zachránily život,“ 
uvádí Přemysl Kalousek, provozní manažer společnosti.  „Navyšuje-
me také počet vozidel s možností vyššího kilometrického nájezdu pro 
potřeby nepřetržitých provozů našich zákazníků,“ dodává.

Konkurenční výhoda
Obnova vozového parku je pro dopravní firmy důležitá. Jestli je auto 
staré dva roky nebo pět let, často rozhoduje i o tom, zda firma projekt 
získá nebo jak snadno zajistí pro taková auta řidiče. Proto společnos-
ti dobu obnovy vozového parku výrazně zkracují. CEE Logistics se 
v současné době podařilo díky prosperitě stáhnout nastavení opera-
tivního leasingu z 60 na 48 měsíců. 

„Obnovu vozidel realizujeme každý rok a budeme v tom pokračo-
vat i v letech následujících. Mít špičkovou, nejnovější techniku je pro 
nás důležité i z hlediska bezpečnosti provozu na silnicích. Druhou 
stránkou je také ekologická zátěž. K životnímu prostředí nezůstává-
me lhostejní. Díky zkrácení doby operativního leasingu nebude již 
v příštím roce náš vozový park obsahovat žádná vozidla s jinou emisní 
normou než Euro 6. Testujeme také vozidla na alternativní paliva,“ 
uzavírá Jan Novák.  RED

téma

Obnova vozového parku 
je nezbytností
Dopravní společnosti si stále 
častěji uvědomují, jak důležité 
je nabízet logistické služby 
s moderními vozy
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Nabízíme komplexní přepravní 
a logistické služby pro celý 
dodavatelský řetězec:

• Silniční doprava

• Námořní a letecká doprava

• Nadrozměrná přeprava

• Skladování a logistika zboží

• Pojištění zboží  a celní služby

Křížem krážem  
po celém světě  
již 20 let
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Propojíme pro Vás Evropu.

Rychle a spolehlivě.

Proč si vybrat Raben?
  denní spojení se všemi sousedními zeměmi České republiky

  krátké dodací lhůty do všech zemí skupiny Raben Group a ostatních států Evropy

  od jednoho kartonu až po celovozové zásilky

  moderní online systém pro sledování a objednávání přepravy myRaben.com

  profesionální a zkušený zákaznický servis

na cestách
od roku 1931

www.raben-group.com
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Práce hrou. Název známého 
Komenského spisu dnes ve firmách 
parafrázují záměrně. A mnohé s tím 

stojí i padají. Zaměstnanci si tak hrají nejen 
při teambuildingových akcích, což je dnes 
běžné všude, ale herní prvky jsou přenášeny 
i do vzdělávání a školení lidí.

Ti získávají za výhru ve vnitrofiremních 
soutěžích body (využívajíce mnohdy vlast-
ními silami vyvinuté aplikace). Vítězové 
jsou pak odměňováni nejen tím, že se objeví 
na seznamu nejlepších zaměstnanců za 
uplynulý měsíc či kvartál, ale také finančně. 
A soutěží spolu i firemní týmy. 

Díky zavádění prvků toho, čemu se říká 
gamifikace, jsou pak zaměstnanci daleko 
motivovanější a méně jich z firem odchází. 

Tvrdá ruka na mileniály neplatí
Zájem je patrný zejména u mladých lidí. 
Takzvaní mileniálové jsou zvyklí často 
střídat zaměstnání a rozhodně na ně neplatí 
vynucování absolutní poslušnosti ze strany 
nadřízených. 

Vítejte do doby individualismu, glosuje 
generální ředitel Suri.cz Pavel Jechort, který 
pracuje s odlišným přístupem k mladým 
lidem řadu let. „Rutina je věc, která zabíjí 
mladého ducha a dnes již opravdu neplatí, že 
si budoucnost musím vysedět.“ Práce hrou 
je pro lidi narozené po roce 1990 ideálním 
řešením. 

To potvrzuje i Michal Novák z pracov-
ního portálu Profesia: „Konkrétně mile-
niálové jsou pro tento způsob motivace 
ideální. Firmy si často s jejich oslovením 
a motivací nevědí rady, ale technologie, 
které gamifikaci umožňují, jsou mladým 
lidem vlastní, chtějí pomocí nich komu-
nikovat a zároveň chtějí, aby je práce 
bavila.“ 

Novinka? Ale kdeže
Ve vyspělém světě není gamifikace 
novinkou. Termín poprvé použil slavný 
britský programátor Nick Pelling už v roce 
2002. Podle studie Deloitte dnes zvažuje 
zavedení prvků gamifikace do vnitrofirem-
ních procesů zhruba polovina světových 
společností. Většina velkých podniků ji už 
využívá – ať už při komunikaci se zaměst-
nanci, či klienty. 

L’Oréal například pomocí her hledá 
nové talenty. Zájemce o práci má před 
sebou řadu „herních“ výzev a jen ti, kteří 
je zvládnou nejlépe, získají vysněnou 
práci. Zájemci o zaměstnání mají šanci 
nahlédnout do problémů firmy L’Oréal 
a pomáhají je řešit pomocí případových 
studií. Podobný postup nedávno vyzkou-
šel i Heineken.

V České republice využívá hru ve firem-
ních procesech například aplikace Posli.com.  
Ta řeší spokojenost zákazníků, firemní 

kulturu, HR marketing, onboarding, rotaci 
zaměstnanců či interní vzdělávání.  

Aplikace propojí lidi ve firmě prostřednic-
tvím vnitropodnikové sítě. Na této síti lidé 
sdílejí různé aktivity – například společný 
fotbal, bowling, večerní pivo, společné hobby 
nebo vzdělávací kurzy. Uživatelé Posli.com 
získávají body za aktivitu a mohou sledovat 
žebříček dle aktiv a získávat odměny.

„Výsledkem je zlepšení vztahů a vnitropod-
nikové komunikace. Cílem je udělat revoluci 
v tom, co je standardem pro firemní zaměst-
nance, aby lidé pouze nepracovali vedle sebe, 
ale spolu. Spolupracujeme s firmami jako 
eFolder (USA), STRV, Rockaway, Sanmina, 
LEGO, Avast, Uber, Microsoft,“ říká v roz-
hovoru pro server businessanimals.cz Jan 
Šťastný, vedoucí prodeje Posli.com. 

Pro zástupce HR je zase gamifikace 
motivačním nástrojem, který jim umožňuje 
vidět aktivitu lidí ve volnočasových hrách 
s kolegy. I oni mohou sledovat, jak na sobě 
zaměstnanci pracují a vzdělávají se.

V době extrémně nízké nezaměstnanosti 
se firmy snaží všemi způsoby posílit moti-
vaci, angažovanost a věrnost zaměstnanců. 
Hra vnáší do pracovního procesu prvek 
zábavné soutěže a pomáhá ke zlepšování 
vztahů mezi spolupracovníky navzájem 
i s vedením firmy, říká studie společnosti 
Deloitte. 

JaKUB PROCHÁZKa.(prochazka@mf.cz)

Gamifikace je 
zaklínadlem doby 
Firem, které motivují své 
zaměstnance či klienty hrou, 
přibývá i v Česku raketovým tempem

fOKUS

Gamifikace není 
jen o hraní, cílem je 
dát zaměstnancům 
možnost ovlivnit věci 
a činnosti ve firmě.
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Propojíme pro Vás Evropu.

Rychle a spolehlivě.

Proč si vybrat Raben?
  denní spojení se všemi sousedními zeměmi České republiky

  krátké dodací lhůty do všech zemí skupiny Raben Group a ostatních států Evropy

  od jednoho kartonu až po celovozové zásilky

  moderní online systém pro sledování a objednávání přepravy myRaben.com

  profesionální a zkušený zákaznický servis

na cestách
od roku 1931

www.raben-group.com
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To se jí daří velice dobře, je v tomto 
ohledu na špičce Evropské unie. 
Banka každý měsíc podpoří ve 

spolupráci s komerčním sektorem zhruba 
500 projektů. Jak je vlastně definována 
malá a střední firma, ptáme se.

„Musí jít o podnik s méně než 250 zaměst-
nanci, obratem do 50 milionů eur a kapitá-
lem menším než 43 milionů eur,“ vysvět-
luje Jiří Jirásek, předseda představenstva 
a generální ředitel ČMZRB. 

A dodává: „Tyto firmy podporujeme 
jednoduše proto, že představují významnou 
součást ekonomiky, významně přispívají 
ke tvorbě hodnot. Stačí pár čísel – malé 
a střední firmy se u nás ze čtyřiceti procent 
podílejí na tvorbě hrubého domácího 
produktu, pochází od nich polovina českého 
exportu a 60 procent zaměstnanců v pod-
nikatelské sféře je zaměstnáváno malými 
a středními podniky. Tyto firmy jsou 
důležité všude ve světě – jsou totiž schopny 
přinášet inovace a nové nápady, zkrátka 
posouvat ekonomiku dál.“

Českomoravská záruční a rozvojová ban-
ka pomáhá malým a středním podnikům 
především dvěma způsoby: jednak návrat-
nou formou; tedy zvýhodněnými úvěry, zá-

rukami za úvěry nebo dokonce kapitálovým 
vstupem – a pak finančními příspěvky. 

 Nenarušuje tato podpora „darwinovský“ 
boj v tržním prostředí? 
To určitě ne, spíše vyrovnává velkou ne-
výhodu, kterou mají malé a střední firmy. 
K penězům formou bankovního úvěru se 
totiž dostávají mnohem obtížněji než velké 
firmy – především proto, že za půjčky nema-
jí čím ručit. A když úvěr přece jen dostanou, 
mívají horší podmínky než velké firmy. Pro-
to se tyto podniky podporují snad ve všech 
vyspělých zemích.

Naším stěžejním programem je Záruka 
2015–2023, na jehož financování se vedle 
národních zdrojů podílejí i prostředky 
Evropského investičního fondu (EIF). 
Momentálně je Česko osmým největším 
poskytovatelem záruk EIF v Evropské unii 
– vyjednáváme přitom s EIF ještě o dal-
ším navýšení objemu prostředků na tento 
program. 

Vedle záruk mohou podnikatelé u ČMZRB 
využívat k financování svých investic také 
zvýhodněné úvěry z programu Expanze. 
Třetím z našich základních programů 
je Úspora energie – specifický program 

zvýhodněných úvěrů pro firmy, které chtějí 
šetřit energie. Tady samozřejmě musejí 
klienti předložit energetický posudek a další 
materiály, věc je poněkud složitější.

Peníze z Marshallova plánu 
 Pokud jde o podporu, zdálo by se 

nejjednodušší do podniků prostě vložit 
dotace. Tudy ale cesta ČMZRB obvykle 
nevede…
Dotace jsou samozřejmě pro podnikatele 
lákavé – ve skutečnosti jsou ale vhodné jen 
do nemnoha oblastí: třeba do sociální sféry. 
Mají totiž problém – jsou pro stát nesmírně 
finančně náročné. Z jednoho eura dotací 
podpoříte jedno euro na projektu. Přes 
finanční nástroje ale jedno euro podpoří 
projekty za deset euro! Finanční nástroje 
navíc mají tu výhodu, že se státní peníze 
do systému vracejí a můžeme je používat 
opakovaně. 

Jak dokonale může celá věc fungovat, to 
dokazují banky našeho typu v Rakousku 
a Německu, které pořád ještě pracují se 
zdroji z Marshallova plánu! V Rakousku 
tak třeba stále ještě na podporu podnikání 
používají dvě miliardy eur, které původně 
(samozřejmě ve formě dolarů) do země 

Banka, která nemá 
vydělávat, ale pomáhat
Českomoravská záruční 
a rozvojová banka (ČMZRB) 
je mezi našimi bankovními 
domy velmi mimořádnou institucí 
– jejím hlavním posláním je podporovat 
malé a střední firmy 

46 l Profit
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přišly v letech 1948 až 1952. Právě proto, že 
zde peníze nerozdali na dotacích, mohou je 
používat i 70 let po jejich získání a počítat 
s nimi i do budoucna.

 Svoji roli zřejmě hraje i fakt, že musí-li 
klient peníze vracet, chová se vůči nim 
šetrněji a pečlivěji, než kdyby je dostal 
„darem“…
Jistě – pokud musí klient peníze vrátit, 
je lépe motivován ke stanovení optimální 
velikosti svého projektu: nemá zájem ho 
nafukovat. Typická je v tomto ohledu záruka 
ČMZRB, v jejímž rámci ručíme za úvěr, 
který podnikatel dostane od běžné komerční 
banky. Díky našemu ručení také podnikatel 
obvykle získává lepší úvěrové a splátkové 
podmínky. 

 S kolika procenty vašich klientů máte 
potíže?
Vzhledem k tomu, že teď máme ekonomický 
růst, jsou ztráty u programů s návratným 
prvkem minimální: celkově zhruba od tří do 
pěti procent, což odpovídá standardnímu 
tržnímu riziku. To v časech krize v letech 
2008 a 2009 jsme měli větší problémy, 
ale vždy se pohybujeme v řádech jednotek 
procent. 

Návratné podpory máme v rámci eko-
nomiky tohoto státu na starost už od roku 
1992; vloni jsme oslavili 25 let našeho 
působení. Ve své době jsme třeba podpořili 
i rozjezd dnes tak úspěšné Kofoly.

Záruční programy jsou přitom pořád 
naším základním nástrojem. Zpřístupňuje-
me klientům financování za výhodnějších 
podmínek – to může být v mnoha případech 
otázkou bytí a nebytí té které firmy. Klient 
nám přitom neručí ničím – ostatně často ani 
žádný majetek nemá. V případě krachu ale 
samozřejmě svoji pohledávku vymáháme, 
přebíráme jen část rizik.

 Plasty jsou horká kauza
„Pokud byste se na nás chtěli obrátit, pak 
podnikatele upozorňuji, že podporuje-
me pouze projekty na území ČR; o české 
projekty v zahraničí se stará ČEB, případně 
EGAP,“ upřesňuje Jiří Jirásek. „Obvykle 
formou zvýhodněných úvěrů profinan-
cujeme 45 procent, respektive v případě 
energetických úspor až 70 procent nákladů 
projektu, takže se do něj většinou zapojuje 
i běžné komerční financování. Naše úvěry, 
které mají sloužit primárně rozvoji firem, 

poskytujeme až na sedm, respektive deset 
let. Vedle toho ručíme za komerční úvěry až 
do výše 70 procent jistiny.“

 Očekává se od vaší banky tvoření zisku?  
Jako státní banka máme povinnost uhradit 
si provozní náklady – zisk ale nevytváříme. 
Pokud bychom ho shodou okolností přece 
jen měli, použijeme peníze zase na podporu 
podnikání. Dividendy nevyplácíme – vždyť 
jsme ze sta procent vlastněni státem, takže 
by to bylo jen přendávání peněz z jedné 
kapsy do druhé. Mimochodem po našich 
produktech právě nyní poptávka poměrně 
velmi rychle narůstá.

 Jak se daří rozvojovým bankám v jiných 
evropských zemích?
Národní rozvojové banky – instituce, které 
mají na starost podporu podnikatelů – 
jsou ve všech zemích Evropy. V posledním 
období je hlavně v rámci EU trend použí-
vat ve větší míře návratné formy podpory, 
což je i finančně méně náročné. Pro Česko 
to samozřejmě není nové téma, největší 
zkušenosti v této oblasti má ministerstvo 
průmyslu a obchodu.

Očekáváme, že podpůrné finanční ná-
stroje budou pro rozvoj malých a středních 
firem stále důležitější – přitom však na 
ně bude z Bruselu stále méně peněz. Role 
národních rozvojových bank se nyní posiluje 

– měníme ale přitom své priority a nabízíme 
své služby různým ministerstvům. Jednáme 
třeba s ministerstvem životního prostředí, 
kde by mohl vzniknout záruční program pro 
firmy s projekty odpadového hospodaření. 
Reagujeme tak na problémy s odpadovými 
plasty, které nedávno Čína přestala vykupo-
vat. S Prahou jednáme o úvěrovém progra-
mu pro pražské podnikatele – fondy EU se 
totiž Praze vyhýbají, na jejich čerpání je už 
moc bohatá. Chceme také dát dohromady 
programy na podporu sociálního podnikání 
– hlavně u firem zaměstnávajících handica-
pované lidi – a pro podporu podnikatelů na 
venkově. Malé obce se totiž rychle vylidňují 
i proto, že se v nich nedaří udržet infra-
strukturu.

ČMZRB jako národní rozvojová banka 
bude postupně nabízet služby prakticky 
všem ministerstvům a orgánům, které chtějí 
podporovat malé a střední podnikání.

 O jaké částky se v případě vaší banky 
jedná?
V oblasti záruk jsme v letošním prvním  
pololetí poskytli zhruba 6,25 miliardy ko-
run, celkově pak záruky a úvěry ve výši  
6,76 miliardy korun. Důležitý je i počet 
projektů – bylo jich dohromady 3274, to 
znamená zhruba 500 projektů měsíčně.

Nejčastěji se přitom jednalo o záruky 
za úvěry – v 3197 případech. Zvýhodněné 
úvěry jsme poskytli v 77 případech, celková 
částka činila 517 milionů korun. Oproti loň-
skému prvnímu pololetí máme letos nárůst 
o 37 procent.

Také ve druhém pololetí předpokládáme 
růst poptávky po zárukách i úvěrech.  
Pro představu: vloni jsme za celý rok po-
skytli úvěry ve výši 356 milionů korun, letos 
jen v prvním pololetí už za 517 milionů.  
Záruk jsme vloni poskytli za devět miliard 
korun, letos to bylo už v prvním pololetí za  
6,25 miliardy korun.

 Jak se zdá, stojí před vaší bankou velká 
budoucnost…
Naše výhledy do budoucna stojí především 
na ambici stát se znalostním centrem pro 
oblast finančních nástrojů. Budeme přitom 
připraveni podílet se na realizaci státní 
hospodářské politiky – Evropská investiční 
banka tak činí na úrovni EU, my na úrovni 
České republiky. 

IvO BaRtÍKFO
TO

: 
H

yn
ek

 G
lo

s

09/2018 l 47

Pohoda na pláži? I tady 
banka pomohla

Pláž na přehradě ve Vranově nad Dyjí je 
jedním z nejkrásnějších a nejvyhledáva-
nějších turistických cílů u nás – ovšem 
když je pěkné počasí. Pokud začne pršet, 
mnoho turistů prchá. Alespoň zčásti tuto 
situaci vyřešit pomohla ČMZRB firmě 
Vranovská pláž cestou záruk k úvěrům. Za 
ty Vranovská pláž pro svůj kemp pořídila 
především bungalovy, které nabízejí klid 
a pohodu za každého počasí. „Komerční 
banky s námi původně nechtěly spolupra-
covat, protože náš byznys není celoroční,“ 
říká ředitel kempu Pavel Svoboda. „Dodnes 
si velmi vážím toho, že ČMZRB uvěřila 
v naši budoucnost.“ Společnost Vranovská 
pláž nyní plánuje využít program Expanze 
pro další rozšíření ubytovacích kapacit, 
zázemí a sportovních aktivit.
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Ve Spojených státech se kondiční 
běhání stalo hitem v 70. letech 
minulého století. Běhali všichni, 

včetně prezidenta Cartera. Vytrvalostní 
běhání do té doby platilo za sport podivínů, 
nicméně v následujících dvou desetiletích 
začalo kondičně běhat na 25 milionů 
Američanů. První běžecký boom byl na 
světě.

A druhý zažíváme právě teď i v Česku. Ze 
všech stran se hrne jasné poselství: běhání 
je pro každého, běhat by měl každý. Samo-
zřejmostí je pak absolvování alespoň něja-
kého běžeckého závodu a začátečníkům se 
snadno vsugeruje, že do přípravy je naprosto 
nezbytné jít co nejlépe (rozuměj nejdráž) 
vybaven – materiálně i vědomostně. 

Běhá celá rodina
Na nejznámější mezinárodní maratony se 
sjíždějí desítky tisíc lidí, na mnoho zájemců 
nezbudou startovní čísla a na některých, 
jako na ikonickém Bostonském maratonu, 
se musíte kvalifikovat zaběhnutým časem 
odpovídajícím vaší věkové kategorii. 

Podobné je to i v tuzemsku. „Nikde jinde 
na světě se snad neběhá tolik závodů jako 
u nás,“ komentuje aktuální situaci Michael 
Dobiáš z Trailpointu. 

Už v roce 2015 se u nás běželo 1383 závo-
dů a jejich počet stále roste. Vybírat si mo-
hou zájemci z tras velmi krátkých, dlouhých 
třeba jen jednu míli, až po ultramaratony 
(tedy po běhy delší než 42,195 kilometru). 

Běhá se na dráze, po rovinatém asfaltu 
i v tom nejtěžším horském terénu. Konají se 
závody na běhátkách uvnitř tělocvičen, na 
některé závody mohou jen ženy a vybíhají 
se třeba i skokanské můstky. Beznadějně 
vyprodané startovní pole hlásí dlouho do-
předu i akce, které už se sportovními výkony 
nemají společného vůbec nic: například  
The Color Run, kdy na běžící účastníky 
dopadají kilogramy práškových barev, nebo 
Zombie Night Run, kdy do ulic Prahy vy-
rážejí masky oživlých mrtvých oděných do 
lycry (zřejmě mamil 2.0). 

Posunutý extrém
Čím dál větší popularitě se těší i disciplíny, 
které byly ještě nedávno považované za 
extrémní – horské ultratraily a ultramara-
tony. Na ten patrně v Evropě nejznámější, 
na UTMB neboli Ultra Trail de Mont Blanc, 
jenž měří 166 kilometrů a při němž na-
stoupáte a sestoupáte 9400 metrů, se dnes 
můžete přihlásit, až když nasbíráte na jiných 
kvalifikačních závodech alespoň 15 bodů. 

V případě tradičních stomílových závodů 
ve Spojených státech, jako jsou například 
Western States 100 nebo Hardrock, musíte 
mít navíc ke kvalifikačnímu závodu i velké 
štěstí v loterii. Zájemců je příliš a startovní 
pole se udržuje tak omezené, aby závody 
neztratily punc výjimečnosti. 

A není potřeba ani chodit tak daleko 
– i na pravděpodobně nejznámější český 
ultramaraton, Beskydskou sedmičku, je za-
potřebí se hlásit skoro okamžitě po otevření 
registrace, jinak jste bez šance. Startovné 
je přitom nastaveno poměrně vysoko – od 
stovek korun u nás po tisíce v zahraničí. 

Mezi nejoblíbenější a také nejdražší 
podniky u nás patří Volkswagen Maraton 
Praha, jehož startovné dosahuje 1150 až 
2850 korun v závislosti na tom, jak rychle 
se stihnete přihlásit. Pro srovnání: zmi-
ňované UTMB vás vyjde na 250 eur, tedy 
téměř 6500 korun (nicméně pokud bychom 
počítali cenu za kilometr, pražský maraton 
za střední cenu startovného – 2350 korun – 
vychází pořád o 17 korun na kilometr dráž 
než putování kolem Mont Blancu, jež vám 
navíc zabere nepoměrně více času).  

Za nejúspěšnějšího organizátora závodů 
lze v české kotlině bez pochyby považo-
vat italského manažera Carla Capalba, 

Hodně drahé maratonky 
Běh je v současnosti víc než sport. 
Je to trend, životní styl. 
A také zdroj výdělku 
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zakladatele Pražského mezinárodního 
maratonu, jenž se v roce 2011 stal součástí 
běžeckého seriálu RunCzech, čítajícího 
osm závodů.

Běžci sobě
Velkým plusem čím dál větší běžecké 
základny je sílení české vytrvalostní špičky. 
„Před nějakými deseti lety bylo u nás jen pár 
lidí, kteří dokázali pravidelně zaběhnout na 
čtyřiadvacetihodinovce nad 200 kilometrů,“ 
popisuje vývoj situace čerstvý mistr republi-
ky v běhu na 24 hodin Petr Válek, „dneska je 
nás sedmnáct. To samé je se Spartathlonem 
(závod z Athén do Sparty měřící 246 km 
– pozn. red.), A a B limit, který je potřeba 
splnit, zvládalo před pár lety pět lidí, dneska 
je jich spousta a jen Čechů bude stát letos na 
startu patnáct.“ 

Jenže paradoxně pro Český atletický svaz 
jsou ultramaratonci podivná parta, která 
nesportuje na stadionu, a jejich výkony se 
tak nedají exaktně změřit. Reprezentanti, 
kteří letos na jaře vyráželi na mistrovství 
Evropy v běhu na 24 hodin do Temešváru, 
tak měli například velký problém získat 
dresy, aby si byli alespoň trochu podobní 
a pořadatel je nevyřadil ze soutěže družstev. 
Ultramaratonec Válek nakonec běžel v půj-
čeném reprezentačním dresu maratonce 
Homoláče. Prostě běžci sobě. 

Drahý nenáročný koníček
Je očividné, že na těch, kteří běhají hod-
ně a daleko, se moc nevydělá. Ideálními 
obchodními cíli jsou jiní, ti, kdo nejdou zá-
vodit, ale „bavit“ se. Snáz jim vnutíte téměř 
cokoliv: předraženými fotografiemi z akce 
počínaje a startovným na nějaký ten závod 
konče. A kvůli tréninku na desetikilomet-

rovou „štreku“ zaručeně nakoupí hromadu 
vybavení a ještě víc suplementů. 

Na většině závodů tak v prostoru startu 
a cíle narazíte na pár stánků s běžeckým 
vybavením, na těch větších a velkých jsou 
pak k dispozici celá expa, doprovodné pro-
gramy a řada možností, jak utratit za onen 

„nenáročný koníček, k němuž vlastně nic 
nepotřebujete“ ještě víc peněz. 

„Nedávno jsem potkala známou, která 
mi začala nadšeně vyprávět, jak začala před 
měsícem běhat. Ptala se mě na boty, že má 
zatím ‚jen‘ troje, jedny na silnici, jedny do 
terénu a jedny, které jí tak docela nesedí, 
v těch že nakonec neběhá,“ vypráví dlou-
holetá běžkyně a bývalá prvoligová házen-
kářka. Dnes jsou v knihkupectví celé police 
věnované knihám o běhání, jež snadno 
vzbudí ve čtenáři pocit, že extrémní běhy 
jsou něco normálního. 

Trenér z ulice
Když pak člověk zjistí, že po letech sezení v kan-
celáři u počítače neudýchá pomalu ani jeden 
blok, jsou po ruce čím dál oblíbenější tréninko-
vé skupiny a trenéři. Jejich služby jsou novým 
trendem – za pár stovek či tisíc vás „naučí“ 
uběhnout pět kilometrů. Třeba individuální 
trénink s mediálně pravděpodobně nejznáměj-
ším českým běžcem Milošem Škorpilem vyjde 
na 3500 korun za devadesát minut. 

Tréninky navíc neorganizují jen zkušení 
běžci nebo licencovaní kondiční trenéři. 
Dnes se může samozvaným koučem stát 
v podstatě kdokoliv, kdo je připojený k in-
ternetu, je dostatečně vidět a nemá problém 
s mediální sebeprezentací. 

Celé to nevyhnutelně vzbuzuje otázku, 
kde to celé skončí? Zdá se, že v USA, kde to 
všechno začalo, už zájem o silniční závody 
začal opadávat. B. Millerová v článku v New 
York Times uvádí, že v roce 2013 dokončilo 
silniční běžecký závod ve Spojených státech 
19 milionů lidí, o tři roky později jich bylo 
o dva miliony méně. A loni ještě méně. 

JITkA JENÍkoVÁ

Kontaktní údaje:
Vrchlického ul. tel.: 384 721 153, fax: 384 722 431, e-mail: pkaninsky@sostrebon.cz

Ředitelství školy a pracoviště  �  Pracoviště Táboritská ul. tel. 384 721 337, fax: 384 721 528, e-mail: peliasova@sostrebon.cz, WEB: http://www.sostrebon.cz
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Běžecké vybavení 
Lepší boty stojí kolem tří tisíc korun. 
Funkční tričko vyjde v Lidlu na necelé dvě 
stovky, ale můžete si stejně dobře pořídit 
i značkové triko za 2500 korun. Kraťasy, 
funkční spodní prádlo, běžecké ponožky, 
kompresní podkolenky, kšiltovka – u všeho 
je třeba počítat s cenou v řádech stovek 
až tisíců. V zimě musíte počítat s dalšími 
vrstvami – spodního prádla, zateplených 
kusů oděvu, bund, šátků, kulichů, rukavic. 
Což stojí další tisíce. Kvalitní sporttester se 
zabudovanou GPS, který vám nejen změří 
běh, ale ještě vás v případě potřeby nave-
de, stojí od šesti tisíc korun výš (i třeba  
20 tisíc). Běžecký „medián“ se tedy 
pohybuje kolem 25 tisíc korun, a to jsme 
nezapočítali batohy, hole, suplementy…

48_57_PT_09.indd   49 19.09.2018   10:45:58



Za posledních deset let v Česku nejvíce chybějí elektrikáři, 
svářeči, mechanici, řidiči, inženýři, technici a obchodní 
zástupci. Poptávka po řidičích a pracovnících zákaznické 

podpory je nadále silně hnána růstem „konzumerismu“ – zvyšuje se 
objem online prodeje, logistiky i dodávek na „posledním kilometru“. 
Tyto pracovní pozice se však za posledních deset let proměnily, 
proměňují se i nadále a žádají si nové dovednosti a proškolení.

Většina z výše uvedených pracovních pozic dnes už nevyžaduje 
ukončené vysokoškolské vzdělání, ale spíše specifickou kvalifikaci 
a certifikaci. Středně odborné pracovní pozice tohoto typu předsta-
vují 40 procent všech pracovních míst v rámci OECD (Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj) a poptávka po nich nadále roste.

Chybějí hlavně odborníci
Třicet šest procent zaměstnavatelů 
v České republice nemůže obsadit 
svá volná pracovní místa
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Takové jsou výsledky průzkumu společnosti ManpowerGroup na-
zvaného Nedostatek lidí s potřebným profilem. Ten se uskutečnil ve 
43 zemích světa a jeho výsledkem je zjištění, že nedostatek talentů 
dosahuje celosvětového maxima za 12 let historie průzkumu.

„Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem 
a změnou struktury ekonomiky mění stále rychleji. Mnohem rych-
lejším tempem, než se vyvíjí kvalifikační struktura populace. Navíc 
demografický vývoj vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých 
zemích se zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně a tito lidé 
mají stále rozdílnější kvalifikaci, dovednosti a očekávání ve srovná-
ní s aktuální potřebou firem,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální 
ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.  RED

 1	 ŘEMESLNÍCI elektřikáři, svářeči, mechanici
 2	 ŘIDIČI  kamionů, dodávek, stavebních strojů, 

hromadné dopravy
 3	 INŽENÝŘI  strojní inženýr, elektroinženýr, civilní 

inženýr, chemický inženýr
 4	 TECHNICI kontroloři kvality, techničtí pracovníci
 5	 OBCHODNÍ	ZÁSTUPCI B2B, B2C, kontaktní centra
 6	 IT  programátoři, administrátoři sítí,  

technická podpora
 7 ÚČETNICTVÍ	&	FINANCE  certifikovaní účetní, auditoři, finanční 

analytici
 8	 ZDRAVOTNÍ	PERSONÁL lékaři, sestry a další ošetřující personál
 9	 MANAGEMENT vedoucí pracovníci
 10	 POHOSTINSTVÍ číšníci, kuchaři, hotelový personál

Nedostatek	uchazečů 39 %

Uchazeč	nemá	požadované	tvrdé	dovednosti 17 %

Uchazeč	postrádá	požadované	měkké	dovednosti 13 %

Nedostatek	zkušeností	 11 %

Uchazeč	očekává	vyšší	než	nabízený	plat 10 %

Jiný	důvod	/	neví 5 %

Důvod	specifický	pro	firmu (např. špatná dopravní dostupnost) 4 %

Uchazeč	očekává	lepší	než	nabízené	benefity 1 %

10 nejžádanějších dovedností v ČR

Proč zaměstnavatelé nemohou najít talenty

akvizice@egap.czakvizice@egap.cz

BEREME NA SEBE 
VAŠE RIZIKA

Podporujeme české vývozce již od roku 1992

• Pojišťujeme všechny fáze obchodních případů

• Pomůžeme vám obstát v mezinárodní konkurenci

• Bereme to na sebe i v rizikovějších zemích

• Podporujeme malé a střední podniky

• Pojišťujeme zakázky již od 100 000 Kč
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Od prvních skic 
po spokojeného 
zákazníka

www.isotra.cz

Ž A L U Z I E  •  R O L E T Y  •  M A R K Ý Z Y
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V roce 2016 napsala Lauren 
Shermanová pro Business of Fashion 
článek s názvem Pánské oblečení je 

mrtvé. Jeho smrt je podle ní třeba chápat 
jako „konec jistého přístupu mužů k módě 
a jako změnu prožívání módy“. Vše podle 
ní způsobil fenomén casual wear neboli 
neformální oblečení. Ten převrátil svět 
módy naruby. 

Jeho nástup v devadesátých letech pro-
měnil dosud přísnou představu o pánském 
formálním oděvu. Odvěká pravidla pán-
ského odívání dostala na frak, a to doslova. 
Ušetřen totiž nebyl ani tento tradiční kus 
pánského šatníku.

Objevily se nové módní fenomény, což 
se rychle odrazilo v růstu prodejů. Podle 
Euromonitor International činil v roce 2015 
celosvětově obrat v oblasti pánské módy  
29 bilionů dolarů a předpokládá se, že v roce 
2020 dojde k navýšení na 33 bilionů dolarů, 
tedy o 14 procent. 

Vše je dovoleno?  
Jak se v tom ale tedy dnes vyznat? Jaká jsou 
pravidla oblékání moderního muže? Mnohé 
naznačil oblíbený seriál Mad Men (Šílenci 
z Manhattanu, 2007–2015). Stal se fenomé-
nem, který zasáhl celý svět. Podle Giuseppa 
Ceccarelliho „připomněl půvab oblékání 
podle pravidel módy ve stylu retro“. 

Tím se obnovil zájem o krejčovské umění, 
a to do té míry, že velké módní značky se cí-
leně zaměřily na pánské prêt-à-porter (oble-
čení, které se prodává jako konečný produkt 
ve standardních konfekčních velikostech). 

Italský publicista Cecarelli, zaměřující se 
dlouhodobě na oblast módy a zvyků, pak 
o dramatických změnách sepsal knihu s ná-
zvem New Dress Code, I’abc dell’abbig- 
liamento maschile oggi (Nový dress code, 
Mladá fronta, 2018). V ní zachytil souhrn 
klasických pravidel pánského oblékání upra-
vených podle moderního vkusu. Vybíráme 
z nepřeberného množství jen některé: 

Black tie. Skutečně elegantní 
smoking dokáže ušít pouze dobrý 
krejčí. Pusťte z hlavy obchodní řetězce 
a velké značky. 

Creative black tie neznamená, že 
půjdete na party v nějakém fantaskním 
oblečení, ale můžete si troufnout na pár 
originálních doplňků. 

Cocktail attire. Rozhodně sako a kalhoty, 
spíš zeštíhlený model a ne moc tmavé barvy. 
Vzory je třeba udržet na uzdě. 

Smart casual je vrchol nebo počátek – 
záleží na tom, jak se na to kdo dívá – oprav-
dové revoluce, která ještě více prohloubila 
propast mezi zastánci formálního a nefor-
málního oblékání. Přičemž ti první se prostě 
pevněji přimkli k tradičnímu krejčovství, 
zatímco ti druzí vidí v casual wear, nebo 
dokonce ve sportswear, jedinou budoucnost 
pro mužský svět. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 

Dress code je mrtev, 
ať žije dress code!
Jak se správně oblékat? 
Kdo určuje trendy v mužském 
světě, který je dnes tak rozmanitý? 
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Safety4Transfer

Myslete na bezpečnost a�připravte se�na GDPR komplexně. Aplikaci si můžete zdarma 
vyzkoušet a více informací se�dozvědět na adrese www.safety4transfer.com

Dodává CNS a.s.
IT řešení jinak

+ Bezpečnost
+ Rychlost
+ Šifrované přenosy dat 
+ Uživatelská přívětivost

NOVINKA PRO 
ŠIFROVANÝ PŘENOS DAT

Ochraňte citlivá data 
svých�klientů!

Díky aplikaci Safety4Transfer 
získáte přívětivý nástroj 
pro�výměnu šifrovaných dat 
mezi dvěma a�více�uživateli.

INZERCE     A181002419

St_Havel_1_1_A181003610.indd   1 11.09.2018   13:16:5848_57_PT_09.indd   54 19.09.2018   10:46:04



Safety4Transfer

Myslete na bezpečnost a�připravte se�na GDPR komplexně. Aplikaci si můžete zdarma 
vyzkoušet a více informací se�dozvědět na adrese www.safety4transfer.com

Dodává CNS a.s.
IT řešení jinak

+ Bezpečnost
+ Rychlost
+ Šifrované přenosy dat 
+ Uživatelská přívětivost

NOVINKA PRO 
ŠIFROVANÝ PŘENOS DAT

Ochraňte citlivá data 
svých�klientů!

Díky aplikaci Safety4Transfer 
získáte přívětivý nástroj 
pro�výměnu šifrovaných dat 
mezi dvěma a�více�uživateli.

St_Havel_1_1_A181003610.indd   1 11.09.2018   13:16:5848_57_PT_09.indd   55 19.09.2018   10:46:04



Bali
„Ostrov bohů“, na němž je po celý rok 
tropické počasí s průměrnými teplotami 
kolem 30 °C. Má nejen bohatou historii, 
ale především přes 350 kilometrů nádher-
ných písečných pláží u Indického oceánu. 
Velkým lákadlem jsou hinduistické chrámy 
obklopené vodními jezery, exotické pláže, 
příroda plná sopek i terasovitých rýžových 
polí (UNESCO).

Dominikánská republika
Tropický ráj v srdci Karibiku s historickou 
La Hispaniolou, pohostinnými obyvateli, 
dlouhými panenskými plážemi s jemným 
pískem, nádhernými horami s tropickou 
vegetací… Ostrov, ležící v těsné blízkosti 
obratníku Raka, má velice příjemné klima 
a množství historických památek z dob 
Kryštofa Kolumba.

Egypt
Egypt, to je teplé počasí po celý rok. Jen 
4,5 hodiny letu z Prahy. Bezpočet archeo- 
logických památek, pyramidy a chrámy 
z dob faraonů. Dlouhé pláže a čisté moře 
s úžasným šnorchlováním a potápěním. 
Žádné složité vstupní dokumenty či 
povinné očkování. Země, která vás rozhod-
ně nezklame, ať už zvolíte letní či zimní 
dovolenou.

Ekvádor
Patří mezi nejmenší jihoamerické země 
a přitom nabízí téměř vše: bílé pláže, činné 
sopky, pralesy, jezera, desítky národních 
parků. Uchvacuje historií, byl kolébkou  
prastarých národů. Přilehlé Galapágy jsou 
zase jediným místem na severní polokouli, 
kde se vyskytují tučňáci a jedním z nejlep-
ších míst na potápění.

Indie – Kerala
Kerala je přezdívaná Země samotného Boha. 
Nachází se na jihozápadním cípu Indie 
a ukazuje panenskou a čistou tvář jinak 
mnohdy chaotické země. Nabízí nádhernou 
přírodu, plavby na hausbótech, přepychovou 
kuchyni, bohaté kulturní dědictví a starově-
ký systém léčení – áyurvédu. 

Kapverdy
Jsou pojmenovány podle poloostrova Zelený 
mys, který tvoří nejzápadnější bod konti-
nentální Afriky.  Tahle atraktivní a teprve 
v posledních letech pro mezinárodní turisti-
ku objevená prázdninová destinace vznikla 
jako výsledek sopečné činnosti a nabízí 
hlavně odpočinek na krásných plážích ostro-
vů Sal nebo Boa Vista.

Katar
Země, v níž se prolíná historie s moderní 
architekturou. Návštěvníci ji přezdívají no-
vodobý Dubaj. Nabízí krásné pláže, pouštní 
duny a moderní města. Samozřejmostí je 
vysoký standard v ubytování a velmi kvalit-
ní služby. Je obklopena mořem s korálovými 
útesy a je pravým rájem pro potápěče.

Keňa
Rozkládá se na rovníku při východním po-
břeží Afriky. V savanách se prohání množ-
ství divoké zvěře. Jsou tu i dlouhé písečné 
pláže a barevné korálové útesy Indického 
oceánu, pouště, ale i chladná útočiště 
Východoafrické vysočiny, masivy a sopky, 
lemující Východoafrický příkop i ledovce 
v pohoří Mt. Kenya.

Kuba
Kuba je unikátní, veselou, krásnou a nesmír-
ně živou zemí. Má vše, co lze od prázdnino-

vého ráje očekávat: nádherné pláže, teplé 
moře, příznivé podnebí, množství památek 
z koloniálních časů a kvalitní služby.

Laos
V této tajemné zemi poplujete po řece 
Mekong, uvidíte vodopády, jeskyně i hory, 
setkáte se s přívětivými místními obyvateli 
a obdivovat budete krásné buddhistické 
památky. Polovinu území zaujímají džungle 
a tropické pralesy, které jsou turisty téměř 
netknuté.

Kambodža
Kambodžské království zažívá v posledních 
letech ekonomický růst a pro svou bohatou 
historii, krásu přírody a nádherné pláže se 
stává stále vyhledávanější destinací turistů. 
Hlavní ikona se nachází ve městě Siem 
Reap a je jí nejzachovalejší chrám Angkor 
Vat z 12. století ohromující svou rozlohou 
a architekturou.

Maledivy
Symbol luxusní dovolené v exotice. Bílý 
písek na plážích pod kokosovými palmami, 
křišťálově čisté moře plné korálů a ryb, 
potápění, šnorchlování a relaxace na kou-
zelných plážích a velmi pohostinní místní 
obyvatelé.

Mauricius
Nádherná a prakticky nedotčená příroda, 
moře ideální k potápění a šnorchlování, 
unikátní golfová hřiště, bohatá místní 
kultura, nádherné pobřeží s jemným bílým 
i zlatým pískem, korálové laguny s pestro-
barevnými hejny ryb, zeleň pralesů, krátery 
a vodopády, exotické druhy ptactva, zají-
mavé svatyně všech náboženství a luxusní 
ubytování.  RED FO
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Kam se vydat 
za exotickou dovolenou?
Zima už není jen o dovolené na horách, 
stále častěji se létá za exotikou. 
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EXOTIKA
UVÁDĚNÉ CENY PLATÍ PŘI OBJEDNÁNÍ DO 30. 9. 2018

Call Centrum  255 787 787 www.eximtours.cz

BALI od 30 090 KČ

DOMINIKÁNA od 32 090 KČ

EGYPT od 10 890 KČ

EKVÁDOR od 58 490 KČ

INDIE od 29 090 KČ

KAPVERDY od 17 890 KČ

KATAR od 25 290 KČ

KEŇA od 27 590 KČ

KUBA od 32 490 KČ

LAOS A KAMBODŽA od 53 090 KČ

MALEDIVY od 42 090 KČ

MAURICIUS od 50 090 KČ

MEXIKO od 29 190 KČ

PANAMA od 31 490 KČ

SENEGAL od 26 690 KČ

SAE od 20 490 KČ

SRÍ LANKA od 39 690 KČ

THAJSKO od 28 390 KČ

TUNISKO od 8 690 KČ

VIETNAM od 28 890 KČ

ZANZIBAR od 28 590 KČ
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K ia provedla překvapivý úkrok 
potvrzující její zvyšující se 
sebevědomí. K limuzíně Optimě 

přidala „manažerský“ sportovní sedan 
Stinger (v překladu žihadlo) a překvapivě 
uspěla. Vůz sklízí pochvalu po celém světě 
za nevšední design (viz box) i za skvělé 
jízdní vlastnosti. 

Drzý nováček
Korejské překvapení se u nás začalo pro-
dávat loni v září. Do konce roku 2017 si ho 
pořídilo 14 zájemců, letos do konce července 
už 35. Co je zaujalo? Podle prodejců značky 
především dynamické ovládání, u mode-
lu GT „dychtivý“ motor dopovaný dvěma 
turbodmychadly, bohatě vybavený info-
tainment a překvapivě velký zavazadlový 
prostor. 

Hlavní výhodu pak spatřovali v tom, že 
sportback (tak vůz nazvali sami Korejci) je 
originální, má „sportovní výraz“, výjimečný 

design. Nabízí luxus, vše, co chce manažer 
ve svém autě mít. Přitom s ním může obsta-
rávat i „běžné“ denní jízdy. 

Kia Stinger to však nebude mít na trhu 
jednoduché. Nese s sebou jeden handicap 
– není to žádné mainstreamové auto jako 
Ford Mondeo či Opel Insignia Grand Sport, 
ale autentický luxusní sportovní sedan 
s pohonem zadních kol (ve verzi GT s poho-
nem všech kol). Jenže v segmentu menších 
luxusních aut je nováčkem. A zákazníci jsou 
nedůvěřiví. 

Někteří se tak mohou ptát, zda to není 
od Korejců odvaha, možná dokonce drzost, 
postavit auto se znakem Kia proti takovým 
těžkým vahám, jako jsou třeba BMW řady 
3, Audi A5 Sportback, či stálice v segmen-
tu Mercedes-Benz třídy C. K nim je třeba 
přidat stále ještě novinku od koncernu 
Volkswagen, model Arteon.

Kia se však podle mého názoru až tak bát 
soupeřů nemusí. Pravda, nenabízí nejvyšší 

58 l Profit

Ostré žihadlo
Korejci vstoupili do ringu, kde vládnou 
těžké váhy BMW, Mercedes-Benz 
a Audi. Pomátli se? 

te s t

Kia stinger Gt 3.3  
V6 t-GDI GPF

 
Motor: zážehový, 3342 cm³ 
Nejvyšší výkon: 272 kW (370 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 6000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 270 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 4,9 s
Převodovka: automatická, 8 stupňů
Pohon: 4x4
Provozní hmotnost: 1928 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2325 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4830 x 1870 x 1400 mm
Maximální světlá výška: 130 mm
Počet míst: 5
Objem zavazadlového prostoru: 406 l 
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
14,2/8,5/10,6 l
První cena vozu: 1 099 980 Kč  
(2.0 T-GDI GPF, výbava GT-Line) 
Cena testovaného vozu: 1 399 980 Kč 
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Ti si hověli v nízko posazených sedačkách 
čalouněných kůží Nappa s šedým kon-
trastním prošíváním, vpředu vyhřívaných, 
s nastavitelnými bočnicemi. (Starší, méně 

kvalitu, jako třeba automobilka Audi či Mer-
cedes-Benz, ne, tam se ještě nedostala, byť 
ušla velký kus cesty. Ale drží v rukách jinou 
silnou kartu. Stinger je nejlevnější atlet 
v ringu manažerských sportovních sedanů 
(při dorovnání výbav). Přitom ještě nabízí 
v Evropě sedmiletou záruku (nebo 100 tisíc 
km), nejdelší na trhu. 

Rychle v luxusu
Korejská značka mi k testu nabídla nejsil-
nější verzi GT s dynamickým ovládáním 
a excelentním chováním na silnici. A oprav-
du jsem si to užil. Ta mrštnost, hbitost! 
Raketové zrychlení, stovka pod pět sekund… 

Když jsem cestou z Mohelnice do Hradce 
Králové předjížděl na dlouhých rovinkách 
při silném provozu pět šest aut najednou, 
ani jednou jsem neměl pocit ohrožení. Silný 
motor mi nabídl opravdu skvělé zážitky. 
A stejně tak třem pasažérům, které jsem vezl 
s sebou. FO
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pohyblivý člověk by ale měl problém se 
v nich usadit. A co teprve z nich vystoupit.) 
Opulentní kabina jim nabízela dostatek 
prostoru, vzadu třeba více než poskytu-
je Mercedes-Benz třídy C či Alfa Romeo 
Giulia.

Během jízdy si užívali skvělé odhlučně-
ní. K tomu přispělo nejen to, že motorový 
prostor a přístrojová deska byly speciálně 
izolovány, ale i dodatečné obložení u spojů 
střešních sloupků karoserie a rámu plus 
nově uspořádaná výfuková soustava a vy-
ztužený pomocný rám vzadu. 

Pomyslnou třešinkou pak pro ně před-
stavoval poslech hudby linoucí se ze sound 
systému Harman Kardon s patnácti repro-
duktory.

Splynutí duší
Už jsem se zmínil o euforii, která se mě 
zmocňovala při předjížděcích manévrech 
na východočeských rovných silnicích. Zátah 
šestiválcového motoru dopovaného dvěma 
turbodmychadly a propojeného s osmistup-
ňovou automatickou převodovkou byl mocný 
v širokém rozsahu otáček.

Stejně tak jsem si však užíval i jízdu 
v zatáčkách. Nízký, široce rozkročený vůz 
s adaptivními tlumiči a elektronicky říze-
ným odpružením ECS zůstával přilepený 
k silnici za všech okolností. To auto se prostě 
v zatáčkách nenaklánělo. Ani nemohlo, jak 
bylo nízko posazené. 

Zároveň pohlcovalo nedostatky vozovky. 
Jízda byla hladká, řízení precizní, brzdy 
Brembo účinné, karoserie dostatečně tuhá, 
vše až neuvěřitelně předvídatelné. A neustá-
le mě udivovala vyváženost mezi komfortem 
a sportovním projevem. Tomu napomáhala 
i možnost navolení jednoho z pěti jízd-
ních režimů – Smart, Eco, Comfort, Sport 
a Sport+. 

Spotřeba však byla jen průměrná. V prů-
běhu testu (v obsazení čtyřmi osobami) 
se pohybovala kolem deseti litrů na sto 
kilometrů. A nepotěšil mě ani pohled na 
produkci emisí CO2 testovaného třílitru. 
Oproti konkurenci však silně zaostávaly 
i další motory. Dieselový 2,2 CRDi  
(147 kW) produkoval 147 g/km, zatímco 
například srovnatelný motor modelu Audi  
A5 Sportback 105 g/km. A podobné to bylo 
i s benzinovým 2,0 T-GDI (188 kW),  
181 vs. 132 g/km. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

KLAME TĚLEM. Sportback boduje velikostí za-
vazadlového prostoru. Je daleko větší, než je v kate-
gorii sportovních manažerských sedanů zvykem. 

V JeDNODUCHOstI Je sÍLA. Ve stroze 
působícím interiéru nenajdete nadbytečná tlačítka, 
ovládání infotainmentu je snadné. Za jízdy není 
třeba odklánět zrak ze silnice. 

Produkt vášně

Design vozu navrhl Peter Schreyer stojící 
za úspěchem korejské značky v posledních 
letech. Sekundovali mu Gregory Guillaume 
a Albert Biermann (více než 30 let pracoval 
pro divizi BMW M). Svou dlouhou kapotou 
motoru, krátkým převisem vpředu, nízko 
posazenou kabinou pro cestující odkazuje 
Stinger na kultovní vozy 70. let minulého 
století kategorie gran turismo. Ne náhodou 
byl na letošním detroitském autosalonu 
oceněn prestižní cenou EyesOn Design v ka-
tegorii Vynikající design sériově vyráběných 
vozů (Production Car Design Excellence).
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Za Nickem Archerem, šéfem pražské 
diplomatické mise Jejího Veličenstva, 
jsme přišli ve chvíli, kdy vrcholila licitace 
o podmínkách odchodu Británie z EU. Tři 
dny před naší návštěvou vydala Evropská 
unie padesátibodový návod, jak postupovat 
v případě, že se Londýn s Bruselem nedohod-
nou. Britové odpověděli vzápětí. Jejich Bílá 
kniha spatřila světlo světa zhruba v době, kdy 
jsme se ptali ambasadora, co vlastně můžeme 
od postbrexitové Británie očekávat. „Každá 
země má specifika, která zásadně mění 
racionální kalkulaci jejich vlád i občanů 
o případném takovém kroku,“ upozorňuje 
v exkluzivním rozhovoru Nick Archer.

 Co je z obsahu Bílé knihy nejdůležitější? 
Pro Čechy je to rozhodně vzájemný obchod, 
bezvízový styk a míra byrokracie při 
vydávání pracovních povolení.
Nejdůležitější je dát britským firmám 
rámec, v němž by mohly plánovat nejhorší 
scénář. Kdybychom jednali, jako kdyby 
varianta brexitu bez dohody s EU neexisto-
vala, a pak se během jednání něco pokazilo, 
vystavovali bychom se nařčení, že jsme je 
nechali bez plánu B, bez podpory. 

 V takovém nejhorším případě by 
vzájemný obchod probíhal podle pravidel 
WTO? To by bylo v Česku vnímáno jako 
neštěstí. Kdo jsou vaši spojenci pro případ, 
že přístup na naše vzájemné trhy bude 
najednou radikálně zkomplikován?
Tuhle hypotetickou otázku vám nezodpo-
vím, především proto, že jsme naprosto 
odhodláni dohodu o brexitu s Unií uzavřít. 
Kdybychom začali spekulovat o odchodu bez 
dohody, buď bychom tím vytvořili dojem, 
že je to pravděpodobný výsledek jednání, 
což není, nebo že se o takový výsledek potají 
snažíme, což neděláme.  zAM, DD

Vladimír Glaser získal z evropských fondů 
padesátiprocentní dotaci na vybudování 
Muzea medu a českých Vánoc. Chtěl začít 
stavět, ale narazil na potíž, která je součas-
né době příznačná: V Česku tragicky chybí 
stavební materiál. Je to důsledek stavebního 
boomu posledních let. Týdeník Euro se 
rozhodl zmapovat faktory, které raketově 
rostoucí obor stavebnictví brzdí. 

Zůstaňme ještě u příběhu Vladimíra 
Glasera. Hotovo měl mít letos v dubnu. Léto 
ale prožil na staveništi a sháněl materiál na 
dokončení stavby. Ostatně jako celý loňský 
rok. Protože musel do konce roku prostavět 
podle dotačních pravidel polovinu rozpočtu, 
tři kamiony cihel nakonec dovezl z Němec-
ka. Když po měsíci čekání sehnal přes zná-
mého polystyren, nasmlouvaní dělníci už 
byli na jiné zakázce. „Na všechno musím mít 
papír, nemůžu si nic udělat svépomocí. A tak 
se přetahuju nejen o materiál, ale i o řemesl-
níky. Jako za socialismu,“ říká Glaser. Když 
dostaví do října, bude rád, že stihne alespoň 
Vánoce, když už medovou sezonu prošvihl.

Nejde jen o zkušenost jednoho malého 
stavebníka. Trend dlouhodobě potvrzují 
čísla statistiků. Například v červnu rostlo 
v sezonním očištění inženýrské stavitelství 
nejvýraznějším meziročním tempem od 
roku 2015.   KER, BOř

Když se vloni vraceli lidé z dovolené, našli 
v e-mailové poště od cestovky nabídku na 
letošní rok. Nešlo ale o obyčejnou reklamu. 
Účastníci zájezdů na ni klikali tak vehe-
mentně, až to autory kampaně překvapilo. 
Jak je to možné? Šlo o výsledek plánu, který 
počítal se zapojením umělé inteligence 
a osobních dat, z nějž nakonec vzešlo něko-
lik vítězství v marketingových soutěžích. 

Právě tohle je budoucnost, na kterou byste 
se měli připravit. Po kauze Cambridge Ana-
lytica je totiž obzvlášť důležité vědět, jaká 
data o sobě prozrazujete.

Jak komerční sféra využívá data v Česku, 
k čemu se jí hodí a jaká bude budoucnost 
oboru? Mnohé postupy, o kterých se dočtete 
v tomto článku, jsou poměrně překvapující, 
stejně jako ten, o němž byla řeč v úvodu. 
U nás ho až doteď nikdo nepoužil a nová-
torský je i ve světě. Konkrétně šlo o cestovní 
kancelář Fischer a její cíl, aby si lidé koupili 
zájezdy tzv. na první chvíli. Ve spolupráci 
s agenturou Wunderman využila prvky, 
které jsou budoucností oboru – práci s daty, 
personalizovaný emailing, lidskou emoci 
a vzpomínku a k tomu umělou inteligenci.

Pozadí toho všeho vypadalo nějak takhle. 
Nejdříve proběhla obecná edukace zákaz-
níků o tom, jak fotit mobilem, aby snímky 
vypadaly hezky. Když dostala agentura 
fotky od klientů na stůl, zapojila umě-
lou inteligenci. Analyzovala pozadí fotek 
zhruba podle následujícího mustru: Visíte 
na laně? Tudíž máte rádi adrenalin. A tak 
dále. „Analýza fotek byla jedna z nejzajíma-
vějších částí kampaně. Šlo o data, která jsou 
užitečná pro zákazníka, aniž by zákazník 
vědomě taková data pořizoval. Pořád mi 
to přijde marketingově vzrušující, jak se 
dá obsah generovaný zákazníkem použít 
v jeho prospěch,“ vypráví Jaroslav Novák ze 
společnosti Wunderman.  KeR

CeLÉ teXtY NA WeBU tÝDeNÍKU

Byli jsme dobří Evropané
Brexit nebude žádný velký 
třesk a už vůbec nemá 
znamenat czexit, říká britský 
velvyslanec Nick Archer

Fronta na cihly
Česko se vrátilo 
do socialismu. Materiál 
došel kvůli stavebnímu 
boomu

Data nad zlato
Levnější pojištění, nalezené 
auto, dovolená na míru. 
Proč se firmy přetahují 
o vaše osobní data

tO Ne J  z  W W W.eURO.C z
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Překážkou čerpání dotací jsou 
nepřehledná pravidla, náročné 
kontroly a časté změny.  

Před každými volbami míří od politiků 
k podnikatelům řada slibů. Mezi ty klíčové 
vždy patří závazek, že ministerstva zjedno-
duší čerpání evropských dotací. Ty podle 
odborníků zůstávají pro malé a střední fir-
my nadále nepřehledné, rizikové a extrémně 
komplikované.

„Rozhodně nedošlo k nějakému výrazněj-
šímu zjednodušení a zpřehlednění systému 
evropských dotací. Systém je stejný a po 
dobu celého období 2014 až 2020 prakticky 
neměnný. Není příliš reálné s jeho struk-
turou hýbat,“ říká Ladislav Čermák, ředitel 
dotačního poradenství společnosti Naviga 4.

Změny nejsou přívětivé
Postupy a pravidla v rámci 
jednotlivých programů se 
podle něj mění jen drobně. „Ale 
rozhodně to není dramatické 
zjednodušení. Neustálé změny 
a úpravy pravidel navíc nejsou 
příliš přívětivé,“ dodává Ladi-
slav Čermák.

Ani do budoucna není příliš 
velkým optimistou: „Například 
na ministerstvu průmyslu a ob-
chodu se nyní připravují nové 
výzvy a v nich odpadnou někte-
ré dříve požadované nesmyslné 
doklady. To je pozitivní, ovšem 
pro zájemce o dotace se i tak bude nadále 
jednat o náročný až odrazující administra-
tivní oříšek.“

K obrovské administrativní zátěži přibyly 
i komplikace s elektronickým systémem pro 
čerpání a administraci dotací, který není 
k uživatelům vstřícný. I v tomto případě po-
litici slibovali zlepšení, ke kterému nedošlo.

Už nikdy více
Pro řadu firem je proces čerpání tak nároč-
ný, že podobnou zkušenost již nechtějí absol-
vovat znovu. Proto se některé výzvy potýkají 
s nedostatkem zájemců o čerpání. 

Samostatnou kapitolou jsou kontroly 
finančního úřadu, který může na dveře 
firem zaklepat třeba i po mnoha letech. 
„V naší firmě proběhla kontrola po pěti le-
tech. Bylo pro nás extrémně náročné shro-
máždit všechny požadované dokumenty. 
Některé originály totiž ležely na úřadě, kte-
rý dotaci administroval, jiné měla dotační 
agentura, s níž jsme tehdy spolupracovali, 
ale nyní již nemáme žádný obchodní vztah. 
Připravit veškeré podklady pro kontrolu 
tak pro nás bylo stejně náročné jako podat 

původní žádost o dotaci. 
Naši firmu to paralyzo-
valo na několik měsíců, 
přišli jsme o řadu zaká-
zek,“ říká majitel malé 
firmy, který si nepřeje 
být jmenován, aby si 
nevysloužil další pozor-
nost kontrolorů.

Upozorňuje přitom 
na absurditu některých 
procesů. „Přestože jsme 
velkou část dokumentů 
odevzdávali elektro-
nicky, celý proces to 
nezjednodušilo. Stát 
je archivuje v papírové 

podobě, a úředníci tak musejí kopírovat 
pro kontrolory podklady ze spisů, které si 
v archivu musejí vyžádat. Pokud by chtěl 
stát být efektivní, archivoval by dokumen-
ty elektronicky a pro případné kontroly by 
je pouze zpřístupnil. Podnikatel potřebuje 
vydělávat a zajišťovat práci pro zaměst-
nance, ne měsíce kopírovat podklady, které 

již jednou odevzdal,“ dodává postižený 
podnikatel. 

Velká část malých firem o dotace žádá 
prostřednictvím specializovaných agentur. 
Ty však pro firmu pracují jen omezenou 
dobu. Pokud přijde kontrola po mnoha 
letech, firmě nikdo nepomůže. 

Český vynález?
Podle ministerstva pro místní rozvoj se 
legislativa v oblasti čerpání z evropských 
fondů odvíjí od pravidel, která jsou nasta-
vena Evropskou unií. Oproti minulému 
programovému období se prý nařízení 
a metodické příručky vydané Evropskou 
komisí rozrostly o více než 100 procent 
a mají více než čtyři tisíce stran.

Odborníci ale poukazují na to, že 
zbytečnou složitost do systému čerpání 
zanesly především tuzemské úřady. Ve 
vyspělých zemích na Západě se podle nich 
firmy s tak náročným administrativním 
břemenem nemusejí potýkat. „Je to bohu-
žel náš český vynález,“ podotýká Richard 
Lev, člen představenstva Erste Grantika 
Advisory. 

Jeho zkušenost potvrzují také další 
experti. Podle nich totiž čeští úřední-
ci na evropské dotace nabalují stále 
nepřehlednější spleť pravidel, mimo 
jiné proto, že se snaží až úzkostlivě řídit 
metodikami pro jednotlivé oblasti. 
„Těch je ale obrovské množství a vzniká 
nepřehledná džungle a složitá síť, která 
jde proti smyslu toho, co chceme. Daleko 
snadněji by se čerpalo, kdybychom 
měli jednotná pravidla a menší počet 
dotačních titulů,“ upozorňuje ředitelka 
poradenské společnosti Euro Managers 
Martina Křížková. 

DALIBOR DOstÁL.(dostal@mf.cz)

BUsINe s sINFO.C z
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Úřední šiml řehtá. Eurodotace 
jsou pro malé firmy nedostupné
Tuzemští politici svalují odpovědnost 
za komplikované dotace na Brusel. Podle odborníků 
ale za legislativní džunglí stojí přístup českých úřadů
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Příliš složitý 
systém 
představuje 
pro tuzemské
podniky 
vážnou 
konkurenční 
nevýhodu.
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Kdo se v Česku trvale zdržuje (byť 
může podnikat v zahraničí), je 
tuzemským daňovým rezidentem. 

Nemusí přitom žít ve vlastním bytě či domě, 
stačí bydlení v pronájmu.

Pokud má poplatník stálé bydlení ve dvou 
či více zemích, rozhoduje o tom, zda je čes-
kým rezidentem, fakt, kolik času v tuzemsku 
tráví. Musí to být nadpoloviční většina času, 
to je minimálně 183 dní v kalendářním roce. 
U firem je klíčové, kde má společnost sídlo, 
respektive v jaké zemi působí její vedení.

Co může a musí daňový rezident…
Čeští rezidenti mají u nás neomezenou 
daňovou povinnost. Jinými slovy doma 
v daňovém přiznání uvedou a následně 
zdaní veškeré své příjmy, a to tuzemské 
i celosvětové. Ve státě, kde nebydlí a jen 
pracují, zaplatí berňáku výhradně z toho, co 
si vydělali na místě.

Zejména v příhraničních oblastech je 
běžné, že krajané vyrážejí za lépe placenou 
prací do Německa či Rakouska. Kde tedy 
nakonec odvedou daně z příjmů? Ten, kdo 
v Česku žije, ale za prací denně dojíždí na-
příklad do Bavorska, bude u západních sou-
sedů danit každoročně výdělky z Německa 
a v ČR všechny své příjmy – tedy z práce 
či podnikání za hranicemi i případné 
přivýdělky (za pronájem, vedlejší činnost) 
v tuzemsku.

Práci v cizině ale odvede jednu, proč má 
tedy platit dvakrát? Na tuto potenciální 
nepříjemnost mysleli autoři smluv o za-
mezení dvojího zdanění (SZDZ), které má 
Česko uzavřeny s většinou evropských zemí 
a také s významnějšími mimoevropskými 
ekonomikami.

Seznam zemí, s nimiž má ČR smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění, najdete na 
BusinessInfo.cz.

Danit, nebo nedanit dvakrát?
Jak vyplývá z jejich názvu, smlouvy vy-
lučují, že budete ze svého příjmu odvádět 
daně vícekrát (v zemi, kde jste si peníze 
vydělali, a ve státě, kde máte daňový do-
micil). Každá bilaterální dohoda je ovšem 
jiná a jiné jsou také metody, které dvojímu 
zdanění brání.

Navíc existují i dohody, jež a priori určují, 
že se výdělky daní pouze v jednom státě 
a ve druhém daně z příjmů neplatíte nikdy. 
V případě konkrétní země proto doporuču-
jeme pečlivě prostudovat text dohody, již má 
s Českem podepsanou.

Obecně existují dvě metody, jimiž se 
dvojímu zdanění zabraňuje. Jednodušší 
a efektivnější metoda prostého zápočtu 
znamená, že se porovná daň, která byla 
uhrazena v zahraničí, s dávkou, kterou by ze 
stejného příjmu odvedl poplatník v České re-
publice. Pokud je daň zaplacená v zemi, kde 
si vyděláváte, nižší, rozdíl doplatíte v Česku. 
Je-li vyšší, žádnou další dávku už českému 
státu odvádět nemusíte.

Se starší metodou vynětí příjmu s výhra-
dou progrese se obvykle potkáte u smluv, 
které uzavřelo ještě socialistické Českoslo-
vensko před více než třiceti lety, nejčastěji 
v 80. letech. Příjmy ze zahraničí se v tomto 
případě do základu daně nezahrnují. Pro 
výpočet daně se „použije sazba daně z daňo-
vého pásma, která odpovídá souhrnu všech 
vašich příjmů z celého světa“.

Rozdíl nastane pouze v případě, že daný 
stát uplatňuje progresivní způsob zdanění. 
V Česku ale progresivní zdanění nefungu-
je, a de facto se tedy postupuje stejně jako 
u prostého zápočtu. 

Špatnou zprávu má Finanční správa pro 
ty, kteří pracují v zemích, jež SZDZ s Českem 
uzavřenou nemají. Příjmy, kterých tito lidé 
dosáhli v jiném státě, zde zdaní podle místních 
pravidel a následně daň znovu zaplatí v Česku. 

Daňoví nerezidenti logicky do české 
státní kasy odvádějí jen daně z toho, co si 
na našem území vydělali. Jde tedy o příjmy, 
které jsou vymezeny v § 22 zákona o daních 
z příjmů. 

JAKUB PROCHÁzKA.(prochazka@mf.cz)
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Příklad 

Živnostník Josef Novák podniká v Bavorsku 
a ročně si vydělá 20 000 eur (cca 515 tisíc 
korun). Sazba daně z příjmů je v Německu 
u takto vysokého výdělku přes 27 procent. 
Státu se tedy platí více než v Česku (kde je 
daň z příjmů 15 procent). V ČR už tedy  
J. N. žádnou daň doplácet nebude.

Podnikáte nebo pracujete 
v cizině? Jak budete danit?
Podnikatelé, kteří v Česku trvale žijí, 
platí daně odlišným způsobem než Češi, 
kteří venku podnikají a většinu času bydlí
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POR ADNA

Nabourali nám jedno z firemních aut, nehodu jsme 
nezavinili. Jaké jsou nejčastější chytáky v pojistkách?
PetR z., Praha

 

U pojištění obecně platí, že investovat 
čas do studia podmínek se může 
v budoucnu velmi vyplatit. Nejde 

ani o to, načítat dlouhé a nezáživné pojistné 
podmínky. Doporučil bych spíše probrat 
s makléřem či vaším pojišťovákem, nač 
si dát pozor. „Háčků“ je u každé pojistky 
opravdu dost, a pokud si člověk není vědom 
správného postupu v případě likvidace 
škody, může ho tato nevědomost stát hodně 
peněz. Pro ilustraci několik případů.

Váš vůz je nabourán. Nesejde příliš na 
tom, jaká situace tomu předcházela. Jako 
poškozený očekáváte zcela v duchu logiky, 
že nepříjemnost vyřeší pojišťovna viníka. 
Kromě zničeného majetku, ne vlastní vinou, 
ještě musíte řešit ztrátu mobility, papíro-
vání, opravy atd. Právě při snaze opravit co 
nejrychleji váš vůz, můžete ovšem šlápnout 
zásadně vedle. Pojišťovna hradící účet za 
opravu posuzuje škodu na vozidle dle jeho 
časové hodnoty. Zkoumá, kolik by stejný vůz 

stál na trhu nyní. A tím stejným vozem je 
míněn vůz stejného stáří, konfigurace, ná-
jezdu. Může tak snadno dojít k situaci, kdy 
bude oprava stát více, než kolik pojišťovna 
zaplatí. Rozdíl půjde pak na vrub vám, což 
není příjemné. I v případě, že vezmete škodu 
na sebe a své havarijní pojištění, hraje roli 
opět časová hodnota vozu a v tomto případě 
i spoluúčast. Leda byste měli sjednaný GAP, 
což je ale v ČR jev velmi řídký. Zároveň vás 
v dalším roce čekají sankce projevující se 
zdražením pojistného. Proto doporučuje- 
me nepodnikat nic dříve, než se spojíte  
s pojišťovnou viníka. Týká se to samozřejmě 
i situace, že škodu způsobíte vy.

Nedávno jsme řešili i relativně neobvyk-
lou situaci našeho klienta, která nás opět 
utvrdila v názoru, že co se zdá z hlediska sel-
ského rozumu normální, nemusí se tak jevit 
z hlediska pojišťovny. Zmíněný podnikatel 
utrpěl škodu na vozidle při tažení řidiče, je-
muž auto vypovědělo službu. Situace, která 

potká čas od času každého, kdo má tendenci 
pomáhat lidem v nesnázích. Problém ovšem 
nastává, pokud řidič nepojízdného vozu si-
tuaci nezvládne a vás, dobrodince, nabourá. 
Samozřejmě předpokládáte, že škodu uhradí 
ze svého povinného ručení. Neuhradí. Pojiš-
ťovna totiž v takové situaci využije analogie, 
kdy je vaše vozidlo poničeno přívěsným 
vozíkem nebo vlečeným karavanem. Tažené 
vozidlo je chápáno jako neschopné vlastního 
pohybu, tedy jako vozidlo přívěsné. A za něj 
zodpovídáte vy, jako řidič samaritán.

Podobných nástrah je v pojistných pro-
duktech celá řada a vyplatí se znát alespoň 
ty statisticky nejčastější a v případě potřeby 
se jim vyhnout. Z hlediska samotných po-
jišťoven nejde ani tak často o snahu napálit 
vás, jako o logické mantinely zabraňující 
podvodům a plně respektujícím nízké ceny 
za pojištění v ČR. 

PAVeL JeCHORt.Suri.cz

Říká se, že motivující prostředí působí na zaměstnance 
blahodárně. Co za tím ale je? Jak by měla například 
vypadat kancelář dnešních dnů?
MILAN s., Přerov 

F lexibilní pracovní doba a možnost 
práce z domova patří k nejčastějším 
dotazům uchazečů o zaměstnání. 

Jako by si chtěli předem zajistit, že 
v kanceláři budou trávit jen nezbytné 
minimum času. Pokud chce firma 
figurovat na trhu práce jako atraktivní 
zaměstnavatel, musí se touto otázkou 
vážně zabývat. Řada zaměstnavatelů se 
tomu přizpůsobuje a home office uvádějí 
v seznamu nabízených benefitů. Řešení 
však lze hledat i jinde, a to v samotném 
pracovním prostředí firmy. 

Sterilní ohrádky v klasické open space 
kanceláři nepodporují pracovní výkon ani 
kreativní myšlení a duševní pohodu zaměst-
nance. Vhodně navržený pracovní prostor, 
v němž se lidé budou cítit pozitivně naladě-
ni, může naopak přilákat zaměstnance zpět 
do kanceláře. Důležité je, aby prostředí stej-
nou měrou zohledňovalo estetické, funkční 
i sociální potřeby jednotlivce.  

Žádný člověk totiž není od přírody 
vybaven k tomu, aby setrvával v neustálém 
kontaktu s ostatními. I při nutnosti týmové 
práce je nezbytné, aby měl možnost vyhledat 

samotu, klid a soustředění. Na druhé straně 
však neprospívá ani přílišná izolace. 

Navrhnout kancelář, která by byla pro lidi 
motivujícím prostředím, obnáší mnohem 
víc než ji zařídit nábytkem, byť by byl se-
bemodernější. Na prvním místě je posou-
zení zkušeného odborníka a jeho otevřená 
komunikace s klientem. Bez pochopení toho, 
jak celá společnost funguje a jaké podmín-
ky jsou pro ni ideální, nemůže být projekt 
úspěšný. 

ZDENĚK BRISUDA,.Wiesner-Hager

64 l Profit
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K ALENDář DAňOVé TER MíNy

25. ZÁŘÍ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

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

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

srpen 2018
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  daňové přiznání za srpen 2018
  splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za  
srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

30. ZÁŘÍ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

1. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

10. ŘÍJNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

16. ŘÍJNA
SILNIČNÍ DAŇ

  záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

20. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

25. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a září 2018
  souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
  kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

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

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  daňové přiznání za září 2018
  splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů  
za září 2018 (pokud vznikl nárok)

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER
  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

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.

26. ZÁŘÍ
DATA MANAGEMENT WORKSHOP 
Akci každoročně navštěvují zájemci o moderní trendy 
v oblasti softwaru a hardwaru související se správou 
dat. Letos je jejich zájem ještě umocněn nástupem 
GDPR. Workshop se uskuteční poslední zářijovou 
středu od 9 do 16 hodin v konferenčním centru City 
v Praze 4. Seminář je zaměřený na data, jejich efektiv-
ní správu, dostupnost, využití, bezpečnost, ukládání 
a zálohování. Podrobnosti na https://www.dsw.cz/

2. ŘÍJNA 
KAM VYVÁŽET? NA SLIBNÉ ASIJSKÉ TRHY
SAE, TURECKO a IZRAEL – slibné trhy pro český 
export. To je název akce pořádané agenturou Czech-
Trade pro české vývozce v Brně. Její součástí jsou 
i individuální konzultace pro zájemce z řad českých 
firem s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade. 
Dozvíte se, jak a s čím ve zmíněných zemích obchodo-
vat, jak hledat obchodní partnery či jaké jsou tamní 
obchodní zvyklosti. Více na http://www.businessinfo.
cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci. html?name=&-
dateFrom=02.10.2018.

9. ŘÍJNA
KYBERNETICKÁ REVOLUCE CZ
V úterý 9. října se v Ústí nad Labem koná další ze série 
regionálních konferencí Kybernetická revoluce CZ 2018. 
Jejím cílem je dát firmám tipy, jak se připravit na boj 
s konkurenty, kteří naplno využívají ve svém podnikání 
prvky kybernetiky, robotiky, internetu věcí a mnohé 
z dalších digitálních novinek. Dozvíte se také, jak úspěš-
ně digitálně transformovat svoji firmu. Další informace 
na info@czechinno.cz.

15. ŘÍJNA
JAK VYJEDNÁVAT? STRATEGIE SLABŠÍCH 
V pondělí 15. října 2018 se v Praze uskuteční seminář, 
který se zaměří na strategie, jež fungují, pokud v byznysu 
vyjednáváte z pozice slabší strany nebo pokud takovou 
stranu zastupujete. Akce se koná od 9.00 do 16.00 ve 
Florentinu pod záštitou ICC ČR. Účastníci se dozvědí, jak 
se bránit v situaci, kdy proti nim partner či konkurent 
používá sílu a nátlak. Podrobnosti na e-mailu:  
filipkova@icc-cr.cz.

09/2018 l 65

58_68_PT_09.indd   65 19.09.2018   10:46:30



V současné době je tento trend patrný 
v celé Evropě, především v Německu 
a Nizozemí. Výjimku tvoří severské 

státy jako Švédsko, Norsko a Finsko, ve 
kterých patří tepelná čerpadla již dlouho 
k hlavním zdrojům tepla v rodinných 
domech.

Jedním z prvních podnětů pro vývoj 
tepelných čerpadel přitom byla ropná krize 
v 70. letech minulého století. Topení ropný-
mi produkty tehdy velmi zdražilo, a proto se 
začaly vyvíjet vhodné alternativy.

Příliš přísné úřady
Česká republika sleduje evropské normy 
pro tepelná čerpadla. Stavební úřady v ně-
kterých tuzemských regionech však mají 
zpřísněné požadavky na doložení maxi-
mální úrovně hluku u tepelných čerpadel 
systému vzduch-voda, získání stavebního 
povolení k zahájení vrtů pro zemní tepelná 
čerpadla je zase složitý a dlouhodobý 
proces. Vyskytují se samozřejmě i různé 
technické překážky, například maximální 
povolený elektrický proud pro tepelná čer-
padla, výrobci se jim však dokážou rychle 
přizpůsobit. 

Za největší výzvu od roku 2017 považuji 
splnění podmínek takzvané F-Gas regu-
lation, které mají za cíl snížení množství 
skleníkových plynů narušujících ozonovou 
vrstvu Země. V novém nařízení jsou stano-
veny přísné limity na použití neekologických 
chladiv a podmínky kontrol možných úniků 
chladiva z tepelných čerpadel. Evropská 
legislativa tak výrobce tlačí k vývoji a použí-
vání nových ekologičtějších typů chladiv.

Účinnost roste 
Účinnost tepelných čerpadel, především 
systému vzduch-voda, se také neustále 
zvyšuje. Ještě po roce 2000 fungovala pouze 
v rozmezí teplot -10 °C až +30 °C. Nejnověj-

ší modely již dosahují sezonních topných 
faktorů větších než 5 i při velikém rozsahu 
provozních teplot venkovního vzduchu 
od -25 °C až po +40 °C. Jednoznačným 
trendem je přechod od takzvaného on/off te-
pelného čerpadla, tedy čerpadla s neřízeným 
výkonem, k energeticky úspornému zařízení 
s plynule řízeným výkonem. 

Inovace tepelných čerpadel bude také 
směřovat k integrování všech funkcí potřeb-
ných pro rodinný dům, jako je topení, ohřev 
teplé vody, chlazení a větrání, při zachování 
minimálních rozměrů zařízení.

Tepelné čerpadlo se také do budoucna 
stane jedním z nutných zdrojů tepla v nově 
realizovaných domech splňujících přísnější 
energetické standardy. Zároveň vzroste 
poptávka po tepelných čerpadlech s nižším 
výkonem – zhruba 3 až 5 kW, který bude do-
stačující k vytápění a komfortnímu ohřevu 
teplé vody v energeticky úsporném domě. 

VÁCLAV MICHÁLeK,.
Družstevní závody Dražice, člen skupiny Nibe
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Česko následuje Skandinávii
Hlavním zdrojem vytápění rodinných domů 
v Česku jsou plynové kotle a kotle na pevná 
paliva. Trh s tepelnými čerpadly je však 
dynamický a jejich prodeje meziročně rostou 
o 25 až 30 procent 
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