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„Staví se hodně.
Kdo nemá zakryté oči,
uši a nos, tak si toho
nemůže nevšimnout,“
říká ministr dopravy
Dan Ťok
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Nic mě nezastaví
Měsíc co měsíc píšeme o lidech, kteří berou
osud do vlastních rukou. Činíme tak jako
jedno z mála médií v Česku pravidelně. Jejich
příběhy nazýváme Příběhy úspěchu. Možná
to zní trochu nadneseně. Zvlášť když ne
vždy vše dopadne nejlépe. Jenže i v takovém
případě je to pro nás pořád „příběh úspěchu“.
Poražený měl odvahu něco změnit.
Tak jako Jiří Stabla. „Mám vizi, jdu a nic
mě nezastaví.“ Tak zní jeho krédo. Vyrůstal
bez otce, formovala ho ulice, drsné sídliště
v Havířově. Podnikal už jako školák, boxoval, na studium mu čas nezbyl.
Nejprve se vrhl do konopného byznysu.
A uspěl. Pak se prosadil jako DJ na Ibize.
A teď ho nepokojná duše zahnala do Connecticutu. Jako marketér tam bude pomáhat
jedné z místních firem utvářet korporátní
identitu.
Kdo ví, jestli uspěje i v tomto. Možná ne.
Ale jedno je jisté. Jde. Neohlíží se. Stejně
jako jiní, jejichž příběhy přinášíme. Římský
filozof Seneca, autor myšlenky „osud se
odvážných bojí, drtí zbabělce“, by z něho měl
radost.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„

Život je to, co se vám,
stane, když se snažíte
dělat něco úplně
jiného.“

FOTO: Proﬁmedia.cz
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Jedeme i na síti.
To také znamená jeden a čtvr t milionu instalací aplikace Můj vlak
do vašich mobilních telefonů.

I to je naše práce
Pro oblíbenou aplikaci Můj vlak vyvinuly České
dráhy její doplněk – zákaznickou In Kartu
v mobilu. Tu si zákazník může vytvořit sám, třeba
těsně před příjezdem vlaku. Stačí mu 1 minuta
a nepotřebuje k tomu nic víc než chytrý telefon.
České dráhy, a.s.

CD_FAKTA_telefon_210x260_Profit_12112018_v01_zrcadlo_tisk.indd
1
02_11_PT_11.indd
5

26/10/18
16:15
14.11.2018
12:11:20

Č ESKO

Český průmysl:
Pád do generační propasti
Stárnutí populace pociťují
i průmyslové firmy. Průměrný věk
jejich zaměstnanců se rychle zvyšuje

Mladí podnikatelé
platí neradi
Nejhorší platební morálku mezi
živnostníky a podnikateli mají
mladí lidé do třiceti let. Bez
ohledu na pohlaví hradí své
závazky průměrně s pětidenním zpožděním. S přibývajícím
věkem se platební disciplína
zlepšuje, ale zároveň roste rozdíl mezi muži a ženami. Vyplývá
to ze závěrů analýzy pora-

denské společnosti Bisnode.
Podnikatelé-živnostníci splácejí
své faktury průměrně 2,1 dne
po splatnosti (muži 2,4 dne
po splatnosti, ženy o půl dne
méně).
Podnikatelem století
je Tomáš Baťa
Zlínského rodáka, československého podnikatele a tvůrce
obuvnického impéria Tomáše

nit se. „V důsledku toho odkládají rozhodnutí, jako je hypotéka či manželství, a jsou
z pohledu zaměstnavatele nestabilní,“ řekl.
„Kvůli momentálnímu nedostatku
mladých na trhu práce je možné, že starší
generace nebudou mít komu předávat svoje
zkušenosti. Zatím to není problém, ale generační propast nás čeká,“ myslí si personální
ředitel koncernu ZKL Rostislav Brodecký.

Cestu mohou najít roboti
Firmy již nyní řeší přizpůsobování pracovních podmínek věku pracovníků. Může se
jednat o flexibilnější úvazky či zkracování
pracovní doby. „Mění se i fungování týmů,
dynamika jejich výkonnosti i způsob, jakým
je potřeba kolektivy vést,“ doplňuje Bednář.
Trend stárnutí se zatím měnit nebude,
firmy by se s ním přesto měly vyrovnat.
„Postupně mění svoje strategie v oblasti lidských zdrojů a takzvaného age managementu. Ve výrobní oblasti s tím souvisejí i výzvy
spojené s automatizací a robotizací,“ uzavírá
Čeněk Absolon.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Baťu vyhlásili letos v říjnu
členové Hospodářské komory největší podnikatelskou
osobností za posledních sto let.
Pomyslné stříbro získal Emil
Škoda, zakladatel strojírenské
továrny Škoda v Plzni. V první
desítce jsou i technik, průmyslník a vynálezce František Křižík,
strojírenští velikáni Václav
Laurin a Václav Klement nebo
Emil Kolben.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

O

d roku 2000 se zvýšil průměrný věk
A jaké jsou další výhody zmíněného trenpracovníků průmyslových firem
du? Podle ředitele Regionální hospodářské
o pět let a demografický vývoj do
komory Brno Čeňka Absolona především
budoucna změnu neslibuje. Celá česká
snížení nezaměstnanosti mezi lidmi nad
populace v průměru zestárla z 39 na 42 let.
50 let. „Z hlediska udržení zaměstnání patří
Zmíněný trend přináší podnikům větší
tato skupina k nejohroženějším. Důležitým
stabilitu, zároveň se ale musejí připravit na
společenským efektem je změna v tom, jak
změny ve svém fungování
jsou vnímáni. Ve firmách
a vedení. Firmy budou řešit Průměrný věk
více oceňují jejich zkušenoszaměstnanců
i to, jak kvůli nedostatku
ti, odbornost a loajálnost,“
mladých pracovníků
doplňuje Absolon.
Ve výrobních podnicích
přenést své know-how na
2008
44 let Komu předat
další generace.
„Trend jde napříč všemi
2018
46 let zkušenosti?
obory. Pracovní kolektivy
Podle Gabriely Kodenkové
V nevýrobních podnicích jsou důvody i v posouvání
jsou věkově rozmanitější.
Ve firmách je stále více
2008
40 let věku odchodu do důchodu
zaměstnanců nad 50 let
či zrušení započítávání dětí
2018
42 let
a lidé odcházejí do důchodu
pro odchod do penze u žen.
v pozdějším věku,“ říká GabTo zvedá věkový průměr
riela Kodenková ze společnosti Talentica.
zaměstnankyň. Trend ovlivňují i mladí lidé,
Podle odborníků nemusí zvyšování průkteří častěji studují vysoké školy nebo využíměrného věku zaměstnanců v průmyslových vají možností cestovat a studovat v zahranifirmách znamenat problém. „Firmám může
čí. Do pracovního procesu dnes nespěchají.
přinášet především stabilitu. Starší lidé tolik
Firemní sociolog Václav Bednář pak pozoneprahnou po změně,“ říká Kodenková.
ruje i neschopnost mladých lidí osamostat-
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Firmy krizi
neočekávají nebo neřeší
V roce 2020 se povede lépe než
nyní polovině podniků, myslí
si jejich manažeři. Jen sedm
procent očekává propad

N

avzdory prvním signálům o
zpomalení ekonomiky jsou
tuzemské firmy optimistické.
Že bude rok 2020 výrazně lepší než rok
2018, očekává 13 procent firem. Že se
jim povede „o něco lépe“, předpokládají
manažeři 36 procent podniků. Zástupci
43 procent společností se domnívají, že
dosáhnou zhruba stejných výsledků jako
letos. Vyplývá to z průzkumu společnosti
Coface mezi třemi stovkami firem z různých
ekonomických sektorů.

Imunita vůči krizím?

FOTO: Martin Pinkas, Shutterstock.com

„Vůči krizi, jaká přišla v roce 2008, sice nejsme imunní, ale připomínám, že podobně
velké jsme zažili za posledních 100 let jen
dvě. Ačkoli nic nelze vyloučit, ,normální‘
krize vypadá podstatně lépe než to, co si
pamatujeme z období 2008 až 2013. Neměli
bychom se proto strašit,“ říká člen dozorčí
rady pojišťovny Generali a bývalý guvernér
České národní banky Miroslav Singer.
Pětina tuzemských společností se případným nástupem ekonomické krize aktuálně
vůbec nezabývá. I přesto jsou tyto firmy při

Informační povinnost:
Bič na hříšníky
Podniky, které nezveřejňují
svoji účetní závěrku v rejstříku,
byly dosud prakticky nepostižitelné. Ministerstvo průmyslu
a obchodu ale nedávno oznámilo, že dotace z programů OP PIK
nebudou moci získat podniky,
které povinnost nedodržují. Po
letech nečinnosti jde ze strany
státu o první krok, který má

svém obchodování opatrné. Je mezi nimi
totiž významný podíl těch, které aktivně řeší
běžná rizika z obchodních vztahů: čtvrtina
používá produkt pojištění pohledávek,
55 procent podniků své obchodní partnery
pomocí různých databází prověřuje a investuje do kreditních reportů a analýz.
Potenciálnímu nástupu krize se aktivně
věnuje jen pětina firem. Zbytek řeší ekonomické trable průběžně, aktuální situace na
Horší než letos
7%

Výrazně lepší než
letos 13 %

Jaká bude
kondice firem
v roce 2020 podle
českých
manažerů?

Stejná
43 %

Mírně lepší
36 %

trzích je nijak významně neovlivňuje ani je
nenutí k preventivním krokům.
Riziko zpomalení ekonomického růstu
nebo nástup recese v Česku nepředstavují
jen vnější hrozby (důsledky obchodních
válek či brexitu), ale i vývoj domácích ukazatelů. Negativní vliv může mít podle manažerů zejména růst mezd předstihující růst
produktivity práce, nedostatek pracovních
sil, rekordně nízká ziskovost firem či růst
úrokových sazeb.
Většina dotázaných manažerů se obává,
že obchodní války mezi Spojenými státy
americkými, Čínou, ale i EU mohou nové
globální zmatky odstartovat. Přesvědčeny
jsou o tom dvě třetiny dotázaných.
„Zejména menší a střední firmy nemají
díky současnému přebytku zakázek čas řešit
budoucí strategii a rizika. Firmy vnímají signály o zpomalení ekonomiky a o obchodních
válkách na globálních trzích, ale palčivějším
problémem je pro ně nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ dodává generální ředitel
společnosti Coface ČR Ján Čarný.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

přimět firmy k respektování
pravidel. „Uvedená povinnost
se bude vztahovat pouze na
subjekty, které musejí účetní
závěrku zveřejnit ze zákona,“
upřesnila vláda. Další opatření
chystá stát v novele zákona
o obchodních korporacích.
Česko je v ratingu na špici
Z aktuálního přehledu ratingových hodnocení vyplývá, že

Česká republika patří se svým
ratingem na úroveň zemí jako
Belgie nebo Velká Británie.

Mezi postkomunistickými
zeměmi je premiantem. Pouze
deset unijních zemí má lepší
průměrné hodnocení agentur
takzvané „velké trojky“ – Moody‘s, Standard & Poor‘s a Fitch
Ratings. Nejlépe jsou na tom
Dánsko, Německo, Nizozemsko,
Švédsko a Lucembursko. Před
ČR jsou v žebříčcích ještě Rakousko, Finsko, Francie, Belgie
a Británie.
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Polovina firem
neplatí daň z příjmu
Od roku 2012 podíl společností,
které neodvádějí do státní kasy
žádnou daň z příjmů, mírně klesá

Exportéry brzdí nízká
nezaměstnanost
Více než tři čtvrtiny českých
exportérů vnímá jako bariéru
v rozvoji podnikání současnou
nízkou nezaměstnanost. Společnosti na tuto situaci reagovaly
nebo plánují reagovat cíleným
zaměstnáváním cizinců (63 procent). Více než polovina firem
chce řešit tuto situaci robotizací.
Šest procent českých podniků

dokonce přesunulo některé
pracovní funkce kvůli nedostatku
pracovních sil do zahraničí. Zmíněné údaje vyplývají ze studie
GfK Exportní výzkum 2018.
Budoucnost
je v inovacích
České firmy navyšují investice
do inovací. Dvě třetiny malých
a středních podniků uvádějí,
že do inovací investují více než

provedena zásadní daňová reforma, nebyla
vytvořena jednotná statistika, která by vycházela ze zpracovaných daňových přiznání. Občan-poplatník má právo vidět, jaké subjekty
a v jaké výši platí daně,“ rozčiluje se Středula.
Odbory dlouhodobě upozorňují na nastavení tuzemské daňové soustavy. „Od roku 2002
se výrazně snížilo zdanění korporací a ČR
se stala středoevropským daňovým rájem.
K tomu se přidaly u daně z příjmu právnických osob po lobbistických tlacích možnosti
nejrůznějších odpočtů a slev,“ tvrdí odborářský boss s tím, že změny negativně zasáhly
zaměstnance. S tím nesouhlasí předseda
Asociace malých a středních podnikatelů
a živnostníků Karel Havlíček. „Nelze všechny
házet do jednoho pytle, každý má v ekonomice
jinou roli a přínos a nelze všem měřit jen přes
daň z příjmu. Neporovnával bych, kolik odvede skupina velkých firem, živnostníků nebo
zaměstnanců,“ říká Havlíček.
Neznamená to ale podle něj tolerování daňových úniků. „Musejí platit pravidla, a to pro
všechny. Pokud tedy někdo vykáže prokazatelný zisk, musí zaplatit daň,“ uzavírá.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

deset procent ze svého obratu.
To představuje dvacetiprocentní
nárůst za posledních pět let.
Hrozbou je však způsob financování inovačních programů.
Více než polovina firem totiž
spoléhá na dotace z evropských
fondů, které se mají do budoucna
redukovat.

FOTO: Shutterstock.com

P

řesto je jich stále nadpoloviční
právnických osob, může souviset také s rosvětšina. Naopak roste podíl firem,
toucí ekonomikou.
které na dani z příjmů zaplatí ročně
„Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí
víc než milion korun. Ukázala to nejnovější
necelých 27 procent ze sledovaného vzorku.
analýza poradenské společnosti Bisnode.
Sto tisíc až jeden milion korun platí téměř
Analýza zahrnuje všechny společnosti
15 procent společností a milion až deset milis ručením omezeným a akciové společnosti,
onů na dani z příjmu odevzdá státu 6,5 prokteré v uplynulých šesti letech zveřejnily
centa společností,“ dodává Petra Štěpánová.
finanční výkazy. V období
Na korporátní dani z příPodíl společností s ručením
2012 až 2015 se jedná
jmu vybral loni stát
omezeným a akciových
zhruba o 170 tisíc sub171 miliard, na DPH
společností, které platí daň
jektů, loni to bylo pouze
381,7 miliardy korun.
z příjmů (Daň z běžné činnosti
71 tisíc firem. Stále více
V obou případech se
v Kč za rok 2017)
společností totiž neplní
výběr zlepšil. Z DPH má
informační povinnosti.
Žádná daň
50,19 % Finanční správa o zhruba
„Za posledních šest let
32 miliard více než v roce
0–100 000
26,77 %
klesl podíl podniků, které
2016, u daně z příjmů
100 000–1 000 000
14,98 % právnických osob si stát
neplatí daň z příjmu,
o 9,3 procentních bodů na 1 000 000–10 000 000
6,52 % polepšil o šest miliard.
50,2 procenta,“ prozra10 000 000–100 000 000
1,39 % Odbory: Přesná
zuje analytička Bisnode
Petra Štěpánová.
Zdroj: Bisnode
statistika chybí
To, že hříšníků ubýPodle předsedy Česková, souvisí podle Štěpánové s tím, že se
moravské komory odborových svazů Josefa
zpřísňují podmínky. Analytička připomíná
Středuly jde jen o hrubý odhad. Podivuje
například zavedení EET. Rostoucí podíl
se, že k dispozici nejsou přesnější údaje. „Je
společností, které odvádějí daně z příjmu
skutečně paradoxní, že od roku 1993, kdy byla
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New York ztrácí svoji duši
Na Manhattanu se děje to samé,
co ve zbytku Ameriky. Velcí vytlačují
malé z míst, která jim patřila desetiletí

Bolavé duše
„Psychologové prokázali, že monotónnost
prodejen řetězců uvádí lidi v depresi,“ říká
psychoanalytik Jeremiah Moss, autor knihy
Vanishing New York (Mizející New York).
V té pojednává o tom, jak město ležící při
ústí řeky Hudson ztrácí „svoji duši“.
Podle něho starší lidé žijící v sousedství
nákupních center rychle chřadnou, „jsou
na tom hůře než jejich vrstevníci žijící
v místech s malými obchůdky.“ Moss říká,
že právě rozmanitost zlepšuje a prodlužuje
životy: „Ale bohužel je ničena neregulovanou chamtivostí. Krize malých obchodů by

Ve Vietnamu
osvobozují slony
Národní park Jok Don končí s projížďkami turistů na
slonech. Čtyři zvířata byla
vysvobozena z řetězů, napsal
saigoneer.com. Dříve sloni
nosili těžké koše s turisty
i devět hodin nepřetržitě, často
bez možnosti přístupu k vodě.
Rozhodnutí bylo přijato poté,
co mnozí turisté, kteří navštívili

mohla být považována za krizi veřejného
zdraví.“
Radní v New Yorku proto nyní jednají
o tom, jak by mohli drobné obchodníky
„ochránit“ před majiteli nemovitostí. Ti by
podle jednoho z návrhů museli nájemcům dát
v předstihu 180 dnů na vědomí, že s nimi budou chtít jednat o dalším pronájmu. A pokud
už nebudou mít o jednání zájem, budou muset prokázat „právně opodstatněné důvody“.
Pokud nevzniknou komplikace, nájem bude
prodloužen na dalších deset let. V případě
nedohody se vše bude řešit arbitráží.
S návrhem však nesouhlasí majitelé
domů. A dokonce i jeho podporovatelé si nemyslí, že je ideální. Například při finančně
náročné arbitráži by byli v lepší pozici právě
movití vlastníci.

Internet vítězí

drobnými podnikateli. Už to není jako
třeba před šedesáti lety, zákazníci jsou
však spokojení, píše NYT.
Nabízejí kvalitnější produkty, rychlejší servis a mají nižší ceny než v minulosti, zmiňuje The Guardian. A dodává:
New York se mění. Amerika se mění.
Některé malé obchody strádají, jiné
prosperují. Takže místo toho, aby radní
vymýšleli nová opatření, by bylo lepší,
kdyby investovali do infrastruktury
a služeb.
Tím by podpořili podnikatele, kteří dnes
už povětšinou vše vyřizují online, často
z domova. A mnozí další jsou freelanceři,
franšízanti, jejichž osud závisí mnohdy na
velkých společnostech, s nimiž spolupracují.
I mnohé startupy už přišly na to, že nestojí
za to dohadovat se s majiteli newyorských
domů, a podnikají odjinud.

V New Yorku je dnes kolem 230 tisíc
obchůdků, restaurací, barů vlastněných

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

tuto největší přírodní rezervaci
Vietnamu, odsuzovali kruté
zacházení s mohutnými savci.
Odhaduje se, že dnes žije ve
Vietnamu v přírodě už jen 65 až
95 slonů, což podle ochranářů
nezaručuje, že v divočině přežijí.
V 80. letech jich tu bylo kolem
dvou tisíc. Byznys s projížďkami
vzbudil velký rozruch v roce
2015, kdy ve Vietnamu několik
slonů zemřelo vyčerpáním.

Nesahejte
na moji Vespu!
Šmrncovní skútr Vespa je symbolem italských měst. Ovšem
v Janově, kde se zrodil, mu
hrozí, že zmizí z ulic. Odhaduje
se, že ve městě, kde žije
600 tisíc lidí, jezdí 180 tisíc
motocyklů a skútrů. A za
aristokraty jsou považování
majitelé skútrů značky Vespa;
je jich tu 20 tisíc. Není divu,

tvůrce kultovního stroje Rinaldo
Piaggio se zde narodil a byla
tu i původní továrna Piaggio.
Starosta Marco Bucci však chce
nyní provoz (zatím starších)
skútrů a motocyklů zakázat.
Janov se totiž potýká s emisemi, které způsobují dvoudobé
motory motocyklů a skútrů.
Ty znečišťují ovzduší 30krát až
50krát více než motory čtyřdobé, píše themayor.eu.

FOTO: Shutterstock.com

V

aNew Yorku se nad výkladními
skříněmi stále častěji objevují neony
velkých firem. Ty pronikají do míst,
v nichž dříve kralovali drobní živnostníci,
obchodníci, restauratéři, píše New York
Times.
Stačí se jen projít po Manhattanu. Většinu
obchodů, které zde byly po desetiletí –
například butiky, prodejny s obuví, klenotnictví – přebírají giganty Starbucks, Jamba
Juice, Pret a Manger a další, dodává The
Guardian.
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STK: bitva o výnosný byznys
Provozovatelé stanic technické
kontroly, autoservisy i prodejci
aut válčí o zákazníky.
A zároveň bojují s vládou

T

am, kde jsou přesně vymezeny
a respektovány hranice, ke
konfliktům nedochází, řekl kdysi
známý kanadský psycholog Guy Corneau.
Pro oblast technických kontrol a měření
emisí automobilů v Česku platí pravý opak.
Boj o to, zda budou mít na trhu výhodnější pozici provozovatelé stanic technické
kontroly (STK), autoservisy či autorizovaní
prodejci aut, se rozhořel naplno. Olej do
ohně přilili poslanci a vláda novelou zákona
o provozu na pozemních komunikacích, jež
vstoupila v platnost v říjnu 2018.
„Každý má svoji pravdu a hájí svoje zájmy,
ale nikdo si nevidí na špičku nosu. Zákazník
na těch žabomyších válkách nevydělá,“ tvrdí
Michal Bulis, který v oboru ještě nedávno
podnikal.

Propojení servisů a STK
Od 1. října 2018 mají autoservisy, autobazary či autorizovaní prodejci možnost provádět technické kontroly. A provozovatelé
stanic technické kontroly si zase mohou díky
novele zákona otevřít vlastní servis.
„STK by rozhodně neměly suplovat
práci servisů a naopak. Nevidím problém
v dosavadním stavu. Status autorizovaného
servisu totiž vůbec neznamená kvalitu a nezávislý přístup,“ shrnuje provozovatel STK
Okříšky Zdeněk Trnka.
Co konkrétně přinese zásadní změna do
oblasti technických kontrol a kontrol emisí?
Odpovědi jednotlivých aktérů na tuto otázku se liší jako den a noc.
Technické kontroly budou samozřejmě
nadále provádět certifikovaní technici, ale

nově je najdete i mezi zaměstnanci autoservisů. Pokud zjistí technik v autoservisu
na autě závadu, bude ji možné opravit
rovnou na místě, což je podle ministerstva
dopravy hlavním přínosem změny zákona.
„Vycházíme vstříc zákazníkovi – pokud
se při technické kontrole zjistí na automobilu závada, řidič si ho nechá opravit přímo
v servisu,“ potvrzuje mluvčí resortu Zdeněk
Neusar.
Ministerstvo tvrdí, že už je v současnosti
řada kontrolních stanic a servisů fakticky
propojených, přestože oficiálně působí nezávisle na sobě. „Alespoň v části případů jsou
provozovatelé obou stanic v příbuzenském
nebo jiném vztahu, například manželé,“
uvádí se dokonce v poněkud bizarní důvodové zprávě k zákonu.
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další novinky platné
od října 2018

1.

Majitelé aut, kteří mají datovou schránku, budou s dvouměsíčním předstihem
informováni o nutnosti technické prohlídky. Nepříjemnou novinu by se tak řidič neměl dozvídat
až při policejní kontrole.

2.

Další změnou je až půlmilionová pokuta
za stočený tachometr. Zákon by měl ztížit
stáčení počtu ujetých kilometrů (zakazuje
měnit záznamy na počítadle ujeté vzdálenosti).
Pokud je nutné vyměnit tachometr, automechanik o tom musí vystavit protokol, který pak
provozovatel auta předá při evidenční kontrole.
Stáčení tachometrů je vůbec nejčastějším podvodem při prodeji ojetých aut.
Podle zástupců STK je ale zákon bezzubý
a zároveň přidělává majitelům aut komplikace.
O co se jedná?
„Zákon netrestá ty, kdo tachometr stáčejí, ale kupce, kteří o tom nemají ponětí. Již
proběhly první případy, kdy majitel přijel na
STK s čerstvě zakoupeným vozidlem a na stanici
mu sdělili, že má stočený tachometr. A objevují
se i řidiči, kteří si na STK přivezou potvrzení
o výměně tachometru. Řidič přiveze papír,
který dokládá, že výměnu počítadla kilometrů
provedla autoopravna, která toto potvrzení
o výměně vydala. Jenže technik STK nemá
jedinou možnost k ověření oprávněnosti vydání
tohoto dokumentu,“ říká Michal Cuc.

3.

FOTO: Shutterstock.com

Klasický střet zájmů?
Provozovatelé STK a zástupci jejich profesní komory naopak varují, že kontroly
v servisech či autobazarech nemohou být
objektivní. Nový systém podle nich fungovat nebude.
„Pokud bude mít majitel autobazaru
zároveň i STK, mohou u něj procházet
kontrolou i nevyhovující vozidla, aby je
bylo možné ještě dále prodat. V servisech
zase může technik nacházet nepatrné závady proto, aby měl opravář co opravovat,“
upozorňuje předseda profesní komory
STK Michal Cuc.
„Je třeba vzít v úvahu, co vlastně STK
jsou a co mají dělat. Jedná se o přenesenou působnost státu, který pověřil
na základě určitých pravidel soukromé

subjekty vykonáváním státní správy
v oblasti kontrol nad vozidly. Zároveň
těmto subjektům zakázal provádět jiné
činnosti, aby nedocházelo ke střetu
zájmů,“ připomíná vedoucí Pronto STK
Jiří Rejmon.
A zmíněná novela prý střet zájmů opět
umožňuje. Autoservisy budou mít podle
Rejmona výhodu, že mají i jiné příjmy než
pouze z technické kontroly. Vytvoří tak
nekalou konkurenci pro stávající provozovatele.
Nebohý majitel auta tak může přivézt
auto do servisu provozujícího STK a dočkat se toho, že mu za několik tisíc vymění
olej a jako bonus nabídnou technickou
„zdarma“. „Klient ale zaplatí pět tisíc za
výměnu oleje plus technickou kontrolu, ›

Nevyjasněný je i nový proces měření
emisí, na kterém vidí Cuc dokonce pozitiva. Jenže vzápětí upozorňuje na nedostatky:
„Když jste včera neprošel na emisích, nemohl
jste pokračovat v technické kontrole, takže auta
jezdila nezpůsobilá po silnicích. Dneska už pokračujete na technickou, což je klad. Zákazníci
však nemohou být úplně spokojeni se stavem,
kdy přesáhnou stanovenou dobu 30 dnů pro
odstranění závady na emisích. Pak totiž musejí
měření absolvovat znovu.“

4.

Další změnu novela přinesla majitelům
vozidel na elektrický nebo vodíkový pohon.
Ti získají zvláštní registrační značky označené
písmeny EL, díky kterým mohou v některých
případech parkovat v zónách zdarma.

5.

Motorkářům od 1. října 2018 odpadla
povinnost měření emisí u všech motocyklů
(dosud byla povinná u strojů nad 400 kilogramů). „Kontroly na STK budou u motocyklů nově
povinné každé čtyři roky místo současných
dvouletých cyklů,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.
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ru pro Profit Michal Cuc.
„Tento problém stát neřeší. Abych to uvedl
slovy jednoho výše postaveného úředníka
ministerstva dopravy: Kde není žalobce,
není soudce. Čili stát rezignuje na účinné
nástroje, aby zajistil pro všechny stejné
podmínky,“ doplňuje Rejmon.
Odpověď na kardinální otázku zatím nezná nikdo. Přesto si ji Michal Bulis pokládá:
„Když odvezete svoje auto do servisu, který
zároveň provozuje STK, nebude vám technik
závady uměle nacházet jen proto, aby přihrál zakázku domácí autodílně?“

Ťokovy smělé cíle
Po prvním nástupu do úřadu si dal současný
ministr dopravy Dan Ťok odvážný cíl: odstranit fronty u linek STK a SME. Zákazníci
čekají na technickou a měření emisí ve frontách zejména na jaře a na podzim. Na metu
za čtyři roky nedosáhl a podle Michala Cuce
ani nedosáhne.
„Kdyby komunikace od začátku probíhala tak jak má, jsou provozovatelé STK, jež
ministr označuje za sektu, schopni nabídnout řešení, aby fronty zmizely. Kooperace
mezi ministerstvem a zástupci STK by měla
být lepší. Oni to řeší od stolu bez znalosti
věci,“ dodává skepticky. Předseda komory
nicméně bez okolků přiznává, že se provozo-

vatelé STK bojí, aby je zástupci autoservisů
nepřipravili o byznys. Zisky provozovatelů
navíc klesají – počet úkonů roste a kontroly
trvají déle.
Michal Cuc nezná jediného zástupce STK,
který by se chystal rozšířit své služby a vybavit si vlastní autoservis.
„Nemyslím si, že by se STK překlopily
přímo do servisů, podmínky jsou standardní a takové, jaké byly vždy. Navíc se počet
povolení nebude nijak zásadně zvyšovat,“
říká Zdeněk Trnka. Náklady na autoservis
přitom nejsou závratně vysoké. Stačí vám

„STK by rozhodně
neměly suplovat práci
servisů a naopak.
Nevidím problém
v dosavadním stavu.
Status autorizovaného
servisu totiž vůbec
neznamená kvalitu
a nezávislý přístup.“
Zdeněk Trnka,.provozovatel STK Okříšky

garážové stání se zvedákem, potřebné náhradní díly a opravář.

Budou na to mít?
Hůře jsou na tom majitelé autoservisů,
kteří budou chtít nahradit současné STK.
Ti se musejí pořádně plácnout přes kapsu.
Dokonce se nabízí otázka, zda se jim nové
podnikání vyplatí. Podmínkou zřízení STK
je totiž mimo jiné vybudování průjezdní
linky dlouhé minimálně 26 metrů, jež stojí
několik milionů.
„Předpokládáme, že se jim to vyplatí,
když lobby autoservisů tak mocně pracuje
na tom, aby mohli provádět STK,“ domnívá
se Jiří Rejmon.
Jeho kolegové jsou ve svých vyjádřeních
opatrnější. „Vybudování linky je otázka
přibližně pěti milionů korun a víc a při takovéto částce by si každý měl umět spočítat návratnost a efektivnost investice,“ říká Trnka.
Podle šéfa profesní komory si takovou
investici budou moci dovolit značkové velké
servisy, ti menší do toho ale nepůjdou.
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Enfant terrible z ASEM
Výrazně odlišný pohled na situaci, která
nastala letos v říjnu, nabízí ředitel Asociace
emisních techniků a opravářů (ASEM) Libor
Fleischhans. Ten ostře kritizuje současné
provozovatele STK a za stávající novelu také
vládu a zákonodárce.

FOTO: Shutterstock.com

což v součtu schová drahou technickou pro-

› hlídku pod úkon údržby,“ varuje v rozhovo-
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CO Je vlasTně sTk.
„Jedná se o přenesenou
působnost státu, který
pověřil na základě určitých
pravidel soukromé subjekty vykonáváním státní
správy v oblasti kontrol
nad vozidly. Zároveň jim
zakázal provádět jiné činnosti, aby nedocházelo ke
střetu zájmů,“ připomíná
vedoucí Pronto STK Jiří
Rejmon.

Enfant terrible si dokázal znepřátelit politiky i mnohé zástupce provozovatelů STK,
které označuje za podvodníky. Technické
kontroly i měření emisí by měly podle něj
vykonávat především autoservisy, nikoli
současní provozovatelé STK.
„STK suplovat servis nemůže. Nemá
na opravy prostory, vybavení, personál,
know-how, ani čas. Autoservis by však
STK nejen zastoupil, ale posunul by úroveň
služeb i kontroly samé o mnoho výše hned
INZERCE

v několika ohledech. Prvním by byla běžná
dostupnost. Druhým ohledem by byla
kvalita kontrolní technologie. Ta je u současných STK v poměru k moderním vozidlům
nedostačující. Třetí aspekt: objektivnost
v autoservisech by byla vyšší, u STK/SME je
mizivá,“ vypočítává zástupce ASEM.
Fleischhans se domnívá, že ministerstvo
při přípravě novely šlo na ruku zástupcům
právě lobby provozovatelů STK. Ti mají na
věc zcela opačný názor a říkají, že politiky
jejich připomínky vůbec nezajímaly.

Nekvalitní zákon?
Obě strany ale shodně tvrdí, že za přijetím
novely nebyla nutnost implementace evropské legislativy do české ani zájem o zákazníka, ale to, že ministerstvo a nakonec i zákonodárci podlehli tlaku zájmových skupin. Se
zástupci STK se Libor Fleischhans shodne
pouze na tom, že je zákon nekvalitní.
„Zákon údajně nově dovoluje majitelům
STK ekonomické vazby na opravy vozidel
a prodej či výrobu náhradních dílů. To zní
krásně. Dojedu si k STK a problémy co
najdou, opraví. Kdybyste tahle skvělá hesla
zkoumal, přijdete na to, že u 90 procent
STK je to holá utopie na dvacet let dopředu.
A zhruba v deseti procentech už to tak dávno dělají – vlastní nejen STK, ale i opravny a prodej náhradních dílů, jen to mají
napsané na IČO manželky. A co se změní?
Nic. Hlavním byznysem jsou vyhovující
protokoly, protože pokud jich STK bude generovat dost, bude dostatek důležitých VIP

zákazníků,“ rozčiluje se Fleischhans.
Zároveň říká, že systém kontroly STK ze
strany státu je nedostatečný a umožňuje
zástupcům STK podvody. „Z emisních přístrojů Brain Bee bylo na četné stížnosti SME
u STK demontováno teplotní čidlo komory
na měření kouřivosti, aby přístroj neupozorňoval na nepřítomnost hadice ve výfuku.
Nejjednodušší podvod: u vozidel s DPF
nestrčíte hadici do výfuku, ostatní vygeneruje simulátor EOBD. Kontrola vozidla se
dá vepsat do CIS ručně, auto potřebujete jen
kvůli fotce. Dělá to tak 90 procent SME při
STK,“ uvádí údajný příklad.
„Až se vyřeší problém megapodvodů se
stávající hrstkou podnikatelů s chapadly
do státní správy, má smysl řešit další věci,“
tvrdí Fleischhans. Nepřímo tak potvrzuje,
že mezi zástupci jeho organizace a provozovateli STK zuří válka.

Nesmysl!
„ASEM rád útočí na STK, přestože právě od
nich se rekrutují lidé, kteří tlačí, aby STK
dělaly podvody. Přitom právě samostatné
stanice měření emisí byly trnem v oku ministerstva, které nám proti naší vůli nařídilo
dovybavit se stanicemi měření emisí. Proč
asi skončilo se změnami v zákonech cca
tisíc stanic měření emisí? V ASEM ve svých
prohlášeních používají polopravdy, i když je
zjevné, že s uvedenou situací nemají STK nic
společného,“ říká Jiří Rejmon z Pronto STK.
JakUB PrOCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

A181004005

Milion a pùl èeských domácností má rychlejší internet
Koncem záøí spoleènost O2 výraznì zrychlila DSL internet až pro
1,5 milionu èeských domácností.
Zmìny se dotknou nových i stávajících zákazníkù operátora.
Se zavedením rychlejšího internetového připojení ušetříte čas nejen při stahování e-mailů,
připojení se k pracovním dokumentům přes
VPN, ale získáte i stabilnější obraz a zvuk při
video konferencích s kolegy. Práce v online
prostředí bude efektivnější, přitom náklady na
pořízení jsou zanedbatelné. Zrychlování se netýká jen velkých měst či Prahy, ale i regionů.
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Díky zrychlení DSL připojení tak může
zhruba devět set tisíc rodin vyměnit
dosavadní tarif Internet OPTIMAL HD,
s nímž dosahovaly rychlosti 20 Mb za
sekundu, za výkonnější Internet
AKTIV HD s rychlostí 50 Mb za
sekundu. Přes šest set tisíc domácností
pak může nově využít tarif Internet
Premium HD, který dosahuje až 100 Mb
rychlosti. Podstatně rychlejší internet na
doma se přitom nijak zásadně neprojeví
v ceně za připojení. Patříte i vy mezi
1,5 milionu českých domácností s rychlejším internetem? Ověřit si to můžete
jednoduše na www.o2.cz.

Za kolik si mùžete poøídit internet od O2?
Tarif

Rychlost

Cena

Cena pro
zákazníky O2

Internet
OPTIMAL HD

až
20 Mb/s

499 Kè

399 Kè

Internet
AKTIV HD

až
50 Mb/s

549 Kè

449 Kè

Internet
PREMIUM HD

až
100 Mb/s

649 Kè

549 Kè

Internet
ULTRA HD

až
250 Mb/s

749 Kè

649 Kè

14.11.2018 12:11:58

rOZHOvOr

Soumrak STK v Česku?

„Technické kontroly prováděné
v servisech či u prodejců nemohou
být objektivní,“ říká předseda profesní
komory STK Michal Cuc

Takže hrozí, že na silnicích budou
přibývat vraky?
To si netroufám tvrdit. Při každé novelizaci
se dělají kroky, aby ze silnic zmizely. V roce
2016 to bylo zavedení povinné fotodoku-

mentace při STK, dneska je to strašák ve
formě navyšování pokut pro techniky. A jsou
tu i další úkony, které zajišťují lepší dohled
nad technickými kontrolami.
Ministerstvo tvrdí, že změnami vychází
vstříc zákazníkovi. Nebude pro lidi
výhodnější dát auto do servisu, který
zároveň nabízí technickou?
Pro zákazníka může být výhodnější, když
se technická i opravy provedou najednou.
Měl by si ale uvědomit i druhý aspekt: může
skutečně opraváři plně důvěřovat, že tu
kontrolu udělá objektivně a že na to ve výsledku nedoplatí? Servisy budou přicházet
s „výhodnými“ nabídkami typu provedeme
technickou zdarma při servisu. Klient ale
zaplatí pět tisíc za výměnu oleje plus technickou kontrolu, což v součtu schová drahou
technickou prohlídku pod úkon údržby.
STK se jednoduše obávají toho, že je
servisy připraví o byznys…
Provozovatelé STK budou tlačeni do situace,
kdy si budou muset servis otevřít také.

V současné době ale neznám jedinou STK,
která by se k tomu chystala. Náklady přitom
nejsou nijak zásadní. Provozovatel potřebuje garážové stání se zvedákem, potřebné
náhradní díly a opraváře.
Opravdu se do toho nikomu
z provozovatelů STK nechce?
Zástupci STK řeší neustálé změny legislativy, absolvují školení, provádějí kontroly.
Prostě mají dost své práce a teď by se ještě
měli starat o to, jestli mají takové a takové náhradní díly. Je to jednoduše odlišné
odvětví než servisování aut. Ministerstvu to
opakovaně říkáme, ale neslyší nás.
Podmínkou zřízení STK je ale mimo
jiné vybudování průjezdní linky dlouhé
minimálně 26 metrů. Pořídit si ji se
servisům vyplatí?
Výstavba takové linky stojí asi pět milionů
korun, takže značkové velké servisy si takovou investici mohou dovolit, ale ti menší do
toho nepůjdou. Vláda jde opět proti malým
podnikatelům. My jako komora ostatně

FOTO: Hynek Glos

Kritizujete změny v novele zákona
o provozu na pozemních komunikacích
i dalších norem. Co je špatného na tom, že
mohou autoservisy od října suplovat roli
STK a provádět technické kontroly?
Nevěříme, že to bude fungovat. Technik, který je vyškolený pouze k tomu, aby prováděl
kontroly, na to pohlíží jinak než prodejci,
servisy nebo autobazary. Majitel autobazaru
je nastaven tak, že musí prodat co nejvíce
aut. Pokud bude mít zároveň i STK, mohou
u něj procházet kontrolou i nevyhovující
vozidla, aby je bylo možné ještě prodat.
U servisů je to dvousečné: někdy může
opravář „nacházet“ nepatrné závady proto,
aby měl co opravovat. A naopak, pokud bude
auto ve špatném stavu, neřekne zákazníkovi,
hoď ten vrak ze skály – a mnoho závažných
závad tam může nechat.
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Michal Cuc (41)
Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT. Poté
působil v projekční činnosti průmyslových
staveb. V současnosti je provozním vedoucím dvou STK. Deset let aktivně vystupuje
v profesní komoře STK, od roku 2015 je
jejím předsedou.

Ministerstvo s námi opravdu nekomunikuje tak, jak by mělo. A je to od doby, co
nastoupil současný ministr Ťok a změnilo
se osazenstvo odboru 150. Ministr, který
označuje provozovatele STK za sektu,
přišel v roce 2015 s nápadem skoncovat
s frontami na STK, ale nic reálného pro
to neudělal. Kdyby ta komunikace od
začátku probíhala, tak jsou STK schopny
nabídnout řešení, aby fronty zmizely.
Pokud je tu přenesená působnost státu,
kooperace mezi ministerstvem a zástupci
STK by měla být lepší. Oni to řeší od stolu
bez znalosti věci.

zastupujeme spíše menší provozovatele STK
a právě oni se změn obávají nejvíc.
Šéf Asociace emisních techniků
a opravářů Libor Fleischhans řekl, že v STK
pracují kontroloři, nikoli opraváři – že tam
na opravy nebude mít nikdo čas…
S tím souhlasím. Když měl zákazník rozbitý
světlomet, tak jsme ho nemohli opravovat,
jen ho instruovat, na koho se má obrátit.
Když to začnou dělat pracovníci při linkách
STK, stráví třeba půl hodiny nad výměnou
žárovky. Celý proces kontroly se tím zadrhne.
Já jsem pro, aby zákazník čekal co nejkratší
dobu a technické šly jak na běžícím pásu.
Nebyly by řešením povinné objednávky?
Zřejmě ano. Ale mnoho provozovatelů to kvůli
zákazníkům zavádět nechce. Co si budeme povídat: kdybyste se musel povinně objednávat
k doktorovi, také by se vám to nelíbilo.
Říkal jste, že na vaše argumenty vláda
neslyší. Komunikace s ministerstvem
dopravy tedy nefunguje?

Může vůbec provozovatel STK nabídnout
technikům takovou odměnu, aby nebyli
motivováni ke korupci?
Provozovatel by skutečně měl technika odměnit tak, aby nebyl motivovaný ke korupci
a zkreslování výsledků prohlídek. A já si
myslím, že nevyžadují žádné závratné peníze. Bohužel se obávám, že i tady se může
novela projevit negativně – provozovatelům
se zvýší náklady a budou tratit. I kdyby
jim ale klesaly zisky – které už dnes nejsou
nijak markantní, protože úkonů přibývá
a kontroly se neúměrně prodlužují – budou
muset technikům přidat. Tlak na zvýšení
mezd je dneska všude a STK/SME nejsou
výjimkou.
Má mít stát větší pravomoci při kontrole,
jak stanice měří emise, než tomu bylo
v minulosti?
Stát má mít silnou pravomoc a nedávné
změny jsou z tohoto pohledu pozitivní. Že se
auto nafotí a naměřené hodnoty se pošlou
do centrálního informačního systému, je
v pořádku. Emise jsou sice „jenom“ o životním prostředí, ale dříve se opravdu děla
zvěrstva a nad tím, co emisní kontrolou prošlo, zůstával rozum stát. Doufám, že dnes
už si to – i vzhledem k výši pokut – nikdo
nedovolí.

Takže v tomto případě politiky
nekritizujete…
Přece jen musím skřípat zuby, když se fotí
na lince emisí a za deset minut se totéž fotí
na STK. To je absolutně zbytečné, což si na
ministerstvu nenechali vysvětlit.
Řekli vám nějaký argument?
Prý se stalo, že jistý provozovatel, který měl
ke kontrole dvacet bílých oktávek, postavil
na emise jen jednu, na které se provedlo
dvacet měření, a až na technickou kontrolu
jelo všech dvacet aut, z nichž devatenáct
neprošlo SME. Opatření prý vzniklo s cílem
zabránit takovým podvodům. Já nevěřím
tomu, že se to stalo, zato vím, že kontrola
trvá kvůli takové zbytečnosti o pět minut
déle.
Nemáte pocit, že stát podnikatele jen
buzeruje s odůvodněním, že zabraňuje
podvodům?
Bohužel. Připomněl bych kauzu, která se
řešila nedávno. Jako technik musíte při
kontrole najít typ motoru. Pokud se to nepodaří, je to závada vážná. Nikdo si už ale
neuvědomuje, že u některých aut je problém
se k typu motoru dostat, často bývá i zkorodovaný. Když ho technik nenajde, majitel
by teoreticky musel auto vzít a vyhodit.
Proto týden po novelizaci vyšla instrukce,
kde se mluví o tom, že musíme na vyhledání vydat maximální úsilí, a pokud se to
nepodaří, máme naší zkušeností posoudit,
o jaký typ motoru jde, jaký má objem atd.
To ale mnozí technici obcházejí. Když přijde
kontrola a já typ motoru hledat nebudu,
dostanu drastickou pokutu až 50 tisíc. Celé
je to absurdní.
Naslouchala vláda při přípravě změn
připomínkám odborníků? Nebyl za
změnami spíše tlak některých zájmových
skupin na politiky?
Bohužel byl celý legislativní proces příliš
rychlý, připomínkové řízení de facto neexistovalo. Naše představy se do podoby novely
zákona nepromítly. Komunikace mezi sítí
STK a státem se doufejme zlepší – máme
přece společný zájem udržet český vozový park v udržitelném technickém stavu.
Obávám se však, že dnes politici skutečně
podléhají tlaku některých zájmových skupin. Nerad bych to ale rozváděl.
JakUB PrOCHÁZka.(prochazkamf.cz)
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PříBěH
úsPěCHU

Vracejí věhlas
českým nástrojům

Housle, violoncella, violy či basy
mistrů z Lubů na Karlovarsku znějí
v koncertních sálech celého světa

P

odnikatel a nadšený milovník
vážné hudby Tomáš Jareš se chlubí
ušlechtilým nástrojem, který vznikl
na západě Čech pod rukama mistrů
houslařů Jana Lorenze, Luboše Derahy
a Jana Fronka.
A zároveň mi do podmanivých tónů skladby Nicolo Paganiniho Caprice č. 24, znějících
z přehrávače, říká: „Na tenhle mistrovský
nástroj hrají i české hvězdy jako Matouš
a Šimon Michalovi. Byl bych na svého syna,
který hraje od pěti let, hrdý, pokud by se
dostal na jejich úroveň.“
Housle ze společnosti Akord Kvint skutečně znají i mistři svého řemesla. Firma
vznikla před sedmadvaceti lety v obci Luby,
jež se pyšní dlouhou nástrojařskou tradicí.
A se svými smyčcovými hudebními nástroji
s visačkou top kvality dobyla svět.

Cesta do neznáma
Zakladatel rodinného podniku Josef
Holiš je vyučeným houslařem. Po maturitě nastoupil do nástrojařského podniku
Cremona (dnes Strunal), kde se vypracoval

až do funkce technického ředitele. Jenže se
mu nepodařilo přesvědčit kolegy o nutných
změnách.
„Jeho představy o tom, kudy se má ubírat
vývoj firmy, byly odlišné od zbytku vedení
společnosti. Po revoluci se rozhodl, že své
představy o tom, jak má vypadat manufaktura pro výrobu strunných smyčcových
hudebních nástrojů, bude realizovat ve
vlastním podniku,“ říká jeho syn a současně
jednatel Akord Kvintu Jan Holiš.
Živnostník Josef Holiš si nejprve sám vyzkoušel, zda bude mít jeho projekt smysl. Po
roce zjistil, že se vydává správným směrem,
a oslovil několik lubských houslařů; společně pak zaregistrovali firmu Akord Kvint.
„Společnost byla od počátku pojata jako
rodinný podnik, respektive jako firma pěti
společníků, kde se preferovalo přijímání
rodinných příslušníků. Začínalo se v pronajatých prostorách domu u známých, které
se nicméně brzy ukázaly jako příliš malé,“
doplňuje Jan Holiš.
Houslaři proto koupili ve vsi polorozpadlý objekt. Byla to cesta do neznáma – na

pořízení domu, jeho rekonstrukci a vybavení
si vzali úvěr (na snímku nahoře). Jejich firma
však postupně – a to výhradně díky stavbě
koncertních a mistrovských nástrojů – našla
cestu k prosperitě. V roce 1997 se pak přidala
dceřiná společnost, jež se věnovala školní
a studentské produkci.

Asijská tsunami jako komplikace
V roce 2000 přišel zlom. Ve světě došlo
k prudkému poklesu poptávky po evropských strunných smyčcových nástrojích.
Důvod? „Byla za tím expanze asijských
výrobců do USA a finanční krize takzvaných
aijských tygrů. Evropským firmám, a to
včetně Akord Kvintu, nastaly veliké problémy,“ připouští Jan Holiš.
Podnikatel zároveň přiznává, že existenční potíže ještě umocnily konflikty mezi
jednotlivými vlastníky a jejich rodinnými
příslušníky. Musel přijít radikální řez.
„Problémy se vyřešily odchodem několika
společníků a zaměstnanců a snížením režie
na minimum. Především jsme ale přijali jako
fakt to, že bude firma několika let bez zisku,“
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připouští jednatel. Sám ostatně to, že firma
přežila asijskou tsunami, označuje za její
největší úspěch. Po globální krizi našel podnik
ztracenou cestu k úspěchu právě díky rodině
Holišových. V roce 2010 Akord Kvint přebírá
pod svou hlavičku výrobní program dceřiné
společnosti, což se ukazuje jako základní
stavební kámen budoucího profitu. Čistě rodinným podnikem se stala firma v roce 2012,
kdy se Josef Holiš stává jediným majitelem
a přivádí do pozice druhého jednatele syna
Jana. O tři roky později se do podniku vrací
další syn Petr. „Od roku 2015 se Akord Kvint
zaměřuje na inovace a nové výrobky a zažívá
poměrně prudký rozvoj, který graduje v letošním roce. To očekáváme rekordní tržby,
i když kombinované s velkými náklady na
investice,“ dodává Jan Holiš.

Zašlá sláva nástrojařství?

FOTO: archiv

Nejen ti, kteří hrají na smyčcové hudební nástroje, ale i většina laiků zná firmu
Strunal Schönbach, jež stejně jako Akord
Kvint šíří po světě právě z městečka na
západě Čech slávu tuzemského nástrojařství. První zmínky o mistrech houslařích
se v Lubech objevují už v 17. století. Jenže
podle Jana Holiše jsou právě tyto stránky
místní kroniky poněkud zaprášené.
„Dle mého názoru by bylo lepší říci, že
v Lubech má houslařství spíše dlouhou
a inspirující historii. Tradice implikuje kontinuální předávání něčeho místně specifického. O kontinuitě lze však v tomto případě
úspěšně pochybovat. Zároveň můžeme tvrdit, že při obnově výroby po několika krizích
v minulosti měly mnohem větší vliv podněty
z vnějšku regionu,“ říká Holiš.
„Nakonec i naši společnost ovlivňují
především vysoké standardy nejnáročnějších světových trhů či většinově německých
mistrů houslařů. Pravda, část z nich je
shodou okolností původem ze Schönbachu,
tedy Lubů,“ dodává jednatel.
Akord Kvint nicméně tuto zašlou slávu
úspěšně oprašuje: „Naše firma například
dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s Ateliérem Saldo, kde vyrábějí smyčce. Ve městě
jsou stále ještě aktivní mistři houslaři,
výrobci smyčců či kytar. Snažíme se menší
rozsah výroby vykoupit vyšší kvalitou, což je
ovšem pro naši oblast poměrně netradiční.“

Vzhůru do Mekky veletrhů
A jak si společnost budovala renomé na
zahraničních trzích? Zpočátku na veletrhu

sOUPeří s něMeCkÝMI MIsTrY.
Nástroje z Akord Kvintu dobyly svět.
„Prodávají se ve třiceti zemích světa,“ říká
Jan Holiš.

Široké portfolio
Akord Kvint nabízí umělcům celou strunnou smyčcovou sekci – tedy housle, violy,
cella a nově i basy –, a to v pěti kvalitativních úrovních od školních po mistrovské a ve všech velikostech. Konkrétně jde
o dva modely, Stradivari a Guarneri.

ve Frankfurtu nad Mohanem. „Účast na
MusikMesse byla nezbytná. Nová firma se
musí nutně představit. Našemu úspěchu
také pomáhaly společenské změny v roce
1989. Svět byl v pohybu a přeskupovaly se
trhy, navíc vládl všeobecný entuziasmus.
To se děje jednou za několik generací. Dnes
význam veletrhů spíše klesá,“ domnívá se
Holiš.
Většina produkce Akord Kvintu aktuálně
míří za hranice. „Vyvážíme do zhruba
30 zemí světa. Zásadními trhy jsou Japonsko, Německo, Spojené státy, Kanada, Singapur, Polsko či Rusko. Avšak v posledních
letech významně posilujeme i na domácím
trhu,“ prozrazuje jednatel.
I když Akord Kvint v podstatě živí velkoobchodníci, snaží se pokrýt co největší díl
tržního koláče. Prodávají tedy i obchodům
a konečným zákazníkům. Podnik nicméně
zůstává spíše menší manufakturou.
„Naším cílem není stát se továrnou.
Nechceme ztratit kontakt s konečným
produktem a se zákazníkem. To považujeme
za klíč k vysoké kvalitě a ke spokojenosti
hráčů. K rozšiřování nicméně dochází ve
výrobě i v odbytu. V posledních dvou letech
jsme získali čtyři nová zastoupení na velmi
slibných trzích,“ říká Jan Holiš.
JakUB PrOCHÁZka.(prochazka.mf.cz)
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Já na syna, syn na mě

V příběhu Petra Blažka, majitele
firmy BP-Global, nechybí nic. Úspěch, pád,
procitnutí, tvrdá práce. Ale také štěstí
a rodinná soudržnost

K

e stavební firmě vloni přibyla odnož,
BP-Garden Petra Blažka mladšího.
Zatímco otec se zabývá zejména
menšími zakázkami v oblasti rekonstrukcí
bytů a budov, syn navrhuje a upravuje
zahrady i městskou zeleň.
Často na sebe navazují – otec dá do
pořádku dům, syn zahradu, případně otec
realizuje zahradní stavební prvky. Svoji spolupráci považují tak trochu za zázrak, který
se vůbec nemusel uskutečnit.

Nechtěl jsem se stydět
Synovi bylo teprve devět let, když jeho otec,
obchodní ředitel pražské pobočky středně
velké stavební firmy, prodělal v 36 letech
těžkou mozkovou příhodu. „Nikdo nechápe,
co to bylo, do té doby jsem nezastonal a pak
už také ne,“ říká Petr Blažek.
Ochrnul na levou stranu těla a v nemocnici se nikdo neodvážil rodině sdělit

nějakou prognózu. „Byl jsem menšinovým
vlastníkem firmy a moji společníci se tehdy
zachovali skvěle, nechali manželce k používání auto, přispívali na benzin i dorovnávali
nemocenskou,“ vzpomíná s povděkem na
tehdejší spolupracovníky.
Petr nemohl chodit a říká, že výlet na
Pražský hrad, kam ho manželka vezla
na vozíku a lidé jí pomáhali, ho vyloženě
nakopl k touze uzdravit se co nejdřív:
„Strašně jsem se styděl a hned po návratu
jsem zkoušel chodit s holí. Šlo to ztuha,
neměl jsem rovnováhu a neslyšel jsem na
levé ucho. To mi spolu s problémy s chutí
a jemnou motorikou na levé ruce zůstalo
dodnes. Nikdy by mě nenapadlo, co všechno ztráta sluchu na jednom uchu udělá
s orientací v prostoru,“ líčí mladistvě
působící padesátník.
V Janských Lázních, které považuje za
hlavní pomoc při uzdravování, trénoval

chůzi po nocích, aby ho nikdo neviděl se potácet, a po sedmi měsících se k překvapení
lékařů vrátil do práce, k řízení auta, lyžování
i jízdě na kole.

Kudy dál?
Další šok Petra Blažka čekal v roce 2010, kdy
většinoví společníci firmu prodali. „Svou
práci jsem považoval za jistotu do důchodu.
Dostal jsem sice svou část podílu, jenže
ta nestačila na to, abych si nemusel dělat
starosti, co dál,“ přiznává.
Ale z jeho životopisu je vidět, že se výzev
neleká. Strojařiny nechal hned po vyučení,
vykonával pak různé profese a v roce 1997
založil vlastní firmu na zateplování budov.
Rok poté dostal nabídku spojit se s větším
podnikem a stát se obchodním ředitelem.
V této funkci po zotavení z nemoci prožil
jedenáct spokojených let. Až do osudného
rozhodnutí společníků. „Dva měsíce jsem
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v Brně ho čekají ještě dva roky inženýrského studia.
Práci při škole považuje za skvělou šanci
odborně se rozvíjet a nabírat kontakty: „Na
brigády přibírám i spolužáky, přece jen s lidmi z oboru se pracuje jinak, není potřeba nic
vysvětlovat, vědí přesně, co dělají, baví je to
a nic se nemusí opravovat.“

Jak se buduje autorita
Petr
navázal studiem
vyšší odborné
školy
sPOlečnÁ
řeč. Bourání,
kácení, výkopy,
tamtéž,
v oboru
zahradní
a krajinná
tvorba,
to obstarává
otec.
Tvorbu zahrady
pak syn.
Na
snímku realizace v Litoměřicích.

Ovšem než dojde na druhou fázi tvorby
zahrady, jako je navážení substrátu a sázení,
jsou zapotřebí dělnické práce při bourání,
kácení a výkopech. Při nich se uplatní lidé
pracující pro otcovu firmu, jenže to má háček.
Laik by si myslel, že dělníci ocení, pokud šéf
pracuje stejně jako oni, ale kdepak! „Zatím
mě moc jako šéfa neberou,“ usmívá se Petr
mladší, „ale jak přijde táta, tak to lítá.“
„Dělníci totiž musejí vědět, že práci rozumím. Že na mě nemohou zkoušet, že něco
nejde,“ dodává otec, „i jako obchodní ředitel
v obleku jsem kdysi vylezl na lešení, ukázal,
jak na to, a zase šel po své práci, což byly zejména nabídky, harmonogramy a rozpočty.“

Tady jsem pánem já!
sÁGa rOdU
BlažkŮ. Otec a syn
loni spojili svoje síly
a jejich podnikání dostalo
nový impulz.

strávil na chatě přemýšlením, kudy dál,
sbíral názory kamarádů a abych pravdu řekl,
počítal jsem s nějakou nabídkou od bývalé
konkurence,“ přiznává.
Když se nikdo neozval, založil ještě
v roce 2010 vlastní realizační firmu
BP-Global. Využil kontakty, které měl,
doporučení kamarádů a nově vzniklá
společnost nabrala tempo. Rychle za
sebou následovaly zakázky, jako třeba
stavba tlakové kanalizace v Sedlčánkách,
rekonstrukce hlavní budovy Autodružstva
Praha, úpravy bytů.

FOTO: Hynek Glos

Propojení profesí
To směřování Petra Blažka mladšího, v té
době osmnáctiletého, bylo jasné od dětství.
Soused na chatě ho naučit řídit traktor asi
v devíti letech a Petr mu od malička pomáhal v zemědělství, takže Střední zahradnická škola Mělník byla jasná volba. Na ni

kde zažil ty nejlepší učitele. V té době už
upravoval zahrady známých na doporučení
po celé republice.
Petr starší přiznává, že si spolupráci
se synem vždycky přál, ale nikdy o tom
nemluvili, prostě to vyplynulo. Syn se zatím
profesi nemůže věnovat naplno, po letošním získání bakalářského titulu na lednické
Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity

„Dělníci musejí
vědět, že práci
rozumím. Že na
mě nemohou zkoušet,
že něco nejde.“
PeTr Blažek sTarŠí

Mladší Petr přiznává, že se od otce hodně
učí. Ale nejen na rodinné zahradě je pánem
on. „Nejčastější chybou je snést bez konceptu a myšlenky k domu vše, co se lidem
líbí. Když přijdu na zahradu, chci proto od
majitelů slyšet, co chtějí změnit, jak ji chtějí
využívat, co se jim líbí a co ne, a pak hledáme společnou řeč.“
Naštěstí ještě nikdy nemusel od zakázky
odstoupit, vždy se mu povedlo zadavatele
přesvědčit o estetických a přírodních zákonitostech. Tak tomu bylo třeba u realizace
rodinné zahrady vnitrobloku bytového domu
v Litoměřicích či kompletní rekonstrukce
zahrady u vily na pražské Hanspaulce.
Stejně harmonicky vychází i s otcem. To
potvrzuje i Petr Blažek starší: „Začínáme,
ale jde nám to dobře, jen bychom přivítali,
kdyby den měl více hodin. Momentálně se
rýsuje první společná zakázka, tak uvidíme,
zda bude potřeba stanovovat nějaká pravidla. Ani jeden z nás oboru toho druhého
nerozumí, ale pohled na podnikání máme
stejný.“
Oba se řídí tím, že je potřeba odevzdat
práci v takové kvalitě, která přinese další
doporučení.
Jana ŠUlIsTOvÁ

11/2018 l 21

12_27_PT_11.indd 21

14.11.2018 12:12:09

PříBěH
úsPěCHU

Dědictví lovce turistů

Společnost BoHo dnes zaměstnává
180 lidí. Zrodila se, protože
Mathias Schwender neměl
v Praze kde spát

K

dyž se v roce 1999 vypravil Mathias
Schwender poprvé z rodného
Německa na výlet do Prahy, zjistil, že
je v ní téměř nemožné najít slušné a zároveň
finančně dostupné ubytování. Rozhodl se, že
se to pokusí změnit. Domluvil se s bratrem
a v Dělnické ulici v Holešovicích si pronajali
byt.
Dnes v tom stejném domě sídlí hostel Sir
Toby’s, nejstarší ze sítě osmi hotelů a hostelů, které dohromady tvoří BoHo neboli
Bohemian Hostels.

O krok napřed
Aby se Schwender, v té době šestadvacetiletý vyučený malíř pokojů a student
teologie, na sklonku devadesátých let se
svým nápadem otevřít levné ubytování
pro turisty prosadil, musel se hodně otáčet. Internet byl v plenkách a sehnat hosty

nebylo jen tak. Vyrážel proto na hlavní
nádraží a „lovil“ tam turisty, kterým
vykládal, že má jen pár zastávek metrem
ideální hostel.
V té době přijížděla většina turistů vlakem
a na hlavním nádraží měly peróny rozdělené
týmy placených nadháněčů z turistických
kanceláří. Pro další konkurenci tam už
nebylo místo. Jenže Schwender to nevzdal.
Do vlaků přijíždějících z Berlína nastupoval
už v Praze-Libni, takže měl tak sedm minut
na to, aby potenciálním hostům představil
svůj hostel.
A dařilo se mu. Slávu jeho zařízení
následně šířili sami spokojení klienti, kteří
mu za sebe při odjezdu posílali z nádraží
„náhradu“. Schwender časem původně pronajatý byt koupil a postupně celý dům. Tak
vznikl Sir Toby’s, jeden z vůbec prvních tří
hostelů v Praze.

Rychlá expanze
Následoval hostel Czech Inn na Vinohradech, ten rostl podobným způsobem. Po
něm dvě proti sobě stojící budovy na náměstí I. P. Pavlova, hostel a hotel Miss Sophie’s.
V té době už vyžadovalo řízení společnosti značné manažerské kvality. A protože
Schwender je duch nepokojný, založením
spíš podnikatel, přišla v roce 2015 do společnosti Babeta Schneiderová. Absolventka
britské University of Derby s bohatými
zkušenostmi ze zahraničí se stala výkonnou
ředitelkou.
V témže roce přibyl do portfolia malý
Nicolas Hotel na Malostranském náměstí,
o rok později Amadeus Hotel na Žižkově.
Ten BoHo koupily i se všemi zaměstnanci.
Prošel rekonstrukcí všech pokojů a přes
letošní zimu bude probíhat renovace recepce
a lobby.
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MaZanÝ TrIk. Na začátku Mathias Schwender lovil turisty ve vlaku před vjezdem na pražské
hlavní nádraží.

„Zaměstnanci jsou alfou a omegou
úspěšného ubytovacího zařízení,“ říká Babeta Schneiderová, „pokud nejsou nadšení
a motivovaní a nedělají svou práci rádi, ani
sebelepší nápad nebo sebekrásnější prostředí úspěšný hotel nebo hostel nezajistí.“
V BoHo proto kladou důraz na individuální přístup nejen k hostům, ale i k zaměstnancům. V současnosti se snaží přilákat více
Čechů. Většina zahraničních pracovníků to-

Hostel a záchody
ZBěsIlé TeMPO.
„Dnes probíhá 70 procent
rezervací online,“ říká Babeta
Schneiderová, výkonná
ředitelka BoHo.

Loni se podařilo dotáhnout do konce
i deset let trvající rozsáhlou přestavbu rozpadajícího se měšťanského domu ze 13. století
v Olomouci. Renovace mimopražské pobočky
BoHo byla natolik zdařilá, že se v roce 2017
dočkala ocenění krajské památky roku.
Obnovou ostatně postupně procházejí
všechny budovy BoHo. Ve vinohradském
Czech Innu tak například před třemi lety
vznikl v rozsáhlém sklepním prostoru bar,
kde se konají koncerty. Loni zde otevřeli
stylově zrenovovanou moderní kavárnu.

FOTO: archiv, Martin Pinkas

Mezinárodní tým
Bohemian Hostels dnes zaměstnává celkem
180 lidí, 150 v Čechách a dalších 30 v Ghaně. Jsou mezi nimi lidé šestatřiceti různých
národností, například Australané, Němci,
Francouzi, Ukrajinci, Indové, Ázerbájdžánci, Syřané.

K sedmi ubytovacím zařízením v České
republice patří od roku 2016 také hostel
v Accře, hlavním městě africké Ghany.
Schwenderův bratr působil v Ghaně
nějaký čas jako misionář, jeden pozemek
přitom padl bratrům obzvlášť do oka,
a tak vzniklo „somewhere nice“.
„Naším krédem je pomáhat ke změně
k lepšímu nejen v blízkém okolí, ale
i daleko za hranicemi. A v rozvojových
zemích nejvíc pomůžete, když dáte
místním lidem práci,“ vysvětluje Babeta
Schneiderová. Ghanský hostel tak vyrostl
čistě pod rukama místních.
V Ghaně zkouší BoHo také jeden
netradiční projekt. „V Accře momentálně
v rámci CSR rozjíždíme projekt výstavby
veřejných záchodků,“ pokračuje Schneiderová. „V Ghaně je totiž nezákonné vykonávat potřebu na veřejnosti a hrozí za
to vysoká pokuta. Jenže tam neexistuje
kanalizační systém a pro chudé lidi je to
veliký problém. Veřejné záchody za nízký
poplatek mohou pomoci jejich situaci
řešit. Konečně se nám podařilo získat
veškerá potřebná povolení a výstavba
může příští rok začít.“

tiž v Česku studuje a po absolutoriu z hotelnictví odcházejí do jiných profesí. Lidí, kteří
by se mohli přesouvat na vyšší manažerské
pozice, je tak výrazný nedostatek.
„Služby mají u nás špatnou pověst,“ říká
Schneiderová. „Nemáme školu, jako je americký Cornell nebo švýcarská École hôtelière
de Lausanne. Přitom hotelnictví a cestovní
ruch představují nesmírně dynamické
odvětví, spolu s IT se rozvíjejí snad nejrychleji ze všech. Je to obor, ve kterém je snadné
najít práci na poloviční nebo zkrácený úvazek a rozhodně neplatí předsudek, že si ve
službách nemůžete vydělat slušné peníze.“

Pro každého něco
Loni se ve všech podnicích BoHo ubytovalo zhruba 70 tisíc lidí a strávili tam
165 tisíc nocí. Letos bude toto číslo ještě vyšší.
Zároveň se ale v celé Evropě (s výjimkou
Ruska, kde se letos konalo mistrovství světa
ve fotbale, což je pro hoteliéry zlatý důl) projevuje tlak na snižování cen. Zisky proto tolik
nerostou. Zkracuje se také doba mezi rezervací
a příjezdem hostů a způsob, jakým rezervace
probíhají. Dávnou minulostí je realita roku
2005, kdy Schneiderová ve službách začínala
a kdy tři lidé jenom zvedali telefony, faxovali
a otevírali poštu. V té době bylo běžné, že si
host rezervoval pokoj i několik měsíců dopředu dopisem a platil šekem. „Dnes probíhá
70 procent rezervací online,“ dodává.
Každý hotel a hostel v rámci BoHo má
specifický vzhled a nabídku, díky čemuž si
vzájemně nepřetahují klientelu. Zatímco
v Praze návštěvníci pobývají dvě až tři noci,
v Olomouci obvykle jen jednu. Například
hostel Czech Inn vyhledávají především
mladí lidé mezi 19 až 26 lety, často z Německa, zatímco do holešovického Sir Toby’s jezdí
lidé starší a oblíbený je mezi Australany.
V příštím roce bude BoHo otevírat další
hotel v Praze, nedaleko od Václavského náměstí a hlavního nádraží. Do budoucna plánují další zařízení v Ghaně, kde se naskytla
možnost koupit pozemek v Accře u moře.
„Naše společnost roste organicky jako
strom. Když se stromu naskytne místo,
vyraší tím směrem větev, a když je tam zeď,
nic tím směrem nevyroste. My jsme stejní.
Když se objeví příležitost, využijeme ji,“ shrnuje základní filozofii BoHo Schneiderová.
„Naším cílem ale není za každou cenu růst.
Chceme být skvělí v tom, co děláme.“
JITka JeníkOvÁ

11/2018 l 23

12_27_PT_11.indd 23

14.11.2018 12:12:11

PříBěH
úsPěCHU

Hudební škola hrou

Zdeňka Strnadová stojí
v čele první soukromé základní
umělecké školy v Českých Budějovicích
už 25 let. A má vyprodáno

V

šechno bylo hodně narychlo. Na
rozhodnutí, zda s manželem do
toho půjdeme, jsme měli asi tak dva
dny a na samotné založení školy zhruba
tři týdny. Nicméně nebylo moc nad čím
váhat. To, jak se člověk rozhoduje dnes, má
téměř vždy prapůvod už v minulosti, někdy
i hodně daleké. To byl náš případ, popisuje
dvaašedesátiletá zakladatelka školy dnes.
A nelitujete? zní otázka. „Jestli jsme tehdy
udělali dobře? Asi ano, i když nám to také
hodně vzalo, zejména času. Bylo mnoho let,
a vlastně to trvá dodnes, kdy jsme neměli
žádnou dovolenou. Pořád se všechno motalo
a stále motá okolo školy.“

Rozhodující impuls
Než učinila zásadní životní rozhodnutí,
působila Zdeňka Strnadová jako ředitelka
Základní umělecké školy ve Zlivu. Nevyhovovala jí však jedna zásadní věc: nemohla

vědět, zda bude ve své funkci i v dalším
období. Přiznává, že to ji čas od času i lehce
demotivovalo. Nemohla si být jista, jak dlouhého trvání budou mít její snahy a nápady.
Z toho důvodu přivítala s radostí změnu
v zákoně umožňující od prvního září 1993
možnost založit si vlastní soukromou hudební školu, a to za srovnatelných podmínek
s hudební školou státní.
„Největším hnacím motorem při zakládání školy pro mě byla představa, že si sama
budu moci vytvářet osnovy. Nelíbil se mi
zastaralý, zkostnatělý systém. Chtěla jsem
žákům výuku oživit,“ popisuje Strnadová
svou původní vizi. Nedá se říci, že by se její
původní představa úplně rozplynula, nicméně zažila zklamání. I když měla svoje osnovy
původně schválené, nyní se opět musí držet
Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ten
je podle jejích slov zcela o ničem.

Teoretičtí rozumbradové
„Když se kouknete na seznam autorů,
který se na jeho sestavování podílel,
zjistíte, že velké množství z nich nikdy
neučilo,“ s povzdechem poznamenává
paní Zdeňka.
A poukazuje na to, že ze Školního vzdělávacího programu vyplývá, že jsou žáci povinní docházet na různé hodiny hudebních
nauk a podobně, což je často na úkor výuky
na hudební nástroj. A také je to pro školu
finančně velmi vyčerpávající.
„Za sebe můžu říct, že současný Školní
vzdělávací program a Rámcový vzdělávací
program hodil výuku o 70 let nazpět,“
vyjadřuje svůj názor Strnadová.

Stop stav
Na začátku září roku 1993 navštěvovalo školu poskytující vzdělání v hudebním oboru
a připravující žáky ke studiu na středních
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ŠkOla PrO radOsT.
„Naším cílem je naučit děti
lásce k hudbě, která je bude
provázet celým životem,“ tak
zní motto školy, kterou založila
Zdeňka Strnadová.

a vysokých školách uměleckého zaměření
78 chlapců a dívek. Dnes má kapacitu skoro
vyčerpanou, do výuky dochází 376 žáků
z možných 380.
A mohlo by jich být mnohem více. Okolní
větší obce jí nabízejí možnost otevření
pobočky. Nicméně ona to odmítá se slovy,
že by nebylo možné mít řádný dohled nad
takovým kolosem.
V současnosti vede ředitelka Zdena Strnadová patnáct stálých učitelů, tři nepedagogické pracovníky a patnáct externistů. Žáci mohou navštěvovat v Jihočeském
kraji celkem pět poboček: dvě v Českých
Budějovicích a další v Rudolfově, Dobré
Vodě u Českých Budějovic a v Černé
v Pošumaví.Existují dva typy škol, dotované a nedotované. Zdeňka Strnadová se
přiklonila k první možnosti: „Nás dotuje
stát a já dostávám běžný ředitelský plat.
Peníze však dostáváme pouze na provozní

náklady. Veškeré investice jdou za námi.
Abychom mohli dotace získat, museli jsme
se dobrovolně přihlásit k neziskovosti,
takže my ani zisk mít nemůžeme. Pokud
nějaké peníze zbydou, kupujeme z nich
hudební nástroje, které následně můžeme
půjčovat našim žákům, nebo děláme
nějaké stavební úpravy. Například jen odhlučnění jedné místnosti vyjde přibližně
na 100 tisíc.“
Proč se tak rozhodla? „Nedotované školy
podle mého názoru nikdy nemohou nabízet
individuální výuku, protože to prostě ekonomicky nevychází. Žáci se však ve skupinové
výuce hraní na nástroj většinou nic nenaučí,“ shrnuje Strnadová.

Kritické momenty
Za 25 let fungování školy prožila nesčetně
krizových momentů. Velmi ji třeba trápilo,
že neměli vlastní prostory. Do pronajatých

Široký záběr
Soukromá hudební škola v Českých
Budějovicích dává dětem příležitost
rozvíjet svůj talent v těchto předmětech:
klavír, jazzový klavír, elektrické klávesové
nástroje; klasický a populární zpěv;
kytara, elektrická kytara, basová kytara;
zobcové flétny (sopránová, altová,
tenorová, basová), příčná flétna; saxofon,
klarinet; trubka, lesní roh, trombon, tenor,
baryton; housle, viola; akordeon; hudební
nauka; souborová hra, komorní zpěv,
komorní soubory různého uskupení.

investovali velké sumy. Jen protihlukové
izolace místností byly velmi nákladné. A bez
nich to nešlo.
„Jeden opravdu krizový okamžik nastal
mezi přelomem století a rokem 2002. Tehdy
manžel pobýval hodně často v zahraničí,
hrál ve Švýcarsku, Indonésii a v dalších
zemích. A já jsem byla na všechno sama.
Měli jsme hodně detašovaných pracovišť.
Z jednoho pro nás důležitého objektu, do
kterého jsme dali hodně peněz, nás z ničeho
nic vyhodili,“ popisuje Strnadová bolestný
okamžik.
Dnes už jsou na tom ale mnohem lépe.
Mají vlastní objekt v Klavíkově ulici v Českých Budějovicích. Ten se jim vloni po
13 letech podařilo splatit. Na otázku, zda se
jim investice do školy někdy vrátí, odpovídá,
že rozhodně ne.
„Je to spíše srdeční záležitost. Pravda, lze
se tím velmi slušně uživit, ale na zbohatnutí
to není. Dodneška sama učím. Přitom jsem
zavalená papíry, které musím vyplňovat
a kterých je o dvě třetiny více, než bývávalo,“ shrnuje Strnadová. A dodává, že by se
namísto toho raději věnovala výuce hudby,
žákům a učitelům. „Proto to vlastně všechno
dělám,“ uzavírá.
MarkéTa MaZanCOvÁ
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PříBěH
úsPěCHU

DJ života

Konopný vizionář Jiří Stabla
jde do všeho naplno.
Sám říká: Mám vizi, jdu
a nic mě nezastaví

Z

mnoha profesí pětatřicetiletého
havířovského rodáka vyčnívají tři
obory. Téměř dvacet let působí jako
DJ Nuff. Díky hudební profesi se odstěhoval
na slunnou Ibizu, kde měl dokonce vlastní
pořad v nejvlivnějším světovém Ibiza Global
Radio.
Před devíti lety registroval první český
zdravotnický prostředek z konopí a založil
společnost Carun. Z úspěšné firmy, u jejíhož
zrodu stála jeho dnes už bývalá přítelkyně
Hana Pristášová, mu zbyla síť Konopných

lékáren a 15procentní podíl. Ten by rád prodal a věnoval se rozvoji nové konopné a čistě
veganské značky Hempin.
A třetím oborem jeho zájmu je marketingové poradenství; zaměřuje se zejména
na neuromarketing a budování korporátní
identity. Jako marketér se v dohledné době
chystá do Connecticutu pomáhat jedné
z místních velkých firem utvářet korporátní identitu (a ve volném čase samozřejmě hrát v klubu a věnovat se bojovým
sportům).

Od boxu za mixážní pult
„Vyrůstal jsem jenom s maminkou bez
podpory otce a hodně věcí jsem se musel
naučit sám,“ vzpomíná Jiří Stabla na nelehké začátky, „byli jsme druhá rodina, která
se nastěhovala do nového sídliště Šumbark
v Havířově. Mým druhým jazykem je romština a všichni tehdy říkali, že mě jednou
zavřou.“
Přiznává, že hodně riskoval, hodně se bál,
ale nakonec si všechno vybojoval. „Jako kluk
jsem neměl peníze na školy, pak na školní
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Pro obchod se zrodil, už jako čtrnáctiletý prodával na maminčino jméno Avon
(kamarádi z té doby mu ostatně neřeknou
jinak než Parfém), později se živil prodejem dek a lamp se spektrem slunečního
záření…
V klukovských potyčkách se mu náramně
hodil box, který trénoval. Techno hudbě
propadl od chvíle, kdy se na české scéně
objevila. Když mu trenér nabídl, aby dělal
vyhazovače v místním klubu, nikdo tehdy
neřešil, že ještě není plnoletý.
Po jedné rvačce odvezli i zraněného dýdžeje a Jiří vzal hraní za něj. Měl okamžitě
úspěch. Místní barmanka tehdy označila
jeho konzumační lístek přezdívkou „ňufíček“
a z toho vzniklo jméno Nuff (čti Naf).
Z havířovských klubů se postupně propracoval až do Mekky zábavy na španělský
ostrov Ibiza a k mnoha hudebním oceněním.
„Jsem prostě kluk z ulice, který se dokázal
ze stoky dostat a dělat něco pro lidi,“ směje
se Jiří.

Vzkříšení konopné velmoci
Ke konopí Jiřího Stablu dovedly chronické
kožní problémy jeho přítelkyně, na něž zabírala podomácku vyrobená konopná mast.
„Česko bývalo konopnou velmocí, ostatně
první z mých Konopných
lékáren a poraden vznikla
právě na zámku Konopiště,
za jehož jménem tato rostlina
stojí. Lidé úplně zapomněli na
pomoc z přírody a je na čase,
abychom se k ní zase vrátili,“
tvrdí propagátor konopí, který
je neustále ponořený do knih.
„Bez nich si nepřipadám
celý. Všechno se snažím dopodrobna nastudovat. Třeba
centrální nervovou soustavu,
protože canabinoidy v ní
prokazatelně fungují, podle mě jsou 100procentní budoucností farmacie.“
Říká, že potkává hodně těžce nemocných
lidí a vidí, jaké účinky konopné preparáty
mají. „Jenže to nejsou léčiva, jen kosmetické a potravinové doplňky, takže v souladu
s legislativou vlastně nesmíme říkat, že
léčí. Navíc konopí má kvůli psychotropním
účinkům ve společnosti špatný zvuk. Ale my
své produkty vyrábíme z takzvaného technického konopí, což je název, který nemám
rád. Správně je to cannabis sativa – konopí
seté, od nepaměti používané pro technické

účely, zejména na výrobu oleje a vláken.
Před devíti lety jsem se díky dobré zkušenosti s konopnou mastí rozhodl jít s výrobou
konopných produktů proti všem a vyšlo mi
to!“
Začátky byly těžké. Aby mohl vyrábět certifikované produkty v nejvyšší kvalitě, prodal Jiří Stabla byt. S přítelkyní začínali na
farmářských trzích a čelili velkému odporu
z mnoha stran. „Ale vydrželi jsme to a když
jsem nedávno navštívil Cannafest, potěšilo
mě, že každý věděl, kdo přišel. Vystavovaly
tam čtyři velké české firmy, kterým jsem
vdechl život,“ říká spokojeně.

Široký záběr
Současná nabídka několikaměsíčního působení v Connecticutu patří k těm, které se neodmítají, ale konopný vizionář už promýšlí,
co bude dělat po návratu. Založil Cannabis
Institut Czechia sdružující lidi z konopného
průmyslu, chystá se do New Yorku představit konopný CBD Spray a novou značku
konopných produktů Hempin.
„Lidi se mě ptají, jak to všechno stíhám.
Jednoduše, protože mám vizi, jdu a nic mě
nezastaví,“ říká s nakažlivým nadšením
stoprocentní vegan přesvědčený o tom, že
za svou energii vděčí zejména zdravé stravě,
konopí a sportu.
„Jsem zblázněný do oboru
a nemíním se odmilovávat.
Z Connecticutu jistě přivezu
nějaké smlouvy, a jakmile vyřeším export, jsem
přesvědčený, že jako bývalá
konopná velmoc budeme
opět hlavními lídry světového konopného průmyslu.
Poté, co Kanada konopí
zlegalizovala, se hodně věcí
změnilo. Prostě konečně
přišla správná doba!“
Přesto Jiří za svou největší lásku
považuje hudbu, které nejvíc obětoval,
a dokud to jde, chce si tuto profesi užívat.
„Za dvacet už na mě nejspíš za mixážním
pultem nikdo nebude zvědavý,“ přiznává,
„navíc při hudbě se na vás 19 999 lidí
z 20 tisíc směje a baví se, to je nepopsatelná energie. V byznysu se na vás stejné
množství lidí mračí, takže není co řešit.
Ale říkám si, že pokud je člověk úspěšný
v jedné věci, bude úspěšný i v jiné“.

FOTO: archiv

Poté, co
Kanada
konopí
zlegalizovala,
se hodně věcí
změnilo

docházku nebyl čas, ale snažím se doučit
všechno, co mě zajímá a potřebuju. Je pro mě
proto velkým zadostiučiněním, když dostanu
pozvánku přednášet na vysoké škole.“
Od malička ho přitahovaly moderní
technologie, byl jedním z prvních v Havířově, kdo měl počítač a mobil. Možnost
vydělávat byla také důvodem, proč vzdělání
přes výborný prospěch ukončil jen vyučením v oboru kuchař-číšník. Nikdy se mu
nevěnoval, pokud se nepočítá příprava webu
s veganskými recepty.

Jana ŠUlIsTOvÁ

11/2018 l 27

12_27_PT_11.indd 27

14.11.2018 12:12:18

cover
s tory

Silnice a dálnice?
Je to o nervy
Stav českých komunikací
je dlouhodobě kritizovaný.
Jakou šanci má stav napravit
ministr dopravy Dan Ťok

28 l Profit

28_39_PT_10.indd 28

13.11.2018 14:48:12

Jak je to vlastně s novými silnicemi
a dálnicemi – stavějí se, nebo se jen
opravují jednotlivé úseky, včetně těch
zánovních, které se kvůli nekvalitní práci
stavbařů už rozpadají?
Samozřejmě se staví a hodně. Kdo nemá
zakryté oči, uši a nos, tak si toho nemůže
nevšimnout. Z hlediska našich předchůdců
a dnes největších kritiků je strašně jednoduché přerušit přípravu staveb a pak nadávat
těm, co přijdou po nich, že neotevírají nové
dálnice. Jen samotná výstavba jednoho
úseku trvá tři až čtyři roky, a to nemluvím
o přípravě stavby, která díky našim předpisům trvá ještě mnohem déle. Když přijdete
na ministerstvo, kde není nic rozestavěno
ani připraveno, těžko můžete po půl roce
hlásit, že jste postavil sto kilometrů dálnic.
Pro začátek tedy musíte stavby hlavně připravovat a zahajovat a teprve pak je možné
je otevírat.

FOTO: Martin Pinkas

Kolik jste tedy za vašeho působení zahájili
nových kilometrů dálnic?
Od roku 2014 jsme zahájili už 188 kilometrů dálnic. Vzato bez modernizace D1, která
představuje 75 kilometrů, je to 113 kilometrů
nových dálnic. V současné době máme rozestavěno 185 kilometrů nových dálnic a silnic
první třídy, což jsou většinou obchvaty měst.
Nové úseky dálnic z toho tvoří 118 kilometrů,
z toho je 21 kilometrů modernizované D1,
která se nově staví za provozu.
To jsou tvrdá data, která si lze snadno
ověřit. Opozice ale raději mává čísly dokončených dálnic za čtyři roky – ty ale mnohem
víc vypovídají o její vlastní neschopnosti
zahájit nějaké stavby, jež by se pak následující čtyři roky daly otevírat.
Kolik půjde do výstavby silnic a dálnic
příští rok peněz? A bude jich dost?
Na dopravní investice musí být dostatek
peněz. Rozpočet Státního fondu dopravní
infrastruktury, ze kterého jsou tyto stavby
financovány, se příští rok zvýší na 86,3 miliardy korun. Je to zhruba o 14 miliard
korun – tedy o 19 procent – víc než v letošním roce. Jinak ale musím trochu brzdit
představy, že výstavba je jen otázkou peněz.
Už teď narážíme na vyčerpanou kapacitu
stavebních firem. Ještě začátkem tohoto
roku stavba kilometru dálnice stála sotva
polovinu toho, co před deseti lety. Dnes už se
ceny zvyšují. Firmy už zdaleka nemají takový hlad po zakázkách jako před půl rokem.

Vraťme se k dálnici D1. Opravuje se
již pět let a konec modernizace je stále
v nedohlednu. Čím to, že se dálnici nedaří
opravit ve slibovaném termínu a kdy už
tohle trápení skončí?
Předně je asi třeba poznamenat, že na začátku modernizace se hovořilo o pěti až deseti
letech, ale to jen na okraj. Dnes počítáme
s tím, že modernizaci dokončíme v roce 2021.
Současně nemá cenu zakrývat, že to mohlo
být i dřív. Problém ale není v nečinnosti
ministerstva nebo ŘSD. Nejvíce nás zdržuje
počínání spolku Děti Země, které neustále
napadají každé stavební povolení. A i když
jsou jejich námitky nakonec odmítnuty jako
bezpředmětné, trvá to dlouho. V průměru se
panu Patrikovi daří zpozdit stavbu jednoho
úseku tak o rok. Co se týče těch omezení, pak
je třeba si uvědomit, že stavíme za provozu
úplně novou dálnici a všude, kde je to jen
trochu možné, necháváme zúžené dva jízdní
pruhy v obou směrech. To je samozřejmě velká komplikace i z hlediska dodavatele stavby,
která se pak o něco protáhne.
Často po D1 jezdím a vždy mě rozčilují
mnohakilometrové úseky s uzavřeným
pruhem, ve kterém se vůbec nic neděje.
Proč se nestaví nonstop, ve dne v noci,
o víkendech?
Tohle slýchám často a nezbývá mi, než
znovu a znovu opakovat, že ministerstvo ani
ŘSD nemají žádnou pravomoc kontrolovat,
zda mají soukromé společnosti na stavbě
dost lidí, zda pracují dostatečně intenzivně
ve čtyřicetistupňovém vedru a podobně.
Naším úkolem je kontrolovat, zda plní harmonogram stavby, aby ji předaly v termínu,
ke kterému se zavázaly ve výběrovém řízení.
A tam, kde tomu tak není, musíme okamžitě
s dodavatelem jednat, aby případný skluz
dohnal, a pokud se mu to nepodaří, nemáme

Dan Ťok (59)
Od prosince 2014 ministr dopravy ČR
v Sobotkově a poté i v první a druhé
Babišově vládě, od října 2017 poslanec
PS PČR, nestraník za hnutí ANO 2011. Byl
generálním ředitelem ABB Energetické
systémy, české a slovenské pobočky Alstom,
předsedou představenstva Jihomoravské
plynárenské, KKCG a předsedou
představenstva a generálním ředitelem
Skanska. Vystudoval Fakultu strojního
inženýrství VUT v Brně.

jinou páku než penále. Co se týče práce
v noci, dělá se to při bourání mostů, ale na
běžných úsecích se to nedaří. Dálnice i silnice vedou okolím měst a tam by stavba rušila
noční klid. Celkem chápu, že se tomu místní
samosprávy brání.
Dobrá tedy, dálnici D1 se ještě nějaký rok
raději vyhnu. Potíž ale je, že když z ní sjedu,
narazím na rozkopané okresky.
Tak to není úplně moje vina. Silnice druhých
a třetích tříd mají ve správě kraje a ony také
rozhodují, kdy a kde se budou opravovat. Co ale
naší „vinou“ je, že jsme jim na to přidali peníze.
Krajské silnice byly za uplynulá léta, ostatně
jako všechny silnice, obrovsky podfinancované. Kraje je dostaly v zanedbaném stavu od
státu a stát řekl: Teď se starejte, ale peníze vám
nedáme. My jsme se v uplynulých letech snažili

V průměru se
panu Patrikovi daří
zpozdit stavbu jednoho
úseku tak o rok.
tento dluh alespoň trochu smazat. Za poslední
čtyři roky jsme jim dali celkem 15 miliard a na
těch silnicích už je to znát.
V rozpočtu na to ale žádné peníze
nemáte?
Nebyly tam v žádném roce. Vždycky se jedná
o peníze, které v rozpočtu SFDI zbyly jako
nevyčerpané výdaje na některou z investic,
která se zdržela. A protože nám v posledních
letech takových peněz zbývá jen málo, ministerstvo financí je vždy dorovná z vládní
rezervy. Počítám s tím, že stejně to bude
i v příštím roce.
Takže se opět můžeme těšit na
rozkopanou republiku…
A pak že se nestaví. Ale vážně, řidiče každoročně prosím o trpělivost a jsem moc vděčný
těm, kteří to chápou. Stát v koloně nikoho
nebaví, na druhé straně musím bohužel
konstatovat, že značná část z nich se vytvoří
až ve chvíli, kdy v opravovaném úseku někdo
způsobí nehodu. Kombinace rekonstrukce
s nehodou pak bývá skutečně o nervy. Bez
rozkopaných silnic to ale neopravíme. Velmi
často slýchám nářky, proč nemáme silnice ›
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› jako v Německu. A je to jednoduché, protože

oni svou síť opravují průběžně a nemusejí
dohánět tak obrovské manko jako my. Je
třeba si uvědomit, že k tomu, aby silniční
síť byla v dobrém stavu, je nutno každý rok
kompletně zrekonstruovat pět procent její
délky. To se tady mnoho let nedělo a záplatování nejhorších děr nelze vydávat za rekonstrukci. Teď to zkrátka musíme dohnat.

Dlouho se mluví o nutnosti nové stavební
legislativy a v souvislosti s výstavbou
dálnic i o potřebě speciálního zákona, který
by ji urychlil. Teprve začátkem tohoto
volebního období se ale podařilo přijmout
novelu zákona o urychlení výstavby
dopravní infrastruktury. Proč to tak dlouho
trvalo?

V minulém volebním období, ještě před
mým příchodem na ministerstvo, se
připravoval zákon o liniových stavbách,
který měl být speciálním zákonem k zákonu stavebnímu. Cílem bylo inspirovat
se německým vzorem, což se nakonec
ukázalo jako nereálné. Nemůžete vzít
německý zákon a jednoduše ho posadit
do našeho právního řádu. Legislativní
rada vlády měla k návrhu tolik zásadních
připomínek, že to nešlo přepracovat.
V době, kdy jsem přišel na dopravu, se na
ministerstvu pro místní rozvoj začala připravovat velká novela stavebního zákona
a s tehdejší ministryní jsme se dohodli, že
se pokusíme do něj dostat ty instrumenty,
které pro zrychlení výstavby potřebujeme
na dopravě. To se nakonec nepodařilo,

ale to už také byl konec volebního období,
kdy bohužel končí doba pro jakoukoli
racionální diskusi.
Po volbách se situace změnila?
Do jisté míry ano. To, co mnozí před volbami kategoricky odmítali, se stalo tématem volební kampaně a najednou zde byl
konsenzus, že některé věci v zákonu změnit
musíme, pokud chceme výstavbu skutečně
zrychlit. Záměrně jsme také šli cestou poslanecké novely, která je pro nevládní poslance
řekněme stravitelnější než vládní návrh.
A také je to cesta rychlejší.
Novela zákona o urychlení výstavby
dopravní infrastruktury, která by měla
snížit byrokracii a odblokovat výkupy při
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Nemůžete vzít
německý zákon
a jednoduše ho posadit
do našeho právního
řádu.

FOTO: Martin Pinkas

zbytkových parcel. Přínosy novely zákona
pro urychlení staveb dopravní infrastruktury ale půjde řádně vyhodnotit až
v horizontu cca půl roku, neboť například
u smluv s vlastníky musí proběhnout minimálně 90denní lhůta pro získání jejich
souhlasu s výkupem a podepsáním kupní
smlouvy. Přesto už nyní se jednoznačně
ukazuje, že novela urychlení opravdu
přinese.

výstavbě dálnic, platí od září tohoto roku.
Už máte nějaké první zkušenosti s jejím
využitím?
Novela zákona platí teprve něco přes měsíc,
což přirozeně brání tomu, abychom ji už využili v plné míře. Prvním nutným krokem,
abychom mohli požádat o postup podle
novely zákona a využít v praxi všechny jeho
instituty, je v řadě případů nutnost stáhnout
žádosti o vyvlastnění, o správní rozhodnutí atd. Jen připomínám, že je to krom
jiného možnost mezitímního rozhodnutí při
vyvlastnění u prioritních staveb stanovených v příloze zákona. Výše náhrady se určí
samostatným rozhodnutím později tak, abychom nemuseli čekat. Novinkou je také fikce
souhlasu dotčených orgánů státní správy,
která znamená, že pokud se ve stanoveném

termínu nevyjádří, bude to považováno
za vyjádření souhlasu bez výhrad.
To jsou ale instituty, které lze využít
spíše v dlouhodobém horizontu. Můžete
uvést, který nástroj lze aplikovat prakticky
okamžitě?
Věcná břemena. Na většině dotčených,
tedy takzvaně prioritních staveb v přípravě, jsme nově oslovili vlastníky z hlediska
uzavírání věcných břemen a nabídli jim
navýšení ceny. V mnoha případech se
již daří tato věcná břemena uzavírat,
například D35 Časy–Ostrov a další. Hojně
se začíná využívat možnost vstupu na
pozemky z hlediska provádění průzkumů.
V rámci majetkoprávní přípravy ŘSD ČR
také nabízí vlastníkům možnost výkupu

Chystáte k urychlení výstavby nějaký
další krok? Hodně se mluví o nutnosti
omezit možnosti ekologických organizací
napadat a blokovat dopravní stavby.
Na ministerstvu připravujeme další novelu
zákona o urychlení výstavby, která by měla
i na tento problém reagovat. Chceme, aby
každý, kdo se bude chtít odvolávat, měl
skutečně pádný důvod, a ne že napadne vše
a bude čekat, co z toho se případně ujme. To
je spíš taková kontrola, jestli úředník někde
třeba neudělal chybu, díky níž se dotyčnému podaří stavbu prodloužit o další měsíce
nebo roky. S ochranou přírody to nemá nic
společného. Napadení závazného stanoviska
by se proto mělo ocenit nějakou sumou, já
bych to viděl až do výše padesát tisíc korun,
a pokud se ukáže, že šlo jen o zneužívání
práva, peníze propadnou.
Budete návrh podávat jako poslaneckou
iniciativu?
Tentokrát jsme zvolili standardní vládní
novelu, abychom ji mohli prodebatovat
i napříč resorty. Potřebujeme spolupracovat především s ministerstvem pro místní
rozvoj, které má v gesci stavební zákon.
Paní ministryně nyní chystá jeho kompletní
rekodifikaci, ale v rámci naší novely zákona
chce předložit i své návrhy, které je možné
přijmout rychleji, než se podaří prosadit
kompletní změnu stavební legislativy. To je
přece jen běh na delší trať.
Ivo BArtÍK
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Vánoční smršť
Až třetinu z celoročního objemu
nákupů uskuteční zákazníci
v Česku před Vánocemi. Jen na
internetu letos utratí přes 130 miliard korun

N

ěkolik týdnů, které znamenají
celou třetinu obratu. To jsou pro
české internetové obchody Vánoce.
Někdejší romantiku, kdy zákazníci ve
výlohách svátečně vyzdobených obchodů
vybírali ten nejlepší vánoční dárek,
vystřídalo klikání, předzásobování skladů
a doprava balíčků přepravními firmami.

Pátku neodolá nikdo
I když zvýšený objem nakupování zaznamenávají e-shopy od začátku října, ta skutečná
nákupní smrť začíná na černý pátek neboli
Black Friday. Svátek slev, importovaný do
Česka před několika lety z USA, připadá letos na 23. listopadu a symbolicky odstartuje
letošní nákupní horečku.
„Black Friday obecně považujeme za
start nejintenzivnějšího období vánočních
prodejů. Vrcholem pak bude týden od
10. prosince,“ říká Jan Vetyška, výkonný
ředitel Asociace pro elektronickou komerci

(APEK ).Také letos se e-shopy a dopravci na
Vánoce maximálně připravují. Věříme, že
vše proběhne z hlediska kupujících hladce
jako v průběhu celého roku a dárky pořízené
z klidu domova budou včas připravené pod
vánočním stromečkem.“
Právě vánoční nákupy a jejich zvládnutí
představují pro internetové obchody klíčový
vrchol celého roku. Připadá na ně až třetina
celkových tržeb. Ty by i letos měly tuzemským e-shopům růst o zhruba 15 procent.
„V loňském roce přesáhly obraty e-shopů
115 miliard korun. Letos předpokládáme
meziroční růst, celkem by se tak prostřednictvím internetu mělo prodat zboží za
nejméně 133 miliard korun,“ dodává Jan
Vetyška.

E-shopy a kamenné prodejny
Význam české e-commerce tak nadále
výrazně roste. Podíl přesahující 11 procent
na celém českém maloobchodu je toho

důkazem. Zajímavé bude podle odborníků
sledovat vývoj prodeje po internetu i do
budoucna. Trendem posledních let je totiž
prolínání online a offline světa. Hranice
mezi způsobem nákupů se tak bude dále
rozostřovat.
„E-shopy stále častěji otevírají kamenné
výdejny a prodejny, významní hráči z oblasti
tradičního retailu naopak zřizují prodej po
internetu. Tento trend bude trvat i v nejbližším období,“ doplňuje Jan Vetyška.
Nejnovější výzkum APEK ve spolupráci
s agenturou Nielsen Admosphere potvrdil,
že alespoň jednou za rok nakoupí v online
prostředí 90 procent uživatelů internetu.
Nejméně jednou měsíčně si zboží objedná
53 procent respondentů.
Právě vánoční období přitom pro e-shopy
představuje prubířský kámen jejich možností
zvládnout obrovský zájem zákazníků. „Internetové obchody se na hlavní sezonu poctivě
připravovaly, rozšířily skladové kapacity
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Černý pátek doplňuje
Dárcovské úterý

a podařilo se jim zajistit i dostatek personálu. Stejně tak se z předchozích let poučili
dopravci. Přesto všechny zapojené subjekty
doporučují s nákupy v e-shopech nečekat na
poslední chvíli,“ doporučuje Jan Vetyška.
„Obchodníci upozorňují především na riziko,
že se populární zboží vyprodá či bude hůře
dostupné. Dopravce může přibrzdit například počasí, které samozřejmě nelze ovlivnit,“
doplňuje. O Vánocích Češi tradičně nakupují
na internetu především hračky, knihy, oblečení či produkty pro zdraví a krásu. Chybět
nebude ani oblíbená elektronika a mobilní
telefony. Jak vyplývá z výzkumů APEK, zákazníci vnímají jako největší výhody nákupu
na internetu úsporu času. Díky objednání
online se vyhnou stresům v nákupních centrech, navíc mají možnost snadného srovnání
cen vybraného zboží.
„K hlavním výhodám lze jistě přidat
také širší nabídku, jakou lze v e-shopech
rychle obsáhnout. Nakupující na internetu

si mohou vybrat z širšího spektra než ti,
kteří vyrazí pouze do kamenných obchodů.
Současně je třeba upozornit, že nejnižší cena
nemusí být vždy nejvýhodnější. Rozhodně
doporučuji nakupovat ve vyzkoušených či
doporučených e-obchodech, a to především
zboží, které je skladem,“ podotýká Jan
Vetyška.

Místo dárků peníze
Nákupní vrchol přitom v posledních letech
nekončí před Vánocemi, ale doznívá až
po svátcích. Je to dáno i tím, jak se mění
podoba dárků. Stále více lidí totiž dává
svým blízkým do obálky obálku s penězi.
Loni o takovém dárku uvažovala polovina
lidí, což bylo o deset procent více než v roce
2016. Lidé pak tyto finance často utrácejí až
v povánočních výprodejích.
„Typicky jde o věci, které po Vánocích
najdeme ve slevách, tedy o oblečení a drobnou elektroniku. Důvodem, proč lidé darují

Na 23. listopadu připadá letos Black Friday,
tedy den velkých slev v e-shopech. Internetové obchody na toto datum tradičně
směřují svoje klíčové reklamní kampaně.
Slevy na zboží přitom dosahují až 75 procent. Jeden z největších českých e-shopů
Mall Group například v roce 2016 zaznamenal v souvislosti s touto akcí obrat téměř
miliardu korun.
„Black Friday již napevno zakotvil
v českém marketingovém kalendáři a my
bereme tuto kampaň z hlediska přípravy
velmi vážně. Rozhodně ji nepovažujeme za
ekvivalent posezonních lednových výprodejů. V případě Black Friday se jedná o dlouhodobou přípravu kvalitní časově omezené nabídky za mimořádných cenových
podmínek, protože tak tomu vždy bylo i na
trhu, kde tato tradice vznikla, tedy v USA.
Pojetí této kampaně se v České republice
ovšem obecně trochu změnilo, a tak se díky
našim tuzemským konkurentům z černého
pátku stal v mnoha případech spíše černý
půlměsíc,“ uvádí Jitka Dvořáková, obchodní
ředitelka Mall.cz
Nejúspěšnější kategorií z hlediska
prodaných kusů byly v roce 2016 hračky
s podílem 19 procent a drobná elektronika
s 13,5 procenta. Největší tržby pak Mall.cz
zaznamenal v segmentu velkých a malých
bílých spotřebičů s celkovým podílem
bezmála 43 procent. Po nákupní horečce na
Black Friday do Česka letos potřetí přichází
Giving Tuesday – světový svátek dárcovství
a nejštědřejší den v roce. Celý svět včetně
Česka slaví každý rok první úterý po Dni
díkuvzdání, letos připadá na 27. listopadu,
jako kontrast k nákupnímu šílenství na
Black Friday. Svátek se po černém pátku
snaží vyrovnat lehce ztracený balanc
a podpořit v lidech chuť pomáhat, zároveň
startuje adventní charitativní sezonu.
„Giving Tuesday je magické datum.
Ten den se po celém světě děje nespočet
dobrých skutků. Štědrost by však neměla
být výsadou jen jednoho dne v roce. Pokud
bychom dárcovství přirovnali k manželství,
Giving Tuesday je jako oslava výročí,“ popisuje Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná
ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. DAL

›
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› peníze, je totiž vedle nedostatku inspirace

i fakt, že si obdarovaný chtěl konkrétní věc
vybrat sám,“ říká Milan Šmíd, manažer
srovnávače cen Zboží.cz.
Podle výzkumu, který pro Zboží.cz
realizovala agentura IPSOS, je průměrná
darovaná částka 1900 korun.
„V první den po vánočních svátcích, tedy
27. 12., jednoznačně vedou technologie –
nové modely televizorů, mobilních telefonů,
ale třeba i chytré hodinky. Naopak oblečení
a móda se řadí mezi kategorie, které lidé

skladníky a dopravce začíná celá řada
procesů.
„Mluví se o tom každý rok, ale lidé jsou
nepoučitelní a stále si myslí, že když na
internetu nakoupí 22., nebo dokonce 23.
prosince, budou mít balíček pod stromečkem,“ připomíná Eva Děkanová, marketingová manažerka společnosti Geis CZ.
Než se balíček dostane z e-shopu k zákazníkovi domů, projde minimálně sedmi
páry rukou. Nejprve musí někdo ve skladu
internetového obchodu zboží najít v regálu,
oBÁLKA PoD
STROMEČEK. Stále více
lidí dává svým blízkým
namísto dárků peníze.
Průměrná darovaná částka
je 1900 korun.

přepravní firma převezme balíček k přepravě, dostává jeho adresát na mobilní telefon
či do e-mailu zprávu s kódem, který mu
umožní zásilku sledovat.

Balíkové šílenství
„Z pobočky pak všechny balíčky jedenkrát, v některých případech dvakrát
za den putují na kamionu do našeho
centrálního překladiště v Modleticích
u Prahy a tam začíná ta pravá show,“
pokračuje Eva Děkanová. „Máme zde totiž
plně automatický třídicí sorter, přes který
proudí zásilky z celé republiky,“ říká Eva
Děkanová s tím, že tato nejmodernější
třídicí linka zvládne za hodinu roztřídit až
16 tisíc zásilek.
Zásilky se třídí automaticky podle poštovního směrovacího čísla a dalších údajů
uvedených na štítku a směřují na jednotlivé
rampy, u kterých už stojí připravené kamiony.
„Ty odvezou zásilky na tu z našich poboček,
jež je nejblíže místa určení. Tam si balíčky
převezmou řidiči-kurýři, kteří je pak rozvážejí konečným zákazníkům. Naši řidiči jsou
vybaveni aplikací pro plánované doručení,
které využívá geocoding adres. Tím, že získají již před samotným rozvozem optimální
trasu, stihnou doručit více zásilek. Zásilky si
skládají do auta tak, aby je nemuseli zbytečně
překládat a přemísťovat. Mají totiž povědomí o trase, kterou pojedou,“ popisuje další
přepravní kroky Eva Děkanová.

vyhledávají spíše v kamenných obchodech,“
potvrzuje trend Milan Šmíd.
Darování peněz na místo dárku není nijak
výjimečné, pro třetinu lidí jde o naprosto
běžnou záležitost. „Peněžní dárek nemá
často konkrétní účel, typicky jej darují lidé
starší padesáti let a mezi obdarovanými jsou
hlavně již dospělé děti či vnoučata,“ dodává
k výzkumu Tomáš Macků z agentury IPSOS.
Další skupinu obdarovaných tvoří naopak
rodiče, jde o necelou pětinu.

Raději s předstihem
I když s čertem je v Česku spojený Mikuláš,
pro přepravní společnosti nastává to pravé
peklo právě v posledních předvánočních
dnech. V okamžiku, kdy pro zákazníky
nákup končí potvrzením objednávky, pro

zabalit a opatřit štítkem s čárovým kódem
a adresou zákazníka. „V ten samý okamžik
přichází k nám do přepravní společnosti objednávka dopravy. Náš řidič zásilku vyzvedne a převeze ji na naši pobočku,“ popisuje
začátek cesty Eva Děkanová. Ve chvíli, kdy

„Letos by se
prostřednictvím
internetu mělo prodat
zboží za nejméně
133 miliard korun.“
JAn vetyšKA,.APEK

Z předvánočního tlaku na doručovací
služby těží i začínající startupy zaměřené
na tuto oblast. O tom, že objevily díru na
trhu, svědčí i to, že před loňskými Vánocemi
nasazení jejich kurýrů meziročně vzrostlo
o 300 procent.
„Mezi českými zákazníky roste skupina
těch, kteří dávají přednost tomu užít si
svátky v klidu doma s rodinou a nákupy
a další starosti přenechávají druhým.
V náročném svátečním období naši DoDo
kurýři vyzvedávají zboží z e-shopů, dovážejí
vánoční stromky nebo zapomenuté oblečení
z vánočního večírku, vyzvedávají poukázky a dárky, nakupují potraviny na Vánoce
i léky proti nachlazení. Firemní asistentky
nás díky úspoře času každoročně pověřují
distribucí PF,“ komentuje Michal Menšík,
šéf startupu DoDo.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

Hbité startupy
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Hit: dárkové poukazy
Místo bačkor víkendový pobyt.
Dárky střídají dárkové poukazy,
jsou stále populárnější

V

ánoce znamenají vrchol sezony nejen
pro internetové a kamenné obchody
nabízející knihy, elektroniku nebo
kosmetiku, ale také pro portály s dárkovými
poukazy zaměřenými na pobyty v lázních,
na horách či památkových objektech. Právě
tyto dárky se stávají v tuzemsku stále
oblíbenějšími.
„V předvánočním období se prodej vánočních poukazů blíží dvanáctinásobku běžně
prodaného množství pobytů v průběhu
celého roku. Navíc pravidelně pociťujeme
meziroční nárůst zájmu o dárkové poukazy.
V letošním roce lze předpokládat nárůst
o zhruba 15 procent. Z 90 procent zákazníci
nakupují pobytové poukazy pro dvě osoby,“
popisuje Richard Šipoš z portálu Spa.cz,
který se specializuje na prodej lázeňských
a relaxačních pobytů.

10 000 Kč

FOTO: Martin Pinkas

Zatímco v roce 2016 byla průměrná částka,
kterou zákazníci za poukazy utratili, 8540
korun, loni už se šplhala k deseti tisícům.

Nejvíc se prodávají víkendové pobyty, zákazníci do hotelů přijíždějí nejčastěji na jaře.
„Dosud klienti nejčastěji čerpali dárkové
poukazy v rozmezí března až června. To platí ale pouze u klientů, kteří mají ročně jednu
dovolenou v tuzemsku a jednu v zahraničí.
Současný vývoj, kdy si Češi dopřávají více
tuzemských dovolených za rok, tento trend
jistě ovlivní a nápor hotelových hostů by
mohl být konstantní převážnou část roku,“
uvádí Jakub Dvořák, ředitel wellness hotelu
Rezidence Nové Hrady.

Nároky rostou

Silvestr stokrát jinak

Při výběru pobytu se zákazníci vedle ceny
zaměřují i na hodnocení ostatních zákazníků, lokalitu nebo nabídku procedur. Právě
požadavky na bohatost pobytových balíčků
se za poslední roky hodně změnily.
„Nároky Čechů postupem času rostou.
Ještě před třemi lety pro nákup stačilo, aby
v rámci ubytování byla polopenze. Dnes už
Češi od pobytu očekávají i různé zážitky
a stále oblíbenější jsou lázeňské procedury.
Mezi nejžádanější patří balíčky kombinující
wellness, masáže a saunu. Mezi oblíbená
místa patří Mariánské Lázně, Poděbrady
a Františkovy Lázně, ze zahraničních lázní
navštěvují Češi nejčastěji ty v Maďarsku,
Polsku a na Slovensku,“ říká Richard Šipoš.

Oblíbeným vánočním dárkem se stávají
také silvestrovské pobyty. Vyhledávané jsou

Páry a dospělí potomci
To jsou dvě největší skupiny, které dárkové
poukazy k Vánocům kupují. Vánoce jsou
jediné období v roce, kdy u „partnerských“
nákupů převažují muži nad ženami.
Nejčastěji kupují víkendové pobyty v ceně
do deseti tisíc korun. V případě, že zákazník
kupuje pobyt pro své rodiče, zpravidla se
jedná o týdenní lázeňský pobyt v hodnotě
nad deset tisíc korun. Vyšší cena je dána tím,
že se na koupi poukazu finančně podílí víc
sourozenců.

nejenom tuzemské hory nebo lázně, ale také
zajímavá místa v zahraničí. Roste například
zájem o silvestrovské oslavy v australském
Sydney, protože jde o světovou metropoli,
která vítá Nový rok jako první na světě. Vrcholem novoročních oslav tam bývá ohromný
půlnoční ohňostroj s výhledem na majestátní
budovu Opery a přístav Harbour Bridge.
„Kolem přístavu je mnoho placených
i volně přístupných míst, z nichž je možno
ohňostroj pohodlně pozorovat. Místa lze
vybrat a rezervovat dopředu na oficiálních
stránkách novoročních oslav v Sydney,“
doporučuje Michal Tůma, marketingový
ředitel cestovní agentury Invia.
Oslavy pouze pro odvážné nabízí na
Silvestra městečko La Font de la Figuera
v blízkosti španělského města Valencia.
Zvykem místních je totiž uvítat nový rok
pouze ve spodním prádle. To ale nemůže být
ledajaké. Spodní prádlo musí mít červenou
barvu, která dle pověr přináší štěstí. Oblečení navíc musí být nové, majitel si ho pak smí
obléci pouze jednou při příležitosti novoročních oslav. Odvážní Španělé, kteří chtějí
mít v dalším roce velkou porci štěstí, tak
každoročně bez ohledu na počasí vyrážejí do
ulic a ve velkém průvodu vítají nový rok.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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témA

Sucho zdraží kapry,
stromky ne

České Vánoce se neobejdou
bez kapra a stromečku, knih a hraček.
Většina dárků pochází ze zahraničí

E

xtrémy počasí provázely téměř celý
letošní rok. Nadprůměrné teploty
proložilo výjimečné letní sucho.
Výkyvy počasí se proto promítnou i na
štědrovečerní nabídce. Zhruba o deset
procent podraží vánoční kapři.
„Na základě toho, co se odehrálo letos –
sucho, vyšší cena obilí, problémy s kyslíkem –, rybáři nemohli krmit. Doporučujeme koncovou cenu našim velkoobchodním
odběratelům na stánku na vánoční prodej
okolo 110 korun výběr a okolo 100 korun za
nevýběrového kapra,“ uvedl Rudolf Provázek, předseda představenstva společnosti
Fish Market, při říjnovém výlovu jihočeského rybníka Rožmberk. Loni se přitom kilo
kapra prodávalo za 90 až 100 korun.

Stromků bude dostatek
Naopak oproti prvním předpokladům nezdraží vánoční stromky. I když letošní vedra

podle údajů Sdružení pěstitelů vánočních
stromků spálila až 80 procent čerstvě vysazených sazenic, letos se jejich nedostatek
ještě neprojeví. Na trhu budou k dispozici
stromky z předchozích let, jejichž nabídka
bude dostatečně široká.
Stromky ve výšce 150 až 200 centimetrů by
se měly prodávat za cenu kolem 300 až 400
korun u smrku a borovičky, u kavkazské jedle
od 550 do 900 korun. Levnější budou stromky
na venkově, nejdražší v centru Prahy.
Zatímco pro některé pěstitele jsou vánoční stromky hlavním artiklem, pro velké
lesní společnosti jsou spíše doplňkovým
sortimentem. „Prodej vánočních stromků
je pro Lesy ČR okrajovou záležitostí. Máme
několik plantáží na našich lesních závodech v Konopišti, na Boubíně a v Židlochovicích. Pěstujeme převážně kavkazskou
jedli, která má pravidelný tvar koruny
a oproti naší jedli bělokoré má na větvích

více jehlic. Ročně prodáváme desítky tisíc
kusů, což je v rámci trhu s vánočními
stromky minimum,“ říká Eva Jouklová,
mluvčí Lesů České republiky.
Na některých lesních správách či revírech
společnost prodává i lesní stromky z prořezávek, nejčastěji smrky nebo borovice.
„Kvůli nedostatku vláhy v půdě stromky
letos nepřirůstaly jako v jiných letech.
V důsledku následného přemnožení kůrovců
i na mladých lesních kulturách a porostech
tedy předpokládáme, že výtěžek vánočních
stromků z mladých porostů – především
smrku i borovice, bude nižší. Mladé jedle
nebudeme v lesích vyřezávat vůbec,“ dodává
Eva Jouklová.

Supermarkety
ozdobičkám nepřejí
Vrchol sezony představuje předvánoční
čas také pro výrobce tradičních českých
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KAPŘI V OHROŽENÍ.
Extrémní počasí se projevilo
vyššími úhyny ryb, v některých regionech menším
přírůstkem, kapři byli
v průměru o 20 až 30 gramů
lehčí. To se promítne i na
vánočním trhu.

Prodejny, kde prodávající umí vystavit zboží
a nebudou míchat do jedné krabičky zboží
levné se zbožím skleněným rukodělným,“
vysvětluje Romana Juklová.
Právě české supermarkety se přitom
k českým vánočním ozdobám chovají velmi
macešsky a namísto tuzemských tradičních
výrobků zaplavují regály levnými čínskými
produkty. „Nechceme napodobovat zahraniční způsoby dekorování. Cítíme, že je
naším posláním šířit naši lidovou tvořivost,
tu, kterou začaly vytvářet minulé generace.
Ty generace, které ještě věřili na Ježíška
a Santové jim byli cizí,“ dodává Romana
Juklová.

FOTO: ČTK

Autíčko i pejsek

vánočních ozdob. „Ozdobičky prodáváme celý rok, největší prodeje jsou však
v čase adventním,“ popisuje Romana
Juklová z královédvorské společnosti
Ozdoba CZ.
Většinu prodeje ozdobiček tvoří různé
vánoční jarmarky, nabízejí je také zahradní
centra, drogerie, papírnictví a prodejny smíšeného zboží. Prodávají je rovněž některá
obchodní centra, včetně těch největších,
jako jsou Galerie Harfa, Nový Smíchov nebo
Palladium.
„V supermarketech neprodáváme.
Dodávali jsme zboží do Globusů, nicméně
jsme vedle dobrých zkušeností získávali i ty
špatné, které nakonec převládly, a spolupráci jsme museli ukončit. Tyto zkušenosti nás
ujistily, že bude lepší hledat jiné způsoby
prodeje. Prodejny a zákazníky, kteří ocení
ruční práci, český výrobek. Kde bude prezentace zboží odpovídat hodnotě výrobku.

I když výrobci ozdobiček vycházejí
z tradičních motivů, nezapomínají ani
na inovace. „Každý rok připravujeme
nové kolekce, které odpovídají aktuálním
trendům, ale nikdy samozřejmě nezapomínáme na to, že Vánoce nejintenzivněji prožívají zejména ti nejmenší. Nabízíme proto
každoročně oblíbené dekorace, například
ve tvaru mašinky, hudebních nástrojů či
autíček, které jsou zdobeny pestrými barvami,“ popisuje Kateřina Tichá, majitelka
liberecké firmy Glassor.
Velmi oblíbeným tématem jsou například domácí mazlíčci. „Pejska si můžete
vybrat i podle konkrétní rasy, aby byl co
nejvíce podobný právě tomu vašemu – border kolie, boxer či jezevčík. Nezapomíná se
ale ani na ty, kteří obdivují exotická zvířata, jako jsou sloni, hroši či mroži nebo už
dávno vymřelí dinosauři. Velice oblíbení
jsou také ptáčci na klipu ozdobení peříčky,
které lze připnout jak na stromeček, tak je
využít i při štědrovečerní večeři například

„V supermarketech
neprodáváme. Je lepší
hledat jiné způsoby
prodeje, prodejny
a zákazníky, kteří
ocení ruční práci,
český výrobek.“
romAnA JuKLovÁ,.Ozdoba CZ

k dekorování ubrousků,“ doplňuje Kateřina
Tichá.
Tradičně se mezi dárky českého původu
prosazují také knihy domácích spisovatelů.
Letos patří mezi ty nejčtenější například
Nejlepší víkend od Patrika Hartla, Veselí od
Radky Třeštíkové nebo Strážce nádrže od
Zdeňka Svěráka. Prosazují se také tradiční
hračky, jako například igráčci nebo klasická
plastová tatrovka.

Elektronice dominuje zahraničí
V dalších oblastech se však tuzemští výrobci
mnohdy neprosazují, protože po roce 1989
vyklidili pozice globálním firmám. Byť se
některá elektronika montuje v tuzemsku,
jde většinou o značky a technologie zahraničních společností.
„V elektronice budeme sledovat zájem
o hi-tech příslušenství k mobilním telefonům nebo notebookům. Různé bezdrátové
nabíječky na telefony, powerbanky k notebookům nebo bezdrátová sluchátka, méně
často i brýle na virtuální realitu,“ popisuje
Jan Kriegel, ředitel zákaznického centra
společnosti Heureka.cz.
I v této oblasti však existují výjimky.
„Mezi populární české výrobky patří například Trezor T,“ upozorňuje Patricie Šedivá,
mluvčí e-shopu Alza.cz. Elektronickou
šifrovací peněženku, která podporuje více
než 500 měn, vyvinula pražská společnost
SatoshiLabs.
„Z českých značek se výrazněji prosazují
například letošní hit výživa Mana v kategorii Sport nebo dlouhodobě české hračky
a výrobky pro děti od firmy Albi, mezi kterými nechybí deskové hry,“ dodává Patricie
Šedivá.
„Ani letos mezi zákazníky také neopadne zájem o drony, ze kterých budou
mít radost malí i velcí kluci. Na trhu jsou
aktuálně dostupné i modely řádově v tisícikorunách, mezi ty nejoblíbenější patří
spíše dražší a bytelnější kousky,“ říká Jan
Kriegel.
Letošní Vánoce podle něj rovněž pojedou
na vlně motivace pro zdravější životní styl.
„Sledujeme nárůst zájmu o různé chytré
hodiny nebo náramky. Díky možnosti propojení s telefony, různými aplikacemi a sdílení s přáteli, je tato elektronika příjemnou
motivací ke sportovním výkonům,“uzavírá
Jan Kriegel.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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Batist Medical se vrací do českých rukou
S výrobky společnosti Batist Medical
se potkáváte častěji, než tušíte.
Co třeba taková „tetanovka“, tu jste
v poslední době absolvovali?

Z českých do švédských rukou…
Opravdu velký přelom pak nastal v roce
2011. Tehdy do Batistu vstoupil švédský
investor Onemed. Ten neměl zájem o českou
výrobu, ale hlavně o zákazníky a podíl na
trhu. Batist byl v té době již poměrně etablovaný na mnoha trzích.
Otec zakladatel Jaromír Mertlík se
tehdy – kromě odchodu na zasloužený
odpočinek – rozhodl firmu rozdělit na
výrobní část (Batist, s .r. o.) a distribuční
část (Batist Medical, a. s.). Právě v jejím čele
stanul jeho syn Tomáš a tu Švédové koupili.
Výrobu převzala dcera a pokračovala v nastoleném trendu. Pro distribuci však nastal
čas překotných změn. Ve firmě se naplno
projevila švédská korporátní kultura, tolik
odlišná od té dřívější atmosféry české rodinné firmy.

Čas však ukázal, že šlo o skvělé rozhodnutí. Firma za sedm let ve švédských rukou
dvojnásobně navýšila prodeje i nabídku –
při jen minimálním navýšení počtu zaměstnanců. ;Batist také začal mnohem výrazněji
ovlivňovat zdravotnický systém. Do nemocnic přinášel inovativní řešení, pomáhal
s efektivnějšími nákupy i logistikou. Přitom
nezřídka narážel na zkostnatělý přístup
i prachobyčejný klientelismus sužující české
zdravotnictví.

… a zase zpátky domů
Pod švédským dohledem dospěl Batist
Medical i jeho ředitel Tomáš Mertlík. Ten

Batist Medical
Společnost je významným distributorem
zdravotnických a hygienických produktů
ve střední a východní Evropě. Portfolio je
zaměřeno jak na tradiční produkty jako
ošetřování ran, obvazy, buničitá vata,
hygienické pomůcky, papírové a plastové
ochrany, tak na jednorázové rouškování či
dezinfekci.

nakonec došel k závěru, že v další etapě
společnost může růst rychleji, pokud se
osamostatní. Na jaře letošního roku se
proto odhodlal k odvážnému kroku: Batist
zakoupit a vrátit jej zpátky do českých
rukou.
S podporou celé rodiny a – jak sám
dodává – s jistou dávkou štěstí se to na
konci září skutečně podařilo. A nezůstalo jen u toho. Od své sestry koupil zpět
i výrobní část (dnešní Mertlin, s. r. o.). Obě
společnosti jsou tak zase v českých rukách.
Jsou větší, silnější, dospělejší a hlavně mají
obrovskou chuť a touhu hrát první housle
nejen ve střední Evropě, ale na celém starém
kontinentu.
A co dál? Plánů je spousta. Pokračovat
v digitalizaci potřebné i pro celé české
zdravotnictví. Růst, již v roce 2020 by měl
Batist dosáhnout na miliardový obrat. A samozřejmě vytrvat v tolik potřebné kultivaci
zdravotnického trhu. K ní vede spousta
dílčích kroků, třeba i zdánlivě nesouvisející
udržitelnost. Proto třeba již brzy obchodní
zástupce Batistu přijede za svým zákazníkem v elektromobilu a vytáhne notebook
nabitý sluneční energií. reD

FOTO: archiv

H

istorie podniku se začala psát
v roce 1992. První prostory
v České Skalici, kde Batist kromě
dnes již známých zdravotnických potřeb
vyráběl třeba i textil, brzy vystřídal
Červený Kostelec. Dnes špičkový a po
všech stránkách moderní areál tehdy
nebyl zdaleka v takové kondici jako dnes.
Část objektu, která sloužila jako strojní
traktorová stanice, byla na spadnutí.
Brzy po přestěhování se společnost
začala věnovat sterilní výrobě, což mnohé
nemocnice přivítaly. Na přelomu tisíciletí
pak došlo k dalšímu zlomovému momentu:
expanzi na zahraniční trhy. Zpočátku opatrné, jen do Německa a na Slovensko.
Poptávka ale byla veliká. Zahraniční
zákazníci oceňovali nejen to, jak rychle jsou
jim z Batistu schopní zboží ve srovnání s asijskými dodavateli dodat, ale i jeho skvělou
kvalitu. Výsledkem toho byla rychlá expanze
do více než 30 zemí a to, že firma v celkovém
objemu utržila více v cizině než doma.
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Válka farmářů
Tuzemští zemědělci upozorňují,
že vláda kvůli extrémnímu suchu
zatím přijala jen kosmetické změny

V

amiliardách korun sčítají letos škody
zemědělci i lesníci. Obě odvětví
postihlo extrémní sucho, jeho
dopady však výrazně zhoršily i důsledky
nevhodného hospodaření z předchozích
desetiletí. Ministerstvo zemědělství vyčíslilo
ztráty na polích až na dvanáct miliard korun,
o podobné částce mluví i majitelé lesů.
V těžkých časech se navíc začínají stále
více rozevírat nůžky mezi malými a středními hospodáři na jedné straně a velkými
zemědělskými podniky na straně druhé. Zatímco rodinné farmy a menší vlastníci lesů
volají po radikální změně hospodaření a návratu k tradičním formám péče o krajinu,
velké firmy se snaží i pět minut po dvanácté
pokračovat v intenzivním hospodaření,
které je jednou z příčin současné krize.

Kritika malých zemědělců
„Kroky, které u nás byly dosud přijaty,
lze označit pouze jako kosmetické úpravy

podmínek zemědělského hospodaření,“ říká
Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.
„Zásadním řešením je rychlá změna
podmínek výplaty přímých plateb, legislativní a finanční podpora obnovy zaniklých mokřadů, tůní a malých rybníků na
zemědělské i lesní půdě, ale také například
využití stávajících melioračních soustav pro
zpomalení odtoku vody z krajiny či aplikace zpracovaných biologických odpadů na
zemědělskou půdu pomocí kompostování či
restrikce skutečné eroze,“ dodává.
Mezi nezbytná opatření, jak pomoci zemědělcům, podle něj patří zrychlení výplaty
dotací na plochu nebo snížení limitů minimálního množství hospodářských zvířat na
pastvinách. Asociace také navrhuje zahájení
diskuse k zavedení standardního dobrovolného pojištění zemědělců proti dopadům
sucha u komerčních pojišťoven s podporou
či spoluúčastí státu.

Boj o pestřejší krajinu
Právě negativní dopady velkých zemědělských podniků na krajinu podle něj vedou
ke snahám změnit Společnou zemědělskou
politiku Evropské unie po roce 2020 k většímu důrazu na podporu malých a středních
zemědělců a šetrnější péče o pole.
Nejdůležitější změnou je podle malých
farmářů podpora státu na rozčleňování
krajiny do menších ploch a s tím související nastavení dotací. Právě velká pole,
která jsou v Česku pozůstatkem socialistického zemědělství, totiž umožňují
nasazování těžké techniky i intenzivnější
aplikaci chemických postřiků. To vede
k výraznému omezení schopnosti půdy
vsakovat vodu.
Vědci spočítali, že zdravá půdy by v české
krajině dokázala zadržet 8,4 miliardy metrů
krychlových vody. Kvůli špatnému hospodaření však v současnosti zadrží o 3,3 miliardy
vody méně, zhruba jen 5,04 miliardy. Přitom
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„Kroky, které u nás byly dosud přijaty,
lze označit pouze jako kosmetické úpravy
podmínek zemědělského hospodaření.“
Josef sTehLík,.Asociace soukromého zemědělství

zemědělské podniky, hospodařící většinou
na pronajaté půdě, se ke krajině nechovají
odpovědně. Kvůli tomu, aby vydělaly na
nájem půdy, musejí zvyšovat výnosy polí až
za hranici udržitelnosti. O tom, že takový
způsob hospodaření narušuje krajinu stále
více, svědčí i to, že Česko zažívá čtvrtý
suchý rok v řadě. O nedostatku srážek se
v zemi mluví již od roku 2015. Například
za loňský rok přijal stát žádosti od 3232
zemědělců, kteří nárokovali kompenzace
ve výši 1,16 miliardy korun.

Lesy ničí výsadba smrků

jedna z plánovaných přehrad, o jejichž
výstavbě se kvůli suchu začíná diskutovat,
dokáže zadržet jen 15 milionů metrů krychlových vody. „Prioritou zůstává řešení příčin, nikoli sanování důsledků,“ zdůrazňuje
tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek. Asociace
proto zahájila program Pestrá krajina, jehož
cílem je zakládat v krajině remízky, aleje či
drobné vodní nádrže.

FOTO: Hynek Glos

Čtvrté sucho v řadě
Asociace chce tento komplexní program
péče o půdu, vodu a krajinu realizovat
prostřednictvím jednoduchých pravidel
a díky dobrovolnému zapojení farmářů
bez pobírání dotací. Hlavní myšlenkou je
poukázat na fakt, že řešení problémů v krajině může spočívat především v návratu
sedláků na vesnici. Podle asociace mohou
právě díky místním znalostem hospodařit odpovědně a s dlouhodobou vizí.
Drobní farmáři upozorňují, že právě velké

Podobná situace jako na polích je také v tuzemském lesnictví. Přestože odborníci i řada
menších lesníků upozorňovali již tři desítky let
na riziko pěstování smrkových monokultur,
řada velkých hospodářů tyto nevhodné dřeviny vysazovala i v nížinách a středních polohách, kde by jinak rostly listnáče nebo smíšené
lesy. Právě ignorování základních pravidel,
o kterých se v současnosti učí i děti na prvních
stupních základních škol, způsobilo letos tak
velký rozsah kůrovcové kalamity.
Ve velkém rozsahu usychají nejen dospělé
porosty, ale i sazenice. „I když škody na
sadebním materiálu v lesních školkách ještě
nelze přesně vyčíslit, určitě přesáhnou výši
škod suchého roku 2015. Školkaři očekávají ztráty na sazenicích okolo 200 milionů
korun. Další škody vznikly v důsledku
extrémního sucha na výsadbách sazenic
v lesích. Zde činí náš kvalifikovaný odhad
škod 300 milionů korun,“ říká Petr Marti-

Dopad sucha
na některé plodiny
Pšenice ozimá

-8,5 %

Ječmen jarní

-8,6 %

Ječmen ozimní

-9,2 %

Pšenice jarní

+5,3 %

Oves

+1,9 %

Řepka

+12,3 %

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

nec, odborník na problematiku pěstování
sazenic lesních dřevin.
Cestu k nápravě ukazují osvícení hospodáři,
včetně odborných univerzit. Například školní
lesní podnik Masarykův les Křtiny obhospodařující lesy ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně připravuje porosty na klimatické
změny. V obnově lesa uplatňuje dlouhodobě
ve velké míře listnáče a jedli. Na jaře letošního
roku bylo v univerzitních lesích vysázeno
270 tisíc kusů sazenic. Podíl listnatých stromů
a jedle při výsadbě malých stromků z lesních
školek dosahuje 75 procent. „Zároveň je cíleně
podporována přirozená obnova, to jest obnova
ze semen opadaných z mateřských porostů.
Porosty tak budou druhově pestré, smíšené
a měly by lépe odolávat výkyvům počasí
i různým škůdcům,“ uvedl zástupce ředitele
Školního lesního podniku Masarykův les
Křtiny Pavel Čacký.
Lesníci staré porosty obnovují převážně
pod ochranou mateřských stromů. „Tím
dosáhneme vhodnějších mikroklimatických
podmínek pro růst mladých stromků než
v případě holosečí, kde se negativně projevuje vliv sucha a vysokých teplot. Snažíme se
vytvářet věkově a tím i prostorově rozrůzněné lesy,“ dodal Pavel Čacký.

Stop nepůvodním druhům
Na obnovu lesů přispívá také ministerstvo
zemědělství. „Chceme lesníkům poskytnout
zdroje na výsadbu lesních porostů odolnějších vůči změně klimatu, na zalesnění holin
po kalamitách a další činnosti zlepšující stav
našich lesů. V příštím roce bychom mohli na
obnovu lesů a na myslivecké činnosti poskytnout až o 600 milionů korun více než letos,
celkem to bude až jedna miliarda korun,“
uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Podle odborníků by přitom ministerstvo
mělo zcela zastavit podporu výsadby nepůvodních druhů dřevin. Vědci totiž varují,
že jejich výsadba může být pro české lesy
za několik let mnohem horší problém než
v současnosti kůrovec.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)
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Trnitá cesta k úvěru

Malé české firmy sázejí při svém
financování na pomoc, která je riziková
a obtížně dostupná

P

řestože v Česku roste nabídka
alternativního financování, jsou
drobní podnikatelé ve vyřizování
půjček konzervativní. Pokud si chtějí půjčit,
oslovují především banky. Ty jsou ale
v půjčování peněz opatrné a začínajícím
nebo finančně nezajištěným podnikům úvěr
neposkytnou.
Možná i proto přežije první dva roky v ČR
pouze pětina nově vzniklých firem. „V České
republice se oproti jiným západním zemím
více podporuje podnikání tradiční formou
pomocí bankovních úvěrů, což je dost pomalá, a navíc riziková cesta,“ říká předseda
Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) Karel Havlíček.
Pro finanční domy představují malé podniky riziko a vysoké náklady na relativně
nízký objem úroků. Proto nejsou u bank
v oblibě a samy mají omezenou možnost
rozvoje. Na západ od českých hranic drobní

podnikatelé častěji využívají alternativní
zdroje financování.
„Podnikatelé v Česku přesto vnímají
banky jako bezpečnou formu financování.
Důvod náklonnosti k bankám je i ten, že
jsou u nich úrokové sazby výhodnější. To
nicméně platí v době konjunktury. V momentě, kdy nastane na trzích krize, zvyšuje
se zájem firem o nebankovní zdroje,“ doplňuje Havlíček.

Džungle plná bariér
Jen méně než desetina českých malých
a středních podniků a živnostníků řeší půjčky na podnikání z jiných než bankovních
zdrojů. Nejčastěji potřebují peníze na nákup
nového vybavení a strojů, následují úvěry na
provoz a úvěry na nemovitosti.
Podnikatelé si myslí, že půjčit si peníze
je v Česku zbytečně komplikované. Při
vyřizování půjček jim vadí administrativní

náročnost, přísnost schvalování úvěrů a neúměrné požadavky bank na jejich zajištění.
Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace
malých a středních podniků a živnostníků
ČR a Komerční banky (KB). Anketu uskutečnila letos v září agentura Ipsos, a to na
vzorku 400 podnikatelů.
Zástupci firem si uvědomují, že při rozjezdu podnikání na bankovní úvěr dosáhnou jen těžko, proto si berou půjčky až po
několika letech podnikání, jak vyplynulo
z průzkumu. U fyzických osob je to naopak
– čtvrtina živnostníků si půjčuje při zahájení své činnosti a další pětina v prvních
měsících podnikání.
Hlavním důvodem čerpání úvěru je
nákup strojů, zařízení a vybavení firmy
(50 procent), následuje provozní financování
pro posílení cash flow (28 procent) a nákup
nemovitostí (23 procent). Jen málokdy si
malé firmy půjčují na investice do reklamy
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„Tuzemský podnikatel je z pohledu
využívání cizích zdrojů velmi konzervativní. Zatímco v západních zemích jsou velmi
populární alternativní formy financování
na bázi faktoringu, leasingu a nově třeba
P2P či crowdfundingu,“ doplňuje ještě Karel
Havlíček.

Favority KB a ČS
Drtivá většina podnikatelů, kteří čerpají
úvěry, je s atributy půjček spokojena. Kritizují ale složitou administrativu při jejich
vyřizování, tvrdé podmínky při schvalování
financování a velké požadavky bank na
zajištění.
Přesto vnímají rozdíly mezi jednotlivými
bankovními domy. Nejčastěji by podnikatelé
doporučili pro financování Komerční banku
(24 procent), Českou spořitelnu (20 procent)
a ČSOB (16 procent), která má přitom v ČR
nejvíce korporátních klientů. Následují

Alternativní
způsoby financování

(méně než deset procent) a akvizice (asi pět
procent). Živnostníci využívají pro financování byznysu podnikatelský úvěr (57 procent),
ale i osobní půjčku (34 procent).

FOTO: Shutterstock.com

Konzervativní zástupci firem
Firmy financují svoji činnost v drtivé většině
z tradičních podnikatelských úvěrů. Ačkoli
jsou méně dostupné, šéfové podniků je
vnímají jako bezpečné, a navíc využívají
dlouhodobých vazeb s místní bankou. Až
35 procent zástupců firem si ale uvědomuje, že jim v bance nepůjčí, a tak se obracejí
k nebankovní instituci.
Živnostníci s obratem do jednoho milionu korun si nejčastěji berou úvěr v průměrné výši 100 tisíc. Ti s obratem do deseti
milionů si nejčastěji půjčují 350 tisíc korun.
Zájem o krátkodobé úvěry (49 procent) je
o něco vyšší než o dlouhodobé financování
(44 procent).

peer-to-peer lending – investoři se
skládají na půjčku
faktoring – profinancování faktur
s dlouhou splatností
crowdfunding – dárci se skládají na
určitý projekt, financování dluhem,
konvertibilním dluhem, nabídnutím
podílu ve společnostech
royalty crowdfunding – autor nabízí
podíl na zisku

Brzda českého byznysu
Omezený přístup malých a středních firem
k cizímu kapitálu a nedostatek vlastních
volných finančních prostředků považují odborníci za jeden z hlavních faktorů, které
brzdí rozvoj podnikání v České republice.

Na co si firmy půjčují?
50 % – nákup strojů, zařízení
a vybavení firmy
28 % – provozní financování,
posílení cash flow
23 % – nákup nemovitostí
5 až 10 % – reklama a akvizice

Moneta, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.
Z nebankovních institucí vede u malých
firem Home Credit.

Hledání alternativních cest
Mezi alternativní způsoby financování
malých a středních firem se nedávno zařadil takzvaný peer-to-peer lending. Ten
je založený na principech sdílené ekonomiky, známé například z taxislužby Uber
nebo ubytovací služby Airbnb. V České
republice už ale pronikla i do firemního
financování.
Službu začala malým a středním firmám
nabízet například společnost Zonky. Princip
je jednoduchý: Na webových stránkách vloží
firma poptávku a poskytovatel služby jí
následně pošle nabídku. Pokud ji společnost
přijme, vystaví svoji poptávku na tržišti, kde
osloví investory – a ti se skládají na potřebnou částku.
„Díky tomu, že v procesu nefiguruje banka, žadatelé o úvěr dosáhnou na mnohem
nižší úroky, které se průměrně pohybují
okolo 8,5 procenta. Půjčka se vyplatí i samotným investorům,“ tvrdí šéf Zonky Pavel
Novák. Je tu však jedno podstatné omezení
– maximální výše půjčky je jen 500 tisíc
korun.
Internet otevřel českým firmám i další
možnost, jak získat peníze na svůj rozjezd
nebo expanzi. Je jí takzvaný crowdfunding,
tedy oslovování veřejnosti prostřednictvím
specializovaných webových portálů. V tuzemsku byl přitom crowdfunding již dříve
známý jako nástroj podpory kulturních,
charitativních či zájmových projektů.
„Během tohoto druhu financování se
z investorů často stávají zákazníci a brand
ambasadoři daných společností, ze stávajících zákazníků, kteří investují, zákazníci
loajálnější a marketingová kampaň, která
s emisí souvisí, přiláká zákazníky nové.
Okolo kampaně vzniká komunita lidí,
kteří daný projekt podporují,“ vysvětluje
Radek Musil, šéf portálu FundLift, který
se se specializuje na oblast investic pro
podniky.
Úspěšná kampaň navíc projekty etabluje
na kapitálových trzích a v případě další potřeby financování v budoucnu mohou dané
investory oslovit napřímo.
Dalšími alternativními způsoby jsou
takzvaný forfaiting či faktoring.

Zdroj: IPSOS

JAkuB PRoChÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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Nedělejme z učňů poražené
Firmy se už na úroveň učňovského školství
nevydržely dívat. Třeba do Brna dodaly
budoucím automechanikům nový VW Passat
Roman Cetl, jeden z vítězů v kategorii karosář, klání komentoval slovy: „Celá soutěž
byla fajn. Od prvního kola, do kterého nás
nominovali naši učitelé a mistři, jsem si soutěžení užíval. Úkoly vlastně ani tak složité
nebyly. Všechno, co se dělalo, jsem se naučil
ve škole, takže když byl člověk přesný a dělal
všechno tak, jak nás učili, zvládl to.“

N

a učiliště nechodí jen žáci bez
motivace, ale i kreativní, manuálně
zruční, výborní pozorovatelé
s nadáním pro řemeslo a pro život. Proti
takovým jsou mnozí gymnazisté uvadlé
květinky, říká dlouholetý pedagog Robert
Čapek v rozhovoru na webu rodičevítáni.cz.
A dodává, že otázkou ale je, s čím se mladí
lidé v učilištích setkávají. Edukace je na
mnoha z nich slabá, žáci jsou pak demotivováni.

Škola hrou
To se dnes snaží změnit mnohé společnosti. Učňovské školství podporují, usilují
o inspiraci studentů, vyvolat v nich zájem
o obor a praxi. A netají se, že tak činí i proto,

ZAPOMEŇTE NA BIFLOVÁNÍ.
Žáci brněnské školy ISŠA už nemusejí jen
listovat v učebnicích. Porsche ČR jim věnoval
k výuce nový VW Passat Alltrack 2.0 TDI
včetně diagnostického přístroje VAS 6160A
a příslušenství.

že tímto způsobem chtějí v budoucnu získat
kvalifikované mladé pracovníky.
Hodně aktivní jsou firmy z automobilového odvětví. Vyvrcholením jejich úsilí
je například každoročně pořádaná soutěž
Autoopravář Junior. Do celostátního finále
pořádaného tradičně v Servisním tréninkovém centru Škoda Auto v Kosmonosech
letos postoupilo 68 budoucích automechaniků, karosářů, autolakýrníků, autotroniků.
Přihlásily se jich však stovky.

Mezi finalisty byli i účastníci vzdělávacího
projektu Qhero společnosti Porsche Česká
republika. Ten začal ve třech školách v tuzemsku, nyní se rozšiřuje do celkem čtrnácti, které jsou jednotlivými kraji určeny jako
pilotní pro výuku automobilových oborů.
Výuku podporuje i 34 autorizovaných
servisů značek Volkswagen, Audi a Seat
a Volkswagen –užitkové vozy. V těch mohou
mladí lidé vykonávat odbornou praxi a učitelé se seznamovat s nejnovějšími trendy
ve vývoji technologií a opravárenských
procesů.
„Cílem projektu Qhero je zvýšit atraktivitu studia na automobilových školách a zároveň přispět k jejich modernizaci i celého
procesu výuky s orientací na budoucnost,“
říká Franz Pommer, jednatel společnosti
Porsche ČR.
Součástí projektu je motivační program,
do něhož se v pilotní fázi zaregistrovalo
530 studentů a 100 pedagogů. Prostřednictvím originální mobilní aplikace mohou
studenti jednoduše a transparentně sbírat
za své výkony ve škole a při praxi body, které
pak mohou vyměnit za různé atraktivní
odměny.
„Už jsme tak předali studentům na základě jejich dosažených výsledků 450 odměn
z butiků značek Volkswagen, Audi a Seat.
V letošním školním roce očekáváme minimálně 2500 registrovaných studentů
a 350 pedagogů,“ doplňuje Franz Pommer.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: archiv

Na vlastní oči
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Digitální tsunami?
Už brzy čeká malé firmy
Drony využívané řemeslníky
i zemědělci, nabízení zboží z maloobchodu
výhradně přes aplikace v telefonu…

Č

eské firmy jsou na prahu revoluce
v digitalizaci. Jak blízko je doba, kdy
budou klempíř nebo kominík před
šplháním na střechu používat drony? Není
to otázka desetiletí, ale několika málo let.
Instalatéři, kteří zapojí chytrou domácnost,
budou muset zákazníkům vysvětlit, jak se na
dálku ovládá topení, pračka nebo bezpečnostní kamery. Maloobchodník nakoupí online
rovnou z výrobní linky – a pokud nenabídne
svým zákazníkům zboží přes aplikaci, přijde
o klientelu. Stejně jako malý řemeslník, kterého nenajdou zákazníci přes chytrý telefon.
Farmy budou do deseti let běžně využívat
drony kontrolující pole a také roboty zvládající
hnojení, sázení či plení. Do oblasti sci-fi nepatří ani textující krávy s čipy v uchu, stejně jako
chytré traktory řízené satelitem.
Ubyde také pořizování drahých serverů,
firmy čeká méně investic do složitého softwaru. Většina dat bude totiž spravována na
dálku na bázi pronajatých řešení. A zákazníci obchodů budou očekávat maximální
komfort založený na bezhotovostním
placení, okamžité identifikaci či sdíleném
využívání zboží.

FOTO: Shutterstock.com

Digitální pravěk?
V příštích deseti letech nastane digitální
revoluce, a pokud na ni nebudou malé firmy
připraveny, nepřežijí. Tvrdí to alespoň zástupci Asociace malých a středních podniků
a živnostníků (AMSP ČR). Jen necelá polovina malých českých firem přitom považuje
své digitální znalosti potřebné pro podnikání za dobré. Proto AMSP ČR ve spolupráci
s dalšími podnikatelskými organizacemi
rozhodla představit drobným podnikatelům

v Česku příležitosti a nástrahy podnikání
založené na Ekonomice 4.0. Také vláda přijala v uplynulých dnech koncepci Digitální
Česko. A příští rok bude pro drobné podnikatele Rokem digitálního podnikání
„V médiích stále čteme o inovacích
budoucnosti, realita v českých firmách je
ale úplně jiná. Podniky nevyužívají ani
technologie, které mají k dispozici nyní. Naším cílem je toto změnit. Digitální inovace
jako chytré telefony, online aplikace nebo
internet věcí totiž nabízejí podnikatelům
naprosto skvělé možnosti, jak si zjednodušit
práci nebo nabídnout zákazníkům zcela
nové produkty a služby. Je proto důležité
české firmy inspirovat a učit je tyto výhody
využívat ve svůj prospěch,“ říká ředitel
společnosti Digiskills a expert projektu Rok
digitálního podnikání 2019 Filip Dřímalka.

„Rok digitálního
podnikání 2019
umožní podnikatelům
otestovat, jak jsou
připraveni na dobu,
kdy si zákazníci
budou na 3D tiskárně
tisknout těstoviny nebo
cukrovinky.“
KAREL HAVLÍčEK,.AMSP ČR

Zmatené malé firmy
„Malé firmy v tom mají zmatek, protože
pojem Průmysl 4.0 berou jako něco, co se
bude týkat hlavně velkých producentů. Řada
se domnívá, že se jich doba 4.0 prakticky
nedotkne,“ upozorňuje předseda AMSP ČR
Karel Havlíček na falešné představy zástupců malého podnikání.
„Proto hodláme vyrazit do regionů a obcí
a na jednoduchých příkladech demonstrovat, že aplikace, vzdálená správa dat
a sdílené služby budou během několika let
základem jakéhokoliv podnikání. Nebudeme
poučovat, co je internet věcí, ale ukážeme,
že šikovným použitím moderních nástrojů
dokáže podnikatel uspořit čas, peníze a zaujmout generaci zákazníků, která na chytrých
přístrojích a internetu vyrostla,“ doplňuje
Havlíček.
Z průzkumu agentury IPSOS, který si
zadala AMSP ČR a společnost Facebook,
vyplynulo, že jen 48 procent malých českých
firem považuje své digitální znalosti za
dobré. Sedm z deseti nových uchazečů
přijímaných do malých firem přitom musí
tyto znalosti na vysoké úrovni prokazovat,
protože to od nich zaměstnavatel očekává.
Za nejdůležitější považují drobní podnikatelé práci s webovými stránkami, ovládání
elektronické komunikace a sociálních sítí.
Přibývá také firem, které se vážně zajímají o využití 3D tisku (už je jich víc než
desetina), využití takzvaných Big Dat a také
o robotizaci. Plných 92 procent podnikatelů
považuje digitální znalosti za zásadní pro
jejich růst.
JAkuB PRoChÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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V posledních pěti letech se role HR oddělení
ve firemní struktuře výrazně změnila. Celkem 80 procent dotázaných uvedlo, že mají
nyní větší příležitost soustředit se na rozvoj
talentů, stejné procento se v mnohem větší

Zvýšení produktivity HR týmů je způsobeno především technologickými změnami
– cloudová řešení a analýza velkých dat
umožnily automatizovat mnohé činnosti,
především vydávání přehledových zpráv
a rozborů. S tím, jak oddělení lidských

zdrojů ve firmách přesunují svůj zájem
od administrativních funkcí k hlavním
personálním prioritám a zabývají se stále
více vytvářením strategií, narážejí při jejich
uplatňování na nedostatky v manažerské
obratnosti a schopnosti přizpůsobovat se
novým podmínkám. Celkem 67 procent
dotázaných považuje uvedené nedostatky za
největší překážku v dalším rozvoji firmy.
„V důsledku finanční krize v roce 2008
se výrazně změnila organizace řízení firem.
Korporátní struktury výrazně zeštíhlely
a mnoho středních manažerských pozic bylo
bez náhrady zrušeno,“ říká Jozef Papp, managing partner společnosti Stanton Chase,
„nové technologie vyžadují mnohem flexibilnější pracovní síly.“
Velice pozitivním zjištěním letošního
průzkumu společnosti Stanton Chase je
skutečnost, že 67 procent zaměstnanců má
pocit, že aktivně přispívají k dalšímu rozvoji
své firmy. ReD

Priority HR manažerů

Bolavá místa

Další rozvoj digitalizace

68 %

respondentů považuje za hlavní
prioritu získat a udržet klíčové talenty
pro řídící funkce

67 %

41 %

dotázaných ho považuje za hlavní
úkol svého HR týmu

60 %

uvedlo, že jejich cílem je vybudování
„firmy budoucnosti“

29 %

chce digitalizaci využít pro lepší
analýzu lidských zdrojů

43 %

usiluje o změnu firemní kultury

ískávání a rozvoj talentů, vylepšení
organizační struktury a přeměna
korporátní kultury zůstávají
nejdůležitějšími prioritami v oblasti
rozvoje lidských zdrojů. Zároveň zavádění
digitalizace procesů a využívání analýzy
velkých dat umožňují HR týmům šetřit čas
při běžných administrativních úkonech
a soustředit se na hlavní strategické cíle.
Vyplývá to z průzkumu Stanton Chase,
mezinárodní firmy v oblasti Executive
Search, mezi 470 manažery z oblasti lidských zdrojů u firem z celého světa, jehož
cílem bylo zjistit, jak se personalisté přizpůsobili změnám v nové digitální éře.

Nové možnosti

Zdroj: Stanton Chase

míře podílí na rozvoji a realizaci firemní
strategie.
A 72 procent respondentů zaznamenalo
významnou změnu vnímání funkce
HR oddělení ve firemní hierarchii, kde už
není považováno za jednu z administrativních složek, ale spíše za obchodního partnera. Tento trend potvrzuje i HR manager realitní společnosti Cushman & Wakefield pro
střední a východní Evropu Miroslav Mendl:
„Za posledních pět až deset let došlo v této
souvislosti k diametrální změně, naše HR
oddělení se stalo respektovaným partnerem
vedení společnosti.“

Digitalizace šetří čas i lidi

dotázaných uvedlo, že největší
současnou výzvou pro HR oddělení
je nedostatek manažerské obratnosti
a adaptability

47 %

dotázaných považuje za nutné zlepšit
zaměstnanecké zkušenosti

23 %

41 %

považuje za klíčové zavedení
digitalizace

k automatizovanému zpracovávání
agendy

11 %

se chce zaměřit na cloudová řešení

FOTO: Shutterstock.com

Personalisté vystupují ze stínu
HR oddělení, donedávna nedoceněná
část firem, se stává respektovaným
partnerem vedení
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A nejšílenější otázka zní…
Myslíte si, že se lze připravit dokonale
na přijímací pohovor? Těžko,
vždycky se něco zvrtne

U

apřijímacího hovoru je to často jako
v kasinu. Nikdy nevíte, proč se to
pokazí. Ale jedno je jisté, vždy se
něco stane. Personalisté totiž často kladou
zvláštní otázky. Snaží se uchazeče vyvést
z komfortní zóny. Zkoumají jeho logické
uvažování, rychlost úsudku.
Sám si vzpomínám na jednu, která mě
„dostala“. Zněla: Je krásná letní vlahá noc
a najednou se přižene prudká bouřka. Co
v takové chvílí pocítíte? Na výběr jsem měl
jen dvě odpovědi. 1. Vzrušení. 2. Nic, nechá
mě to klidným.
A teď co s tím? Odpovím, že jsem vzrušený, tak vlastně řeknu, že nejsem odolný,
stačí málo, aby mě něco rozhodilo. Řeknu,
že je mi to jedno, tak to o sobě rovnou můžu
prohlásit, že jsem ignorant…

FOTO: Shutterstock.com

Stručně a k věci
Experti radí odpovídat na všechny otázky
stručně, pozitivně a pravdivě. Což tedy
mnohdy působí jako knížecí rada. Někdy
se ale odpovědi můžete vyhnout.
Je to tehdy, když otázky nejsou relevantní, etické, nebo dokonce legální.
Třeba se personalisté nesmějí ptát při
přijímacím pohovoru na zdravotní stav
a těhotenství, sexuální orientaci, víru
a politické smýšlení, rodinnou a osobní
situaci uchazeče.
Otázkám typu – Máte děti? Jste svobodný? Kdo vám bude hlídat děti v době nemoci? Plánujete jít na mateřskou? – a podobným se tedy uchazeči mohou s upozorněním
na daný fakt vyhnout.

Píchnutí do vosího hnízda
Nedávno učinila personální agentura
Grafton Recruitment šetření. Kromě jiného
zjišťovala pomocí dotazníkového šetření
mezi 504 uchazeči o práci, kterou otázku považují při přijímacím pohovoru za nejhorší.
S náskokem vyhrála tato: Kde se vidíte za
deset let?
U odborníků na nábor zaměstnanců je naopak velmi oblíbená. Jejím prostřednictvím
se totiž mohou dozvědět, jaké má uchazeč
profesní ambice a cíle. Proto by se na ni měli
uchazeči dopředu připravit.
Celých 18 procent respondentů se během
svých přijímacích pohovorů v minulosti
setkalo i s otázkami, které považovali za
nevhodné, či dokonce urážlivé.
„Dotazy na velikost poprsí, četnost návštěv WC během směny, názory na prezidenta Zemana či počet přátel opravdu nejsou

Otázky na
sebehodnocení patří
při přijímacím
pohovoru k těm
nejméně oblíbeným.

relevantní a je zcela na místě personalistu,
který daný dotaz klade, na tuto skutečnost
upozornit,“ říká Jitka Součková z agentury
Grafton Recruitment.

Otázky na tělo
Personalisté podle expertů povětšinou při
přijímacích pohovorech kladou otázky směřující k odhalení silných a slabých stránek
uchazečů, jejich motivace pracovat v dané
společnosti. Jedná se zejména o tyto:
Proč právě naše firma? (Uchazeč by měl
být na ni připravený, měl by vědět, jaké produkty či služby firma nabízí, jací jsou hlavní
konkurenti a co konkrétně jej láká.)
Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
(Schopnost sebehodnocení a vlastní analýzy
je pro personalisty důležitá. Od uchazečů se
očekává především upřímná odpověď.)
Jaký plat byste si představoval? (Uchazečům se doporučuje neodpovídat jedním
konkrétním číslem, ale spíše rozpětím,
o kterém se bude moci v případě přijetí
vyjednávat. Důležitá je také orientace
v mzdových podmínkách dané pozice.)
Proč jste skončila v předchozích zaměstnáních? (Uchazeči by se měli zdržet jakékoli
kritiky svého současného nebo minulého
zaměstnavatele, svých kolegů nebo poměrů
ve firmě. Odpovědi by měly být vždy diplomatické, ale pravdivé.) JAM
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Jediná krabička pro celou Evropu
Dopravce v Česku čeká přechod
na satelitní technologii výběru
mýtného. V Evropě se rozjíždí
jednotný systém plateb

Jiný stát, jiné mýtné
Nový provozovatel není jedinou změnou,
která dopravce čeká. V rámci celé Evropské
unie se totiž chystá přechod na univer-

zální palubní jednotku, která zbaví řidiče
nepříjemné povinnosti kupovat speciální
„krabičku“ pro průjezd každé země. V různých zemích EU je totiž mýto nastaveno
odlišným způsobem, a to vyžaduje jak
různé způsoby úhrady, tak odlišné palubní
jednotky.
I pro české dopravce znamená současný
systém komplikaci. „Jedná se o vybavení
vozidla několika různými jednotkami, které
se liší funkčností, ovládáním i expirací, což
představuje trochu větší administrativní
zátěž,“ popisuje Daniel Popel, manažer společnosti C. S. Cargo.
Podobně jsou na tom dopravci v zahraničí. „V současné době musíme provádět
registrace pro každou zemi zvlášť, což
obnáší vytváření řady účetních položek
a stohy papírování. V budoucnu půjde vše
prostřednictvím jednoho internetového

„V současné době
musíme provádět
registrace pro každou
zemi zvlášť, což
obnáší vytváření řady
účetních položek
a stohy papírování.“
DARek heJnICkI,.Don Trucking

portálu a jedné palubní jednotky. Instalace
je navíc naprosto jednoduchá. U prvního
boxu zabrala maximálně 15 minut,“ říká
Darek Hejnicki, provozní ředitel firmy Don
Trucking, která v současnosti univerzální
jednotku testuje v Belgii.
Uvedení do ostrého provozu nebude trvat
dlouho. „Brzy budeme mít mýtný box, který
pokryje více zemí. Pro každodenní nákladní
dopravu je to velká úleva. Připojení nových
zemí do systému bude navíc velmi snadné,“
říká ředitel Michel Engelbosch ze společnosti DKV, která nový box vyvíjí.

Od Belgie po Skandinávii
Do běžného provozu by se měl systém
v Belgii zapojit do konce letošního roku,
německé mýtné by mělo následovat na
začátku roku 2019. Na jaře 2019 se připojí
takzvané země DSRC, tedy Rakousko,
Francie, Španělsko a Portugalsko. Brzy
poté se má přidat také Itálie. Od roku 2019
je v plánu vyúčtovávat mýtné poplatky
prostřednictvím mýtného boxu DKV Box
Europe také za jízdu po mostech Øresund
a Storebælt ve Skandinávii.
Zjednodušit mýtný systém se snaží také
Evropská unie. V Česku se loni testoval
software, díky kterému lze v Česku platit
mýto prostřednictvím evropské služby elektronického mýtného (EETS). Také dopravcům, kteří budou využívat služeb některého
z poskytovatelů EETS, se tak v budoucnu
výrazně zjednoduší placení mýtného.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Martin Pinkas

T

uzemské dopravce čeká od roku
2020 výrazná změna. Po mikrovlnné
technologii výběru mýtného, která se
na českých dálnicích a vybraných silnicích
prvních tříd využívá od roku 2007, přejde
Česko na systém satelitní
Ten zajistí konsorcium CzechToll /
SkyToll, které zvítězilo v tendru na deset
let provozu mýtného systému po roce 2019
s nabídkou 10,75 miliardy korun. Původní
provozovatel mýta, společnost Kapsch,
v tendru původně požadoval přes 13 miliard
a neuspěl.
Výběr Kapsche byl přitom řadou odborníků kritizován již před startem českého
mýta před jedenácti lety. Už tehdy experti
upozorňovali, že stát za miliardy koupil v té
době překonanou mikrovlnnou technologii
a že budoucnost patří satelitnímu systému.
I přesto u českých dálnic a silnic vyrostly
téměř tři stovky mýtných bran, které jsou
z pohledu bezpečnosti dopravy rizikem pro
řidiče.
Součástí nového systému má být i sledování zhruba 900 kilometrů silnic první
třídy. Po jednáních ministerstva dopravy
s kraji a obcemi zatím není jasné, na kterých
úsecích bude kamionová doprava zpoplatněná a kde bude takzvaná nulová sazba. Ta by
měla zabránit tomu, aby kamiony neobjížděly placená místa po silnicích nižších tříd.
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Šmejdi útočí i na podnikatele
Stačí chvíle neopatrnosti
a malé firmy se mohou dostat do potíží.
Kdy skončí katalogové podvody?

Č

eská policie a soudy se nedokážou
vypořádat s katalogovými podvody.
Doplácejí na to především živnostníci
a malé firmy. Na rozdíl od velkých
společností totiž nedisponují týmy právníků
a pro podvodníky jsou snadnou kořistí.
Do hledáčku podvodníků se přitom podnikatelé dostávají okamžitě, jak rozjedou
svůj byznys. Na nově vzniklé podniky nebo
společnosti, které si nechaly registrovat
ochrannou známku, se totiž zaměřují podvodné katalogové firmy.
Ty se na podnikatele obracejí dopisy,
které se snaží vyvolat dojem, že je oslovuje
oficiální instituce. A že mají na uvedený účet
nebo na připojenou složenku zaslat požadovaný obnos. Buďto za registraci firmy, nebo
za zapsání ochranné známky či uvedení v
některém ze zavedených firemních seznamů. Ve skutečnosti však jméno firmy či
její značku zařadí do katalogu, který nemá
prakticky žádnou hodnotu. Firmy o zápis
do něj ve skutečnosti nestojí a nehledají v
něm ani zákazníci či potenciální obchodní
partneři.

FOTO: Profimedia.cz

Falešné rejstříky
Podobné dopisy zasílají například společnosti Informatik či Firmdata, které požadují
peníze za zápis do Rejstříku obchodu a
živnosti. Složenky podnikatelům chodí
krátce poté, co zaregistrovali svoji novou
firmu. Řada z nich tak částku zaplatí, protože se domnívá, že jde o úřední poplatek za
zápis do oficiálních rejstříků. V posledních
měsících řeší nárůst stížností na katalogové

firmy také Česká obchodní inspekce (ČOI).
Jde především o upozornění na praktiky
společnosti Český telefonní seznam. „V drtivé
většině se ale jedná o podněty podnikatelů,
které není Česká obchodní inspekce oprávněna řešit. Podnikatel se může proti takovému
jednání bránit soudně,“ upozorňuje mluvčí
ČOI Jiří Fröhlich. ČOI se totiž může zabývat
jen poškozováním spotřebitelů, firmy ani
podnikatelé do této skupiny nepatří.

Podnikatel není spotřebitel
V případě společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska přitom podnikatelé
neriskují jen to, že vyhodí z okna peníze za
registraci v katalogu, o nějž nestojí. Hrozí
jim výrazně větší ztráty. Na zadní části listiny, která na první pohled vypadá pouze jako
daňový doklad, se totiž nachází nabídka k
uzavření smlouvy, která je uzavřena okamžikem úhrady částky uvedené na faktuře.
Pokud tedy firmy jednou zaplatí obnos, stá-

„V drtivé většině se
ale jedná o podněty
podnikatelů, které
není Česká obchodní
inspekce oprávněna
řešit.“
JIřÍ FRöHLIcH,.ČOI

vají se rukojmími společnosti a pod hrozbou
pokuty ve výši 140 procent ročního úroku
musí každé následující čtvrtletí odvést
totožnou částku za umístění v seznamu, a to,
aniž by o to postižená firma ve skutečnosti
stála. Pokus o dohodu se společností neměl
přitom šanci na úspěch.

Vznikne precedent?
Do boje s podvodníky se proto pustila
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Koordinuje hromadné trestní
oznámení podané třinácti poškozenými
podnikateli.
„Nehodláme trpět podobné praktiky, které se bohužel množí, a proto jsme se rozhodli na nic nečekat a činit. Jsme přesvědčeni,
že v tomto případě máme šanci uspět a celý
případ by se tak mohl stát precedentem pro
boj s takzvanými šmejdy,“ upozorňuje Karel
Havlíček, předseda AMSP.
„Z minulosti je nám známo několik podobných případů, které ale Policie České republiky
odložila, v těchto případech byli oznamovateli
jednotliví poškození. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě bylo podáno hromadné trestní oznámení a rovněž byla jednáním
podezřelých způsobena v souhrnu větší
škoda, to jest škoda převyšující částku nad
50 tisíc korun, domníváme se, že se Policie
České republiky bude tímto případem zabývat,“ uvádí Iveta Koubková, vedoucí advokátka CEE Attorneys, která se na hromadném
trestním oznámení rovněž podílí.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)
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Vynikne ve fotbale,
nebo v tenisu?

Česká firma už otestovala
sportovní nadání 400 tisíc dětí
po celém světě

T

u situaci zná snad každý rodič. Dítě
mu dorůstá do věku, kdy by mělo
začít s nějakým sportem. Proč, to je
jasné – sport mu pomůže vybít přebytečnou
energii, naučí ho kázni a přinese mu radost
z úspěchu. To poslední však není zaručené.
Spousta rodičů svým dětem vnucuje sporty, které sami kdysi provozovali nebo o kterých se ví, že „mají zlaté dno“. Jenže pokud
pro ně dítě nemá nadání, skončí vše fiaskem;
v nejlepším případě ztrátou času a peněz,
v nejhorším celoživotním traumatem.
Jak ale poznat, pro co se zrovna ta vaše
ratolest hodí? V orientaci pomáhá český
„vynález“ – program SportAnalytik, který
už úspěšně funguje pět let.

Nehledají hvězdy. Pomáhají
„Je to program určený pro děti od pěti do
šestnácti let,“ říká zakladatel společnosti
SportAnalytik inženýr Jan Březina. „Jdeme

na věc tak, že analyzujeme schopnosti dětí
a na základě jejich silných stránek jim doporučujeme vhodné sporty. Jsme přitom přesvědčeni, že každé dítě má talent pro nějaký
sport – musíme jen ten správný dokázat najít.
Pro děti je to velmi důležitá záležitost.“

HLEDAčI TALENTŮ. „Analyzujeme schopnosti
chlapců a dívek a na základě jejich silných stránek
jim doporučujeme vhodné sporty,“ říká Jan Březina, zakladatel společnosti SportAnalytik.

Posláním programu není vyhledávat
budoucí hvězdy profesionálního sportu, ale
najít sport, který každému dítěti přinese
maximální potěšení z objeveného sportovního nadání. Nicméně je jasné, že když děti
dělají sport, který je založen na jejich předpokladech, tak i jejich výkonnost bývá vyšší,
a proto takto možná přispějí k budoucím
lepším výsledkům profesionálního sportu.
„Zároveň tak ale samozřejmě bojujeme
proti současným problémům, se kterými
zápasí rodiče milionů dětí po celém světě –
mám na mysli závislost na sociálních sítích,
mobilech, televizi a další elektronické zábavě. Když si dítě oblíbí sport, ve kterém se mu
daří, velmi pravděpodobně civění do displejů omezí. Navíc – kromě životně prospěšného pohybu – získá také pro budoucnost
nesmírně důležité sociální kontakty, naučí
se chovat v kolektivu, snášet porážky i vítězství. V neposlední řadě pak sport přináší
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PRVní ZkuŠenosT.
Program SportAnalytik
testuje sportovní vlohy
dětí od pěti do
šestnácti let.

Jak testování dětí
probíhá?

i základy krásných dlouholetých přátelství,“
dodává osmatřicetiletý Březina.

FOTO: archiv

Hodnotí se devět kritérií
Děti se testují speciální metodikou, kterou
firma vyvinula ve spolupráci s docentem
kinantropologie Tomášem Peričem z Fakulty tělesné výchovy a sportu, autorem knihy
Výběr sportovních talentů. „Problematice
výběru talentů se věnuji 25 let a tohle je
sympatický projekt pro širokou veřejnost,
který při identifikaci talentu vychází z odborného přístupu,“ hodnotí program docent
Perič.
Know-how SportAnalytiku využívá také
Český olympijský výbor pro celonárodní
program Sazka Olympijský víceboj.
Jeho kvality potvrzuje i fakt, že už jím
prošlo více než 400 tisíc dětí v patnácti
zemích světa – jde nejen o evropské státy,
ale třeba i o USA, Jižní Afriku, Indii nebo

Rodiče si vyberou termín (vždy sobota
nebo neděle) a lokalitu na webových stránkách www.sportanalytik.cz. Po předchozí
online registraci přivezou své dítě na stanovené místo. Specialisté ho pak hravou
a zábavnou formou v kolektivu ostatních
dětí zhruba tři hodiny testují.
Zpracovává se přitom devět zábavně pojednaných disciplín a kritérií: somatotyp,
taktické schopnosti, rychlost, výbušnost,
síla, vytrvalost, koordinace, rovnováha
a flexibilita.
Zjištěné hodnoty jsou pak v rámci programu vyhodnoceny individuálně pro každé
zúčastněné dítě a porovnány s nároky jednotlivých sportů. Výsledkem je „identifikace
sportovního talentu každého dítěte“ a na
míru sestavené doporučení vhodných sportů (včetně kontaktů na příslušné sportovní
oddíly v okolí bydliště dítěte).
Od pracovníků programu rodiče obdrží
dva dokumenty – Talent Report a Sport
Report. První z nich rodiče seznámí s tím,
jaké jsou silné stránky jejich dítěte v porovnání s tisícovkami jiných testovaných dětí
stejného pohlaví a věku; dočtou se v něm
rovněž, jakému pohybovému typu je jejich
potomek nejblíže.
Druhým dokumentem je Sport Report.
Ten obsahuje doporučení pěti běžných
a tří alternativních sportů, pro které má
dítě největší nadání. Rovněž je zde vyhodnocena vhodnost dvou sportů, které rodiče
preferují a rádi by, aby se některému
z nich jejich ratolest věnovala.

Nový Zéland. Firma nyní chce program
posunout více do světa online, a nabídnout
tak rodičům možnost otestovat si své dítě
pomocí mobilní aplikace.

Více než polovina vytrvá
„Největším úspěchem pro mě je, když
přivedeme ke sportu jednotlivého kloučka
či holčičku a pomůžeme jim najít všechno
to krásné a pozitivní, co sport nabízí. Snad
se nám to daří – podle průzkumů, které si
následně u našich zákazníků děláme, víme,
že po testování programem začalo s námi
doporučeným sportem zhruba devadesát
procent dětí a 66 procent z nich ho dělalo
ještě po roce. Z toho máme opravdovou
radost,“ říká Březina.
Ohlasy rodičů i dětí samotných jsou vesměs pozitivní – někteří rodiče se očividně
na testování přímo těší. Jako například
dvojnásobný olympijský medailista Ondřej
Synek, který říká: „Starší dceři Alici bude za
rok pět let, takže jsem zvědavý, jaký sport
jí testování doporučí. Obě děti ale budeme
každopádně podporovat v tom, co je bude
bavit.“
IVo BARTík
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A ten přerod byl hodně rychlý. „Společnosti
nabízející sdílenou ekonomiku začaly své
operace bezskrupulózně, bez ohledu na místní zákony. Využily toho, že existující pravidla
regulace nepředjímala jejich nové radikální
myšlenky,“ upozorňuje Steven Poole.

Takže co s tím dnes? Zakázat?

V

Barceloně, Berlíně, Amsterdamu,
Benátkách, New Yorku i v Praze
stoupají nájmy, mnozí obyvatelé
města opouštějí. Už na to nemají. Jiní si zase
nemohou dovolit byty koupit, jsou příliš
drahé. Kalifornské soukromé společnosti
Airbnb, jež k vylidňování hlavně center
metropolí výrazně přispívá, tak neřeknou
jinak než „zlo dnešních dnů“.
„Parazitické monstrum Airbnb, které se
usadilo v atraktivních městech, generuje
ohromné příjmy prostřednictvím svých
chapadel,“ píše Steven Poole, autor knihy
Rethink: The Surprising History of New
Ideas (Přehodnocení: Překvapivá historie
nových myšlenek).
A Gaby Hinsliffová, komentátorka Guardianu, k tomu dodává: „Airbnb a takzvaná
sdílená ekonomika nemilosrdně vybydluje
naše města.“

se slova „hostitel“ namísto „majitel bytu“
a „pohostinnost“ namísto „byznys“.
Jenže vše je nakonec jinak. Movití podnikatelé, často cizinci, skupují byty a vydělávají prostřednictvím webové služby Airbnb na
krátkodobých pronájmech ohromné sumy.
V Praze jich například drží tři tisíce.
Tom Slee, autor knihy What´s Yours Is
Mine: Against the Sharing Economy (Co je
vaše, to je moje: Proti sdílené ekonomice),
zjistil, že jedny z nejdráže pronajímaných
bytů v Římě vlastní Američan, který zbohatl
v hi-tech byznysu.

Lehátko a snídaně?

Webová služba Airbnb zprostředkovávající
pronájem ubytování ve více než 190 zemích
světa tak začíná být jen pro ty majetnější, nikoli pro batůžkáře. Za krátkodobé ubytování
v nejžádanějších evropských městech platí
návštěvníci i 250 eur (6450 korun).

Přitom se vše zpočátku jevilo jako dobrá
myšlenka. Projekt, jehož název vznikl ze
zkratek slov „airbed and breakfast“ (lehátko a snídaně), byl původně zamýšlen jako
podpora cestování hlavně mladých lidí.
Měl jim nabídnout levné ubytování v bytech stávajících obyvatel měst, autentické
prožitky.
Ostatně dodnes je tak idea prezentována
společností, jako přátelské gesto. Užívají

37 721 eur denně
vydělává jeden „hostitel“ v Barceloně.
Spravuje 204 apartmentů.

Tah na branku
Starousedlíci jsou stále častěji vytlačováni
turisty a obchody v centrech prodávají často
jen odpudivé kýče tvářící se jako suvenýry.

Akce reakce
Někde však už Airbnb narazilo. V dubnu
2016 berlínské zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým majitelům bytů zakazovalo
krátkodobé pronajímání. To letos na jaře
zrušilo, ovšem stanovilo nová striktní pravidla a přísné pokuty za jejich porušení.
List Berliner Zeitung informoval, že majitelé bytů své příbytky mohou pronajímat
po neomezenou dobu. Svůj druhý a každý
další byt však budou moci tímto způsobem
využívat pro podnikání maximálně po dobu
devadesáti dnů v jednom kalendářním roce.
Potřebují k tomu však souhlas sousedů!
A rozhoupali se i radní v Praze, kde si
loni hosté zarezervovali přes Airbnb
1,79 milionu přenocování. Budou chtít
změnu zákona upravující provozování ubytování přes aplikaci Airbnb. Poskytovatelé
by měli například povinnost poskytnout
údaje o ubytovaných; hlavní město chce také
zavést možnost regulovat Airbnb prostřednictvím vyhlášky.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

Kritici přitvrzují:
Airbnb je parazitické monstrum
Co vadí? Starousedlíci jsou vytlačováni
a podnikatelé vydělávají na pronájmech
bytů až milion korun denně

To asi těžko, když se ukázalo, že nové firmy
jsou efektivnější a atraktivnější než ty, co
tu působily před nimi. Na druhé straně sílí
ale názory po celém světě, že Airbnb a jeho
nápodoby nemohou zůstat neregulované.
Působí příliš mnoho škod.
Otázka tak zní, jak je přinutit „lépe se chovat“. Inspiraci nabídl Londýn v případě jiné
firmy takzvané sdílené ekonomiky. Poté,
co bylo loni alternativní taxislužbě Uber
odmítnuto prodloužení licence, se začala
společnost, která ve městě na Temži využívá
45 tisíc řidičů, chovat jinak. Omluvila se za
spáchané chyby a provedla změny. Na základě toho jí britský soud udělil novou licenci
na zkušební dobu 15 měsíců. Airbnb se ale
zatím cítí očividně silnější v kramflecích než
zmiňovaný Uber. Neumožňuje například
stále nahlédnout do svých databází, což by
vedlo k lepšímu výběru daní. To je vcelku
překvapující u společnosti stavějící tak okázala a hlasitě na „otevřenosti“ a „sdílení“.
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Hotely v nejistotě:
nájezdníci před branami
Nové technologie okusují hoteliérům
zisky a nutí je k podstatným změnám

T

radiční hoteliérské řemeslo se za
stovky let změnilo jen minimálně.
Jenže dnes je vše jinak. Hoteliéři si
stále více uvědomují sílu platforem typu
Airbnb, online rezervačních webů typu
Booking nebo Priceline, jejichž provize
ukusují hotelům ze zisku.
U větších sítí hotelů to je podle časopisu
The Atlantic zhruba 10 až 20 procent. U malých řetězců či jednotlivců mohou provize
podobným portálům tvořit 20 až 25 procent
z konečné ceny.

FOTO: Tomáš Novák

Miláček cestovatelů
Airbnb prožívá od svého vzniku snovou kariéru společnosti jedenadvacátého století. Po
deseti letech své existence se jeho hodnota
podle CNBC odhaduje na 31 miliard dolarů
a po Uberu je druhým nejúspěšnějším
startupem v dějinách, pokud je možné tuto
nálepku u podobných podniků vůbec ještě
používat. Dalo by se tedy očekávat, že hotely
a hostely budou tváří v tvář tak silné konkurenci strádat. Jenže zatím to není tak horké.
Airbnb má totiž specifickou klientelu: je
populární mezi cestovateli, kteří chtějí žít
chvíli v kůži místních – v centru dění, poblíž
oblíbených hospod, barů a divadel. Podle
výzkumu firmy MoffetNathanson polovinu
rezervací přes Airbnb tvoří takzvaní mileniálové (lidé mladší 35 let), většina z nich
cestuje spíše za zábavou a turismem.

Ze stejného výzkumu pak vyplývá, že
ve velkých městech se počet amerických
turistů, kteří využívají služeb soukromého
ubytování, jako je právě Airbnb, mezi lety
2010 a 2015 zečtyřnásobil.

Vyplňuje mezery
Jak je tedy možné, že to hotelům a hostelům
zatím výrazně neškodí? Za prvé, lidé cestující služebně dávají stále přednost hotelům,
kde mají po ruce veškerý potřebný servis.
Za druhé, podle Forbesu firmy využívají
Airbnb jako ubytování pro své zaměstnance
jen v deseti procentech případů.
V USA například utratily společnosti za
krátkodobé ubytování svých zaměstnanců
296 miliard dolarů. Jednoduchou matematikou si tak lze spočítat, kolik peněz vydělaly
hotely na služebních cestách.
A za další, pokud by Airbnb neexistovalo
a lidé cestovali ve stejně hojných počtech jako

Desetina světového HDP
Ubytovací služby a turistika tvoří podle
poradenské společnosti Deloitte desetinu
celosvětového HDP, tedy 1,6 bilionu
dolarů. Jen ve Spojených státech se tržby
v turistickém segmentu mezi lety
2001 a 2017 téměř zdvojnásobily (ze
115,6 miliard dolarů na 208 miliard dolarů).

dnes, hotelové kapacity by nejspíš už dávno
přestaly stačit. Ekonomická krize zkraje
tisíciletí totiž přiškrtila výrazně hotelovou
výstavbu. Očekávalo se, že v následujících
letech se zvýší poptávka po ubytování a s tím
poroste cena za lůžko. K tomu ale díky konkurenci soukromého ubytování nedošlo.
Podle analýzy společnosti STR stále platí,
že ačkoliv Airbnb celosvětově „ustlalo“ víc
cestujícím než řetězce Marriott/Starwood
a Hilton dohromady, obsazenost hovoří ve
všech velkých městech výrazně ve prospěch
hotelů – například v Los Angeles, San Francisku (domovu Airbnb) a Tokiu o polovinu,
v Mexico City dokonce o tři čtvrtiny.

Neblahý vliv
Jako největší problém se tedy nakonec nejeví
konkurence(ne)schopnost hotelů a hostelů
vůči levnějšímu ubytování v soukromí, ale vliv,
jaký Airbnb má na lokalitu, v níž je ubytování
poskytováno. V populárnějších lokalitách
totiž vede k výraznému růstu cen nemovitostí
a zvyšování nájemného, což z pochopitelných
důvodů nelibě nesou místní obyvatelé. Může
se tedy stát totéž, co v případě Facebooku
a Twitteru, které kromě snadnějšího navazování a udržování kontaktů posloužily také jako
líheň trollů a lží. Ale ono je to tak asi vždycky:
i to nejlepší se musí něčím vykoupit.
JITkA JeníkoVÁ
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Sdílené ubytování? Neřízená střela
Čeští politici mají na sdílené ubytování
v Praze překvapivě jednotný názor.
Všichni ho chtějí umravnit

TOP 09 – Jiří Pospíšil
Takzvané sdílené ekonomiky jsou novým
fenoménem, který je nutné ukotvit v rámci
legislativy komplexně. Nenazýval bych to
ale regulací. Spíše bych šel směrem snížení
byrokratické zátěže pro taxikáře a hotely.
Platí ale jasná teze, pokud si někdo ze sdílené ekonomiky udělá podnikání, musí platit
z takových příjmů řádně daně.

KSČM – Marta Semelová
Takzvané sdílené ubytování je ve skutečnosti prachsprostý byznys za účelem
zisku. Je třeba nastavit jasná pravidla,
konkrétně placení daní (jako je tomu
u jiných forem podnikání), stanovení maximálního počtu dní v roce pro krátkodobé pronajímání, případně stanovení pouze
části bytového prostoru k této formě
pronájmu. Určeno by mělo být i to, kde je
a kde není možno krátkodobě pronajímat,
a také požadavek dodržování pravidel
(například dodržování nočního klidu,
pořádku a podobně).

Zelení – Ondřej Mirovský

ANO – Andrej Babiš
Musíme začít regulovat Airbnb a podobné
služby. Sice slovo regulace nemám rád, ale
v centru Prahy to narostlo do takových rozměrů, že je to jednoduše neudržitelné a byty,
které by mohly složit k bydlení občanů, jsou
využívány ke krátkodobým pronájmům.
Airbnb snižuje nabídku volných bytů na
trhu a prodražuje cenu nemovitostí v met-

ropoli. Považuji za nutné přimět platformu
Airbnb, ale i další elektronické platformy
k tomu, aby poskytovaly potřebné informace
správcům daní a poplatků, protože pouze
sdílení potřebných dat umožní řádný výběr
daní a poplatků a kontrolu osob poskytujících ubytování.

ČSSD – Jakub Landovský
Pokud jde o sdílené ubytování, ČSSD je pro
tvrdou regulaci platforem sdíleného ubytování, a to v několika rovinách – omezení
počtu dní v roce, po které lze nabízet byt pro
krátkodobá ubytování, snahou prosadit daň
z trvale neobydleného bytu a vymáháním
místního poplatku, který provozovatelé
sdíleného ubytování v mnoha případech
neplatí.

PRAHA SOBĚ – Jan Čižinský
Sdílené ubytování má být pouze sdíleným
ubytováním. Budeme chtít uzavřít dohodu
s poskytovateli, která by to zajistila. Pokud
dohoda nebude možná, jsme připraveni
k razantním krokům.

Strana soukromníků ČR
– Ladislav Linek
Boj proti šedé ekonomice a zejména
nerovným podmínkám v podnikání je
dokonce jedním z bodů našeho programu. Uvědomuji si situaci hoteliéra, který
je na ráně, platí řádně daně, poplatky
všem těm „Osám“, poplatky magistrátu,
každý den tam má hasiče, bezpečnost
práce, hygienu, finanční úřad a nevím
koho ještě. A někdo pronajímá byt, strká
si peníze do kapsy a směje se. A nikdo
si s tím jako neví rady. S hotelem by
zacvičily tyto orgány raz dva. Na druhé
straně jsme živnostenská strana, která
nechce nikomu zakazovat podnikat, ale
podmínky musejí být stejné a vymahatelné pro každého. JAM

FOTO: Shutterstock.com

A

sociace hotelů a restaurací České
republiky (AHR ČR) se zeptala
politických stran na jejich představu
o sdíleném ubytování. Otázka zněla: Od
roku 2012 se v Praze dramaticky zvyšuje
počet bytů využívaných pro krátkodobé
ubytování v soukromí – tzv. sdílené
ubytování. To otevírá další prostor nejen
šedé ekonomice, ale také dopadá na komfort
života Pražanů, hlavně v centru města.
Jakou má vaše strana představu o řešení
této problematiky?
(Ne všechny politické strany na otázky
AHR ČR těsně před volbami odpověděly.
Přinášíme odpovědi některých z nich.)

Regulace sdíleného ubytování, především
pak Airbnb, je jednou z priorit naší strany. Praha trpí nedostatkem bytů, přičemž
právě krátkodobé pronájmy a spekulace
s bydlením patří k hlavním viníkům situace.
Vnímáme pochopitelně i dopad na cestovní
ruch, kdy Airbnb a další často nenabízejí
kvalitní ubytování, a mohou mít tedy negativní dopad na vnímání Prahy jako vysoce
atraktivní destinace. Navrhujeme omezení
Airbnb na maximálně 60 dní v roce.
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Manažerku kytkou neurazíš. Naopak
Ženy ve vedení českých firem si myslí,
že květina je vhodný dárek. Ovšem třetina
z nich ji za rok nedostane ani jednou

Č

erstvá květina potěší nejen
manželku, maminku, družku
nebo kamarádku, je také
vhodným dárkem pro obchodní
partnerku. I přes to však české
manažerky dostávají květiny nejčastěji
pouze jednou za půl roku (deset procent)
dalších více než 30 procent z nich květiny
nedostává vůbec. Jednou za týden se
z darovaných květin těší pouhých šest
procent manažerek. Naprostá většina
z nich (96 procent) si však myslí, že
je květina vhodným dárkem. Tato
informace vyplývá z průzkumu květinové
doručovací služby Fleurop.
INZERCE

KLÍč K SRDcI. Ženy na manažerských
pozicích dostávají květiny nejčastěji k narozeninám a svátku (63 procent) či jako formu
poděkování (34 procent).

Pokud chcete své obchodní partnerce či
klientce poděkovat, poblahopřát, upevnit
obchodní vztah, tak znalci radí vsadit na
klasiku, pugét čerstvých květin. Jenže co
vybrat? Vždyť na světě existuje kolem čtvrt
milionu druhů květin. A každá z nich cosi
naznačuje, pocit, emoci.
„Etiketa darování květin obchodnímu
partnerovi je podmíněná příležitostí, ke
které chcete kytici věnovat, a typem květiny.
Jako poděkování se skvěle hodí hortenzie.
Slunečnice pak vyjadřují vřelost, tulipány
eleganci a různobarevné gerbery vyvolávají
dobrou náladu,“ radí expertka Jitka Mandysová. ReD
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Odpočiňte si od
tmy a chladu
Exotika je stále dostupnější
Nejbližší a současně nejlevnější zájezdy
v listopadu a v prosinci u pobřeží s teplým
mořem najdete v Egyptě. Pouhé 4,5 hodiny
letu a můžete užívat dlouhé pláže i čisté
moře, potápět se a šnorchlovat u korálových
útesů nebo navštívit bezpočet starověkých
památek. Zimní čas je ideální i pro poznávací a kombinované zájezdy. Plavby po Nilu
představují jednu z nejlepších možností, jak
si prohlédnout bujnou krajinu údolí tohoto
veletoku a navštívit velkolepé památky
lemující jeho břehy.
Nechte se ohromit supermoderní architekturou, přepychovými stavbami ve stylu
sultánských paláců a nejluxusnějšími hotely
v Emirátech. Vychutnejte si relax na nádherných plážích, lyžování nebo projížďky na
čtyřkolkách po písečných dunách či golf na
jednom ze zdejších pěstěných hřišť. Emiráty
jsou i nákupním rájem s mnoha přepychovými nákupními centry.
Krásné počasí je díky poloze v jižních
pasátových mořích poblíž Afriky i na
Kapverdách, které jsou ideální k odpočinku
s teplým mořem po celý rok. Ostrov Boa
Vista je známý pro své nekonečné písečné
pláže – včetně 18kilometrové pláže Santa
Monica Beach, která je vyhlášena jako jedna
z nejkrásnějších pláží celého světa. Velkou
atrakcí jsou zde kromě tisíce druhů pestrobarevných ryb i mořské želvy.
Turistickým centrem Kapverdského souostroví je ostrov Sal. Na samém jihu ostrova

leží u nádherné bělostné pláže v přívětivé
zátoce původně rybářská vesnička, dnes spíše turistické městečko Santa Maria. Barva
zdejšího moře a jeho přívětivost se mohou
bezpochyby srovnávat s nejkrásnějšími
plážemi Karibiku.

Asie a Indický oceán
Teplo a pohodu si užijete v Keni. Přes den tu
teploty stoupají i na 32 °C, a není tedy divu,
že sem vyráží stále více turistů z Česka.
A nejen na proslulé safari, ale i na plážovou
dovolenou.
Bělostné pláže z jemného korálového
písku v kombinaci s průzračnými vodami
Indického oceánu – to je zase důvod, proč se
vydat na Zanzibar. Jako by koření, které tuto
zem proslavilo už ve středověku, omámilo
všechny smysly nadšených cestovatelů. Pro
tyto dvě země však platí, že je dobré vybrat
zájezd s leteckým spojením bez přestupu,
jinak strávíte cenný čas někde na letišti.
Novou zemí pro objevování a poznávání je
pro Čechy Indie. Představa, že nasedneme
do luxusně vybaveného hausbótu a užijeme
si plavbu kolem rýžových polí i malebných
vesnic, je velmi lákavá. Navíc je zde nádherná příroda, přepychová kuchyně a neobyčejně bohatá kultura.
Za nádherným pobřežím s jemným bílým
i zlatým pískem, za korálovými lagunami
s pestrobarevnými hejny ryb, za zelení
pralesů, krátery i vodopády i za svatyněmi
všech náboženství i luxusním ubytováním
se zase vydejte na Mauricius.

Karibik a Latinská Amerika
Nejkrásnější pláže, které stvrzuje i organizace UNESCO, jsou lákadlem pro prožití
dovolené v Dominikánské republice. Nejznámějším letoviskem je Punta Cana – Mekka
karibského golfu. 18 jamek rozesetých po
útesech s výhledem na oceán naleznete
jenom zde. Cestovatele lákají veliké luxusní
hotely s konceptem služeb all inclusive („vše
v ceně“), který se zde narodil – a byl právě
zde vybroušen k dokonalosti. Většina hotelů
nabízí zdarma veškeré nemotorizované vodní sporty, k dispozici bývají kajaky, šlapadla,
windsurfing, menší katamarány a plachetničky. Rovněž jsou většinou zdarma
k dispozici tenisové kurty, plážový volejbal
nebo půjčovny kol.
Pitoreskní svět, pouliční muzikanti, rytmus salsy, rumové koktejly, stará americká
auta a zatím nezkažená originalita – to jsou
důvody, proč navštívit Kubu. Havana je
v podstatě jedním velkým muzeem, které
však nepřestalo žít a dýchat. Největší zdejší
turistické středisko Varadero se nachází přibližně 140 kilometrů východně od Havany.
Dvacet kilometrů dlouhé letovisko se zhruba
stovkou hotelů nemá jasně vyhraněné centrum, naleznete zde ale vše – část s obchody,
bary, restauracemi či trhy, kde si nakoupíte i ručně vyráběné suvenýry, ale také
relaxační zóny, golfové hřiště i delfinárium.
A samozřejmě jedním z hlavních a největších lákadel pro návštěvníky je vyhlášená
pláž s jemným bílým pískem a také skvělá
karibská kuchyně. ReD

FOTO: Shutterstock.com

Blízká exotika – Egypt, SAE
a Kapverdy
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Digi auto

Audi se pyšní, že tohle tu
ještě nebylo. A já mám chuť dodat,
tahle kára není pro starý

S

každým novým automobilem, který
testuji, se ve mně probouzí čím dál
silnější nostalgie po vozech minulosti.
Z časů, kdy vše bylo jednoduché, přehledné,
vlastně primitivní. Třeba takový Ford
Cortina. Ten jeho tenký věnec volantu,
gumová prachovka u řadicí páky, filigránské
páčky, pár budíků…
Kdepak, už to nikdy nebude jako dříve.
Znovu jsem si to uvědomil, když jsem usedl
do nové „audiny“ A6, která přijela již v páté
generaci. Oproti Cortině vůz z jiné galaxie.
Jen mi potvrdil, jak prudké tempo nabral
v posledních letech vývoj hlavně v oblasti
digitalizace.

TV laboratoř
Zcela nový digitální systém MMI touch
response (čti „ťukni a mrkej na odezvu“)
v testovaném voze byl skvost. Choval se jako
chytrý telefon – ovládání bylo intuitivní, pří-

stup k funkcím bleskový. Dva displeje (horní
10,1“, dolní 8,6“) nahradily většinu tlačítek
a dalších ovládacích prvků předchůdce.

NĚMÍ SLUHOVÉ.
V testovaném voze se nacházelo 39 asistenčních systémů. Mnohé z nich jsou pro
manažery křižující Evropu nepostradatelné.
Za všechny zmíním jen adaptivní asistent
řízení. Ten kromě adaptivního tempomatu
a předvídavého asistenta pro hospodárnou
jízdu zahrnuje také asistenta pro jízdu zúženým úsekem (podporuje řidiče při řízení
vozidla během průjezdu místy, v nichž probíhají stavební práce). V nabídce jsou i další
pomocníci, pro jízdu v dopravní koloně
a v jízdním pruhu. Oba systémy pomáhají
udržovat vozidlo mírnými zásahy do řízení
v jízdním pruhu.

Systém mi v testovaném voze umožňoval
„individualizaci“, podobně jako smart phone.
Na horním displeji jsem mohl libovolně
rozmístit ovládací plochy pro všechny funkce,
na spodním vytvořit až 27 individuálních zástupců pro nejdůležitější funkce auta a ty často
používané, jako telefonní seznam, rozhlasové
stanice nebo cíle pro navigační systém.
Na horním displeji jsem ovládal informační a zábavní systém, na spodním umístěném
na konzole středového tunelu pak například
klimatizaci. Dolní lze proměnit i v obrovský tablet, na kterém jsem psal adresy pro
navigaci. Překvapení! Infotainment přečetl
jakékoli moje klikyháky.
K tomu musím ještě připočíst panel přístrojů zvaný Audi Virtual Cockpit s displejem (úhlopříčka 12,3 palce), jehož ovládání
probíhá prostřednictvím multifunkčních
tlačítek na volantu. A třešničku na dortu
pak pro mě představoval průhledový dis-
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Hadí muž

PLUSY A MINUSY. Nová A6 je hezká,
extrémně dobře zhotovená, komfortní, skvěle
odhlučněná, s podporou mnoha asistenčních
systémů může jezdit po dálnici téměř sama. Nemile překvapila občas váhající převodovka, menší
zavazadlový prostor a ceny příplatkové výbavy.

FOTO: Audi

Audi A6 Avant 50 TDI quattro
plej. Ten promítal důležité informace, jako
třeba detailní zobrazení křižovatky pro
navigaci, na sklo čelního okna.
Byť celý systém působil impozantním dojmem a jeho nabídka byla ohromující, nebylo
třeba se lekat. K cíli jsem se vždy neomylně
proklikal. Pomáhala mi v tom i akustická
zpětná vazba (její intenzitu lze nastavit) potvrzující každý tlak mého prstu na dotykový
displej. A když už mě to nebavilo, tak jsem
nejrůznější funkce, například klimatizaci,
ovládal hlasem.
Audi se pyšní, že v novém modelu A6 nabídlo nejmodernější koncept ovládání ve své třídě.
V recenzích kolegů jsem se dočetl, že systémy
Jaguaru, a dokonce BMW oproti tomu působí,
jako by byly z jiného století. Souhlasím. MMI
touch response je excelentní příklad dotažené
digitalizace ve třídě manažerských vozů. Jen
mě ale napadá při rychlosti vývoje, co budu
psát za dva tři roky…

Motor: vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, technologie MHEV (Mild Hybrid Electric
Vehicle), 2967 cm³
Nejvyšší výkon: 210 kW (286 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách:
3500 až 4000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 250 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 5,7 s
Převodovka: 8stupňová tiptronic
Pohon: permanentní všech kol quattro
Provozní hmotnost: 1965 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2560 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):
4939 x 2110 x 1467 mm
Objem zavazadlového prostoru: 565/1680 l
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná):
6,3/5,3/5,7 l
Základní cena vozu: 1 762 900 Kč
Cena testovaného vozu: 2 731 400 Kč

Když jsem testoval před více než rokem
minulou veleúspěšnou generaci A6 kombi
s nejsilnějším motorem a pohonem všech
čtyř kol, zmínil jsem, že vůz je „jako stvořený pro úspěšného manažera. Je prostorný,
komfortní a hodně rychlý.“ To teď mohu jen
zopakovat.
Třílitrový vznětový šestiválec ve výkonnějším provedení (210 kW) odváděl v testu
s osmistupňovou převodovkou spolehlivou
práci. Vadilo mi ale, že jsem musel často
zapojit „pádla“ pod volantem. Bez nich
byly výjezdy nové A6 z ostře projetých
serpentin jaksi „rozvláčné“. Převodovka
měla v automatickém módu na můj vkus
výrazné prodlevy, podřazovat se jí příliš
nechtělo.
Když už zmiňuji serpentiny, gumy pištěly,
téměř pětimetrový vůz se na dvacetipalcových kolech (za příplatek) v nich držel jako
přilepený. Stejně tak já ve skvěle řešené
sedačce. Ta mě na dlouhé cestě do Olomouce
rozmazlovala vyhříváním, k dispozici byla
i funkce odvětrávání, mohl jsem si navolit
různé masáže.
Stabilitě napomáhalo, že se kola obou
náprav natáčela při jízdě nad 60 km/h
ve stejném směru, na zadní nápravě až
o pět stupňů. (Při pomalejší jízdě se otáčí
v opačném směru než přední kola, čímž
zmenšují průměr otáčení až o jeden metr,
skvělá vychytávka!)

Slušný apetit
Co se týká spotřeby, hitparáda to nebyla. Ta dlouhodobá se držela kolem
8,1 l/100 km, což bylo dost vzdáleno
„papírovým“ údajům od Audi. Ale
pravda je, že jsem vůz nešetřil. A to ji
ještě pomáhala srážet nová technika
částečně hybridního pohonu. Ta funguje tak, že řemenem poháněný generátor
s funkcí spouštěče BAS (Belt Alternator
Starter) spolupracuje s lithium-iontovým akumulátorem o kapacitě 10 Ah.
Výsledkem je, že A6 může „plachtit“
s vypnutým motorem v rychlostech od
55 do 160 km/h a funkce start–stop se
může aktivovat již při 22 km/h. V reálném
provozu tak snižuje podle údajů automobilky technika MHEV (Mild Hybrid Electric
Vehicle) spotřebu paliva až o 0,7 litru na
100 kilometrů.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Česko je jedno
z nejlepších míst
Úspěšní projevují pocit
národní hrdosti a investují
doma, říká Gabriel Eichler
Pomohl sehnat 180 miliard pro ČEZ, zachránil VSŽ Košice, patnáct let pracoval pro
Bank of America. Jen málokterý tuzemský
manažer má více zkušeností než Gabriel
Eichler. „Trošku mě překvapuje, že se má
společnost skutečně asi nejlépe za posledních
sto let, přitom to na její náladě není vidět,“
tvrdí v rozhovoru pro týdeník Euro.
Co teď děláte, stále kupujete přes Benson
Oak nové firmy, nebo jen chodíte v Praze po
náplavce a sledujete holky, jak běhají?
Mně se líbí, jak to v Praze žije, jak ožila
náplavka, lodě, mládež. Líbí se mi, že na tak
velké město je tu taková pohoda. Neznám moc
jiných velkých měst, kde by bylo tak bezpečno.
Teď se věnuji technologiím, všechny
průmyslové podniky jsme již prodali. Víc se
rozhlížíme po technologiích a technologicky
orientovaných firmách. Příkladem může být
Klik pojištění, porozhlížíme se i v zahraničí.
Blíží se podobná rána, jako byla
společnost AVG?
Velmi rád bych AVG zopakoval, ale uvidíme.
Několik našich společností takový potenciál
má, ale bude to chvíli trvat. Ještě k AVG,
líbí se mi hlavně, že tady v Československu
vznikly tři firmy, teď už jsou jen dvě, Avast
s AVG a Eset, které ovládají třetinu světového trhu počítačové bezpečnosti.
Trend, kdy čeští podnikatelé mají dost
prostředků, aby kupovali české firmy zpět
od zahraničních vlastníků, vás musí těšit…
Samozřejmě že mě to těší. Potvrdilo se,
že strach, který tady byl na začátku transformace, že celá republika bude prodána
cizincům a naši lidé zůstanou v chudobě, byl
přehnaný. V tom je situace jiná i v porovnání
s jinými východoevropskými a středoevropskými zeměmi. fOJ

Jak platí české podniky
Tlak na růst mezd nejvíce
dopadá na montovny, sklady
a obchodní řetězce, které
vyplácejí podprůměrné mzdy
Mzdy ve velkých českých společnostech se
sbližují. Velké banky, energetické a telekomunikační podniky i věhlasné globální koncerny sice platí dobře, ale mzdy v posledních
letech příliš nezvyšují. Naopak chemičky,
gumárny a potravinářské podniky, které
ještě před pár lety platily zaměstnancům
okolo 20 tisíc hrubého měsíčně, jsou nuceny
přidávat deset i více procent ročně, aby si
udržely své zaměstnance.
Takové je jedno ze zjištění z analýzy výše
a vývoje mezd zpracované týdeníkem Euro.
Zaměřili jsme se na 212 podniků z patnácti oborů, které včas zveřejnily finanční
výsledky za minulý rok. Jen pro představu:
Sledované společnosti zaměstnávají v součtu
více než půl milionu lidí a v loňském roce na
mzdách vyplatily celkem přes 250 miliard
korun.
Průměrný měsíční příjem ve 212 sledovaných velkých podnicích přesáhl 38 tisíc
korun. Tedy o téměř devět tisíc více, než
činil průměrný hrubý výdělek zaměstnance v loňském roce podle údajů Českého
statistického úřadu. Dlužno dodat, že
většina zaměstnanců pracuje v malých
a středních podnicích, které si tak štědré
odměňování zaměstnanců nemohou
dovolit.
Mezi dvěma stovkami sledovaných firem
své zaměstnance v loňském roce nejlépe
platil podnik IBM Česká republika, kde průměrný plat včetně odměn a bonusů dosáhl
bezmála 163 tisíc korun.
Další příčky obsadily velké auditorské
a poradenské společnosti spolu se softwarovými firmami, ve kterých se průměrný
měsíční příjem zaměstnanců včetně odměn
pohybuje od 70 tisíc do 100 tisíc korun. Nad
hranicí 50 tisíc již nalezneme také mobilní
operátory, velké banky a některé energetické
společnosti. DTR

Velká pojišťovací loupež
Pojišťovny prohrávají spory
o životní pojištění, v sázce
jsou miliony smluv
a desítky miliard korun
Zatím je to jen mrholení, desítky, nanejvýš stovky kapek v pojišťovacím rybníku.
Předpověď ale nevěstí nic moc dobrého, spíš
naopak: z deštíku se může brzy stát přívalový déšť a spolu s nevýhodnými životními
pojistkami vypláchnout nejednu českou pojišťovnu. Tedy nejen tu Českou. Problém se
smlouvami z let 2005 až 2013 se týká téměř
všech pojišťoven působících na našem trhu.
Se stížnostmi na zprostředkovatele nebo
samotné pojišťovny už klienti uspěli ve stovkách případů, řada z nich dokonce dostala
po pravomocném rozhodnutí od pojišťoven
odškodnění. Problém druhdy populárního
produktu s názvem investiční životní pojištění je podle nálezů arbitra vždy stejný: lidé
nedostali dost informací o tom, kolik je tahle
„výhodná investice“ bude nakonec stát. Pokud se naplní krizový scénář, budou muset
pojišťovny vracet desítky miliard korun. To
by zcela rozvrátilo pojišťovací trh.
Než však vezmeme sídla pojišťoven či
trvalá bydliště zprostředkovatelů útokem,
měli bychom trochu vychladnout. O „výhodnosti“ popsaného produktu asi není sporu,
stejně tak o morálností jeho nabízení či prodeje, ale stále ještě je ve hře jeho zákonnost.
Ta se může případ od případu lišit. A co se
hromadných stížností na nemravné praktiky
finančních ústavů týče, i to už tu bylo. KeR

CeLÉ TeXTY NA WeBU TÝDeNÍKU
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zvýšení daně podle paragrafu 16a zákona.
Dávku plátci neodvádějí z celého příjmu,
ale právě jen z výdělků nad limit. Zároveň
to znamená, že pokud podnikatelé předloni
i loni vydělali stejnou částku, zaplatí v roce
2019 na solidární dani méně než letos (viz
box).

Z pronájmu přirážku neplatíte

J

edinou stopou daňové progrese je
v Česku takzvaná solidární daň. Platí
se z ročního příjmu vyššího, než je
48násobek průměrné měsíční mzdy. Jinými
slovy: ti, kteří mají minimálně čtyřikrát
vyšší příjmy, než je tuzemský mzdový
průměr, si každý rok na jaře připlatí na
daních desítky tisíc.
Solidární daň představuje sedm procent
z příjmu poníženého o výdaje. Ačkoli byla
vždy vlajkovou lodí ČSSD, zavedla ji už
v roce 2013 Nečasova vláda.

Solidárních boháčů ubývá
Průměrná mzda se zvyšuje každoročně
a stále rychleji, proto se každý rok výrazně
zvedá i příjmová hranice pro ty, kteří
do skupiny „solidárních boháčů“ patří.
Loni byl limit 1 355 136, letos 1 438 992,
a v roce 2019 naroste dokonce na
1 569 552 korun.

Ti bohatší musejí přirážku přiznat každý
rok v daňovém přiznání. V růžovém formuláři je bude zajímat řádek 59 Solidární

Příklad
Živnostník Novák měl za roky 2017
i 2018 hrubý zisk (příjem minus výdaj) ve
výši 2 424 840 milionu korun. Po odečtení
slev je jeho daňový základ 2 400 000 korun. Klasická daň z příjmu u něj představuje v obou letech 360 tisíc korun
(15 procent z 2 400 000). Jenže na solidární dani už za letošek ušetří. Zatímco
za rok 2017 činila daň 73 140 korun
(tj. sedm procent z 2 400 000 minus
1 355 136), letos po zvýšení limitu to
bude jen 67 270 Kč (tj. sedm procent
z 2 400 000 minus 1 438 992).

Odpočty daň nesníží
Na výši solidární daně nemají vliv ani uplatněné daňové odpočty, například odpočet
úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočty
penzijního připojištění nebo doplňkového
penzijního spoření či odpočet životního pojištění. Odpočty snižují pouze základ daně
podléhající patnáctiprocentní dani z příjmu
fyzických osob.
Klasické slevy, především slevu na poplatníka ve výši 24 480 korun ročně, uplatnit
můžete a do výše solidární daně se nepatrně
promítnou.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

Bohatí a solidární:
Kdo zaplatí vyšší daň z příjmů?
Zaměstnanci a podnikatelé,
kteří v roce 2018 vydělali přes
1 439 000 korun, zaplatí vyšší daň
z příjmů než ostatní

Dávku tedy zaplatí zaměstnanci, kteří měli
vyšší hrubou mzdu než zmíněný roční
limit, případně OSVČ, jež mají vyšší základ
daně z podnikání (příjmy minus výdaje).
Z dalších vedlejších příjmů, tedy z kapitálu,
pronájmu, výher apod. se solidární daň do
státní pokladny neodvádí.
„Lidé, kteří v roce 2018 prodali nemovitost, případně měli příjmy z kapitálového
majetku, solidární daň neplatí. Pokud ale
nesplnili podmínky pro osvobození tohoto
příjmu od daně z příjmu fyzických osob,
budou z něj muset odvést běžnou daň,“ upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze
společnosti Mazars.
Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi
výrazně neprodělají, a to především proto,
že s rostoucím výdělkem nad zmíněných
1 439 000 korun neroste sociální pojištění.
V praxi to znamená, že ať vyděláte
1,5 nebo tři miliony korun ročně, zaplatíte
stejně vysoké pojistné.
Nejvyšší částka, již mohou OSVČ za rok
2018 zaplatit sociálce, činí 420 185 korun
(tedy 29,2 procenta z 48násobku průměrné
mzdy). Každý majitel živnostenského listu
totiž platí na důchodové pojištění 29,2 procenta z tzv. vyměřovacího základu.
Zdravotní pojištění se naopak vždy odvádí
z celého příjmu a není pro něj stanoven
žádný strop.
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GDPR: Hysterie pominula,
firmy dohánějí resty
Nařízení EU o ochraně osobních údajů
vzbudilo vášně. Ty za půl roku mezi
podnikateli opadly, adaptační zákon ale chybí

A

daptační zákon má zmírnit tvrdost
obecných pravidel v některých
oblastech. Přes roky příprav ale
dosud není schválen.
Od chvíle, kdy vstoupilo v platnost nové
nařízení Evropské unie o ochraně osobních
údajů, uplynulo půl roku. Řada firem stále
pracuje na tom, aby nakládání s osobními
údaji uvedla do souladu s novými pravidly.
„Hysterie kolem GDPR přes léto opadla
a firmy se zaměřily na provádění interních
analýz úrovně zabezpečení osobních údajů.
Podniky začaly dělat první opatření k lepší
informovanosti svých partnerů o tom, jak
spravují a chrání jejich údaje, i k jejich vyšší
ochraně,“ popisuje aktuální situaci Jakub
Kejval ze společnosti Bureau Veritas. Ta se
věnuje poradenství v oblasti GDPR.
Přestože je pokrok patrný, úroveň ochrany
informací a osobních dat ještě není ve většině podniků na požadované úrovni. „Problematika GDPR si vyžádá ještě mnoho úsilí
a investic. Mnozí ji zcela ignorují a probudí
je až první pokuty od Úřadu pro ochranu
osobních údajů (ÚOOÚ), které brzy začnou
padat,“ dodává Kejval.

FOTO: Shutterstock.com

Přes padesát kontrol
Úřad provedl v prvním půlroce více než
padesát kontrol. Ve většině případů nezjistil
pochybení nebo kontrolovaný subjekt
pochybení neprodleně napravil a ÚOOÚ
k pokutě nesáhl.
„Aktuálně prověřuje další případy, ve
kterých mohlo dojít k úniku osobních dat
významného počtu lidí, například únik dat
klientů stavební spořitelny, desítek tisíc
přihlašovacích údajů z portálu zaměřeného
na prodej počítačových her, nevládní neziskovou organizaci, která zveřejnila osobní
údaje na svých internetových stránkách,

nebo případ nalezeného USB flash disku, jež
obsahoval smlouvy s osobními údaji lidí,“
vyjmenovává Jakub Kejval.

Více opatrnosti, méně newsletterů
Odborníci pozorují, že firmy od května
zasílají výrazně méně obchodních sdělení.
Pozitivem podle nich je, že e-maily nově
směřují na skutečně relevantní skupiny
uživatelů.
Newslettery a jiná obchodní sdělení patří
mezi stěžejní nástroje e-shopů, ale i dal-

53 kontrol

ochrany osobních údajů provedl za půl
roku ÚOOÚ. Do listopadu nebyla udělena
žádná pokuta.

ších obchodníků. S GDPR ale pro odesílání
těchto e-mailů platí přísnější pravidla, což se
na statistikách projevilo. „Po necelých dvou
měsících platnosti nového nařízení vidíme
pokles v odeslaných e-mailech řádově o desítky procent,“ potvrzuje Kateřina Fišerová
z aplikace SmartEmailing.
Zejména legislativní důvody vidí za úbytkem David Finger ze služby Seznam Email.
„Důvodem je dle mého názoru opětovné získání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany příjemce, které řada společností

zasílala a které příjemce zpětně nepotvrdil.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je
zákonná náležitost, a proto se domnívám, že
to je ten pravý důvod,“ vysvětluje.

Zákonodárci zaspali
I když se firmy na GDPR zaměřují, čeští
zákonodárci zaspali. Adaptační zákon nastavující podmínky pro tuzemské podniky je na
stole, ale stále neplatí.
„Návrh nového zákona o zpracování
osobních údajů, který nahradí zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
stále leží ve sněmovně, kde bylo projednávání návrhu zákona v červnu 2018 na
16. schůzi přerušeno. Celkem poslanci předložili k vládní předloze dvacet pozměňovacích návrhů,“ shrnuje Jakub Kejval.
Ministerstvo vnitra předpokládá, že by
poslanci mohli ještě letos zpoždění dohnat.
„Adaptační zákony by mohly být schváleny
a nabýt účinnosti, která je stanovena ke dni
vyhlášení, zhruba do konce roku 2018,“ odhaduje Klára Pěknicová z tiskového odboru
ministerstva vnitra.
Odborníci jsou však skeptičtější a účinnost do konce roku neočekávají. Nový zákon
podle Kejvala pouze zpřesní evropský předpis GDPR a nelze od něj očekávat nějaké
významné odchylky ani zjednodušení pro
české podnikatele.
DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Začínám podnikat, mám více aut. Povinné ručení
ale každým rokem roste. Existuje nějaká možnost,
jak se stále rostoucím cenám za pojištění vyhnout?
MIROSLAV K.,.Jaroměřice nad Rokytnou

Z

dražování povinného ručení
a zdražování pojištění obecně
je trend, který bude pokračovat
i v budoucnu a souvisí především se
vzrůstajícími škodami, které pojišťovny
každoročně řeší. Obecně našim klientům
radíme, aby v případě, kdy se meziročně
zdraží pojištění vozu, požadovali
recipročně zlepšení na produktové
straně.
Jedná se například o rozsah asistencí,
nová připojištění v ceně apod. Nicméně
v případě, který uvádíte ve svém dotazu, je
zde řešení, jež využívá stále více podnikatelů – ať už začínajících, nebo těch, v jejichž
INZERCE

podnikání se díky úspěchu firmy objevují
další vozidla. Pokud máte ve firmě tři a více
vozů, jednoznačně se vyplatí takzvané flotilové pojištění. Všechna vaše auta se spojí
do flotily a ta se pak individuálně poptá
u pojišťoven. Výsledná cena je pak ve všech
případech příznivější, než když se vozidla
pojišťují jednotlivě díky klasickým retailovým nabídkám.
Samotné snížení ceny je samozřejmě
cílem, ale nemusí zůstat jen u něj. Od
své pojišťovny nebo makléře vyžadujte
pravidelnou každoroční revizi, včetně nové
poptávky u co největšího počtu pojišťoven.
Kromě toho, že díky tomu udržíte cenu

v rozumných mezích, můžete si i vylepšit podmínky, za kterých jsou vaše vozy
pojištěny.
Stále více klientů se ovšem v poslední
době zajímá nejen o cenu, ale i o parametry pojištění, a hlavně o služby. Službou se
v tomto případě myslí právě i každoroční
včasná revize kontraktu, která vzejde od
makléře či pojišťovny, a ušetří tak klientovi
starost a práci. Nemusím ani dodávat, že
dnes již najdete vhodné partnery pro řešení
flotilového pojištění i na mnoha internetových stránkách.
JAKUB MRÁZ,.specialista flotilového pojištění Suri

A181002888

PŘÍBĚH
HOLLYWOODSKÉ
PRINCEZNY

MEGHAN

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz
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20. LISTOPADU
KYBERNETICK Á REVOLUCE CZ

V úterý 20. listopadu se ve Zlíně 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. Dozvědí se také, jak úspěšně digitálně transformovat svoji firmu. Další informace na
http://czechinno.cz/kyberneticka-revoluce-v-cz.

22. LISTOPADU
JAK SE NEJLÉPE PRODAT…

Chcete prodat svůj výrobek či službu? Nespoléhejte se
jen na jeho kvalitu a zaměřte se na dobrou prezentaci.
Trénujte, jak se stát dobrým a přesvědčivým rétorem.
Pokud máte o výše uvedené zájem, je právě pro vás určen
seminář Prezentační dovednosti, který se uskuteční ve
čtvrtek 22. 11. od 9 hodin v pražském sídle agentury
CzechTrade. Více informací na lucie.smatova@czechtrade.cz.

28. LISTOPADU
TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2018

Poslední listopadovou středu se bude v pražském hotelu
Grandior mluvit o svěřenských fondech a takzvaném Wealth
Managementu. Problematice, která nemá v Česku příliš velkou tradici, se věnuje konference Trust & Wealth Management
2018. Zaměří se na sdílení názorů, trendů a zkušeností mezi
lidmi, kteří se zabývají svěřenskými fondy. Účastníci získají
cenné informace pro své podnikání. Podrobnosti najdete na
https://www.kspscr.cz/konference.

4. PROSINCE
ČERSTVÉ ZMĚNY V DPH. CO MUSÍTE VĚDĚT?

První úterý v prosinci se v Praze uskuteční seminář, jehož
cílem je poskytnout podnikatelům informace o nejnovějších
změnách daně z přidané hodnoty a vysvětlit praktické dopady
novinek na plátce DPH. Novela zákona o DPH přináší technické změny, reakci na judikaturu a implementuje směrnice
Rady EU. Podrobnosti se dozvíte na akci v pražském sídle
kanceláře Fučík & partneři a už nyní na http://www.fucik.cz/
/seminare-a-akce/zmeny-v-dph-od-1-1-2019/.

11. PROSINCE
JE KONEC ROKU. JAK NA DANĚ?

Drobným podnikatelům nabízí odpověď seminář, který se
uskuteční dva týdny před Vánocemi v sídle Okresní hospodářské komory v Hodoníně. Seminář se má věnovat daňové
evidenci, povinnostem vůči finančnímu úřadu na přelomu
roku, placení daně z příjmů i daně silniční (a způsobům zdanění). Za účast na akci zaplatí zájemci od 1000 do
1500 korun. Více na https://www.businessinfo.cz/cs/
/online-nastroje/kalendar-akci/hodonin-seminar-dane-podnikani-111218-280092.html.

DAŇOVÉ TeRMÍNY

20. LISTOPADU

17. PROSINCE

DAŇ Z PŘÍJMŮ

DAŇ SILNIČNÍ

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

26. LISTOPADU
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

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

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

daňové přiznání za
říjen 2018
splatnost daně za září
2018 (pouze spotřební
daň z lihu)
daňové přiznání
k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně
například z topných
olejů a ostatních
(technických) benzinů
za říjen 2018 (pokud
vznikl nárok)

30. LISTOPADU
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

splatnost 2. splátky
daně (všichni poplatníci
s daní vyšší než pět
tisíc korun)
DAŇ Z PŘÍJMŮ

odvod daně vybírané
srážkou podle zvláštní
sazby daně za říjen
2018

10. PROSINCE
SPOTŘEBNÍ DAŇ

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

záloha na daň za říjen
a listopad 2018, popř.
záloha ve výši nejméně
70 procent roční
daňové povinnosti,
pokud je poplatníkem
daně provozovatel
vozidla se sníženou
sazbou daně podle
§ 6 odst. 10 zákona
o dani silniční
DAŇ Z PŘÍJMŮ

čtvrtletní nebo
pololetní záloha na daň

20. PROSINCE
DAŇ Z PŘÍJMŮ

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

27. PROSINCE
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

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

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

splatnost daně za říjen
2018 (pouze spotřební
daň z lihu)
daňové přiznání
za listopad 2018
daňové přiznání
k uplatnění nároku na
vrácení spotřební daně
například z topných
olejů a ostatních
(technických) benzinů
za listopad 2018 (pokud
vznikl nárok)
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O Č I M A P O D N I K AT e L e

Byrokracie prodražuje
značkové servisy
V čem je problém oprav ve značkových servisech? Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi a jim
podobné značky, které se opravdu snaží na
trhu rozvíjet, na tom stále pracují a v dnešní
době jdou jejich produkty i služby kupředu.
Každý zákrok je ale pro tyto „kolosy“ několikrát dražší než pro nás. Velmi je zatěžuje
administrativa jako reporty, dokumentace,
hodně zaměstnanců a podobně. To vše dělá
poté z oprav velmi drahou záležitost.
Ostatní značky mají navíc problém, že
hodnota jejich zařízení klesá tak rychle, že
rentabilita oprav se brzo blíží nule. U mnoha
značek telefonů jsou to opravdu každý měsíc
vyšší jednotky procent z ceny zařízení dolů.
My stavíme na tom, že vždy přemýšlíme,
jestli bychom stejnou službu, kterou nabízíme, využili ochotně sami. Pokud na vteřinu
zaváháme, je co zlepšovat. Tak to děláme
i s personálem, od kterého chceme často
zpětnou vazbu.
Při rozjezdu bylo hodně těžké najít
správného dodavatele dílů. Ze začátku jsme
si často objednali třeba jeden vzorek, který
přišel v super kvalitě. Udělali jsme tedy
velkou objednávku a následně od stejného
dodavatele dorazila várka dílů, která nestála
za nic.

Kazítka jsou jen fámou
Velkým tématem posledních let jsou takzvaná kazítka. Ovšem v dnešní době záruk,
a řekl bych celkem velmi dobře fungující
ochrany spotřebitele, jsou kazítka většinou
pouze fámy. Zařízení jsou ve skutečnosti
podle našich zkušeností čím dál kvalitnější
a odolnější. Skutečný problém pro spotřebitele a zároveň výhoda pro výrobce je ale
design. Lidé chtějí krásná zařízení, a proto
jsou třeba iPhony komplet ze skla. V autorizovaném servisu se pak ale samozřejmě za
opravu takového dílu platí pět až osm tisíc
korun. Taková částka pouze za výměnu skla,
které má hodnotu tří korun!
To vydělá výrobcům daleko více než
nějaká kazítka. Stejně je na tom rychlý
vývoj softwaru, který pořád žene kupředu
požadavky na hardware, takže jsou uživatelé
motivovaní mít pořád nejnovější modely.
Poslední faktor, který hraje výrobcům do
karet, je ekonomický status (ego) uživatelů,
kteří vlastnictvím telefonu často vyjadřují,
kdo jsou. I když na to ve skutečnosti třeba
nemají, pořizují si drahé telefony na splátky.
Výrobce tak opravdu nemusí do telefonů
dávat kazítka. Dnešní trh to jednoduše
nepotřebuje.
ADAM PAVeLKA,.zakladatel servisní sítě iLoveServis
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Ú

plně prvotní nápad začít v tomhle
oboru podnikat vyšel vlastě z mé
osobní zkušenosti zákazníka,
když jsem řešil vlastní rozbitý telefon. Po
krátkém průzkumu jsem zjistil, že na trhu
chybějí expresní servisy, které by dokázaly
měnit skla mobilních telefonů na místě a na
počkání. Zároveň jsme se společníky viděli
rezervu ve fyzické dostupnosti servisů,
tak jsme zariskovali a zvolili především
obchodní centra coby místo pro naše
pobočky.
Rozhodně velkou výzvou byl tehdy
aktuální stav trhu – chyběla obecně důvěra
v servisy jako takové. Je to stejné jako třeba
s auty. Lidé tomu prostě nerozumějí, a tak
si servisy velice často „upravovaly zakázky“,
aby na práci víc vydělaly.

INZERCE

Návrat k opravám
Mobilní telefony jsou pro lidi stále důležitější.
Jejich servis je tedy čím dál víc potřebnější
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