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Podnikání není o štěstí     
Zdařilý byznys musí obsahovat tři ingredience: správ-
né schéma, správnou kulturu a správné lidi, a to hned 
na počátku. Problematické podniky nikdy vlastně 
nejsou pořádně odstartovány, vždy se projevují špat-
nou dynamikou. A když se věci komplikují, „špatní“ 
lidé zmatkují, jen prohlubují potíže a nakonec firmu 
potopí. 

Platnost těchto tezí potvrzují nepovedené pokusy. 
A že jich v Česku je. Osmdesát procent nově vzniklých 
podniků nepřežije první dva roky. O to zajímavější je 
poslední zjištění, kolik lidí se v tuzemsku do podniká-
ní pouští. 

Padla magická hranice, v Česku je nyní milion 
OSVČ. Přitom počet malých firem roky stagnoval, 
podnikatelů ubývalo. Teď ale přichází restart drobné-
ho byznysu. 

Malé a střední podniky tvoří 99,8 procenta 
všech podnikatelských subjektů v ČR. Z tohoto 
počtu je 95 procent mikrofirem – tedy podniků do 
deseti zaměstnanců. V tomto ohledu patříme na 
špičku v Evropě. Šestina obyvatel v ekonomicky 
aktivním věku nepodniká nikde jinde na starém 
kontinentu.

Máme se z toho radovat? Že přibývá lidí s vírou ve 
vlastní schopnosti, úspěch? Když víme, kolik jich je 
již předem odsouzeno k „podnikatelské smrti“? O tom 
více v hlavním článku tohoto čísla. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„Velkým vyvrcholením 
života nejsou 
vědomosti, 
nýbrž činy.“  
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„Na živnostenský list aktivně 
podniká desetina Čechů, což 
je nejvyšší číslo v Evropě,“ 
říká předseda AMSP ČR Karel 
Havlíček
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že výroba mýdla není složitá
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stagnoval, podnikatelů ubývalo. 
Nyní přichází restart drobného 
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Č E S KO

Vyplývá to z průzkumu společnosti 
Deloitte a Technologické agentury 
ČR, do kterého se zapojilo 109 

respondentů z řad českých podniků. 

Podniky straší sankce
České firmy se například dlouhodobě 
obávají využívat daňové odpočty na výzkum 
a vývoj, protože se bojí postihů ze strany 
státu.

Zákon teoreticky umožňuje odečítat od 
daňového základu až 100 procent nákladů 
na vývojové a inovativní projekty. Jenže 
podniky, které této podpory využily, často-
krát narazily na odlišný výklad finančního 
úřadu. Výsledek? Namísto úlevy zpětné 
vyměření daně a penále či úrok z prodlení.

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

6 l Profit

Češi mají resty  
v digitalizaci
České výrobní firmy by se měly 
inspirovat v zahraničí, neumějí 
totiž využít potenciál digitali-
zace. Ukazují to závěry třetího 
ročníku studie o Průmyslu 4.0 
poradenské společnosti EY 
a Hospodářské komory ČR. 
Největší překážkou implemen-
tace nástrojů Průmyslu 4.0 je 
v Česku nedostatek kvalifikova-

né pracovní síly. Až 44 procent 
respondentů nicméně plánuje 

investovat deset procent 
výdajů do nástrojů Průmyslu 
4.0, a to v následujících třech 
letech. Čtvrtina respondentů se 
zaměřuje hlavně na oblast big 
data, kde očekávají součinnost 
a pomoc státu. Společnosti si 
od čtvrté průmyslové revoluce 
slibují hlavně zvýšení pro-
duktivity, vyřešení problému 
s nezaměstnaností a zvýšení 
flexibility výroby. 

Komplikace  
pro vymáhání dluhů?
Oddlužení, které se týká nepod-
nikajících osob, se má po změ-
ně insolvenčního zákona rozšířit 
o další dvě možnosti. Zejména 
prodloužení procesu na sedm 
let ale dělá firmám starosti. 
Novela insolvenčního zákona, 
kterou nyní projednávají po-
slanci, vyvolává u mnoha firem 
obavy z přílišného vycházení FO
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Inovace: Podniky se pořád bojí 
Investic do výzkumu a vývoje 
přibývá. Brzdí je ale zmatky 
ve státní a veřejné podpoře 

Počet sporných případů 
v uplynulých letech rostl. 
A kauzy často končily 
u soudu. „Jak má kontrolorka 
z finančního úřadu s ekono-
mickým vzděláním ve firmě 
posuzovat, jaký projekt patří 
do kategorie výzkumu, vývoje 
či inovace?“ ptá se Šumi-
chrastová. „Finanční úřady 
jednoduše nedisponují pra-
covníky, kteří by po technické 
stránce uměli oprávněnost 
odpočtu na výzkum a vývoj 
posoudit,“ upřesňuje.

Bez výzkumu  
to nepůjde
Výše zmíněné obavy po-
tvrdil i průzkum Deloitte. 
Šedesát procent firem totiž vnímá jako 
největší problém nejistotu při posuzování 
dotací nebo daňových odpočtů finančními 
úřady či jinými kontrolními orgány. Dalším 
problémem, který tuzemské podniky brzdí, 
je nedostatek kvalifikovaných výzkumných 

pracovníků. Přesto přibývá 
podniků, které investují do 
výzkumu a vývoje stále více 
prostředků. Téměř třetina 
respondentů uvedla, že 
v roce 2017 investovala do 
výzkumu a vývoje více než 
deset procent svých příjmů.

Pouze dvě procenta 
dotazovaných společností 
nevynaložila na výzkum 
a vývoj žádné výdaje. Pro 
srovnání – o dva roky dříve 
to bylo celých 27 procent 
podniků.

Obecně ovlivňují roz-
hodnutí firem o investicích 
do výzkumu především 
tři faktory: dostupnost 
kvalifikovaných a zkušených 

pracovníků (66 procent), možnost využití 
více druhů podpory (58 procent) a stabilita 
a transparentnost regulatorního prostředí 
(54 procent). 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Kolik firmy 
vynakládají na 
výzkum a vývoj 
rok 2015 

Žádné výdaje 27 %

Do 5 procent výdajů 26 %

5–10 procent výdajů  19 %

Více než 10 procent 26 %

rok 2018

Žádné výdaje 2 %

Do 5 procent výdajů 47 %

5–10 procent výdajů 17 %

Více než 10 procent 31 %

Zdroj: Deloitte a Technologická agentura ČR

02_11_PT_12.indd   6 12.12.2018   11:39:12



Č E S KO

V aposledních letech navíc rychle 
přibývá kvalifikovaných lidí ze 
Západu. Může za to ekonomický 

vývoj. Hrubý domácí produkt roste rychleji 
než ve zbytku EU a s tím souvisí zlepšování 
životní úrovně. Ital, Portugalec nebo 
Francouz se k nám už vyrazit nebojí.

Od vstupu do EU přišlo do České republi-
ky 25 tisíc nových pracovníků ze severní, zá-
padní a jižní Evropy. Například pracujících 
Portugalců je zde oproti roku 2004 šede-
sátkrát více. Nejvíce zaměstnaných cizinců 
přesto nadále pochází z východní Evropy. 
Paradoxně naopak ubylo Vietnamců – za po-
sledních deset let o třetinu. Vyplývá to z dat 
Českého statistického úřadu a ministerstev 
zpracovaných v analýze společnosti BDO.

Už nejsme divoký východ
Lidé ze západní Evropy nicméně většinou 
nevyrážejí za prací do Česka na vlastní 
pěst. „Mnoho zahraničních společností má 
v ČR centrálu pro trhy střední či východní 
Evropy. Často sem vysílají expatrianty, pro 
které atraktivita Česka v posledních letech 
vzrostla. Zásadně se zvýšila kvalita života, 

navíc zde vznikají globální 
projekty, na nichž se 
cizinci významně podílejí,“ 
přibližuje Lukáš Hendrych 
ze společnosti BDO.

„Zpravidla se jedná 
o vzdělané pracovníky, 
kteří působí především 
v Praze a Brně,“ dodává 
Hendrych. Vstup do EU 
se projevil okamžitě. Než 
začala ekonomická krize, 
narostl počet pracujících 
cizinců v ČR o sto procent. V roce 2008 při-
šel mírný propad, ale od roku 2011 pokra-
čuje původní trend. Nejvíce, přes sedm tisíc 
pracovníků, pochází z Německa. Z Velké 
Británie, Francie, Itálie a Španělska je tu 
dnes dohromady přes patnáct tisíc ekono-
micky aktivních lidí.

Stálý příliv z Ukrajiny
Více než 80 procent zahraniční pracovní síly 
v ČR nicméně stále pochází ze sedmi zemí 
bývalého východního bloku. Zpravidla se 
jedná o pracovníky s nižší kvalifikací, kteří 

se uplatnili ve stavebnictví 
a výrobě. „V případě zaměst-
nanců ze zemí jako Ukrajina 
a Rumunsko došlo k nárůs-
tu o 101 tisíc. Počet těchto 
pracovníků, kteří v naprosté 
většině vykonávají méně kva-
lifikovanou práci, tedy vzrostl 
o 240 procent,“ upozorňuje 
Lukáš Hendrych. Ze všech 
sledovaných zemí je největší 
zásobárnou pracovníků pro 
české hospodářství logicky 

Slovensko. Oproti roku 2004 je tu pracují-
cích Slováků o 125 tisíc více. 

Vietnamců výrazně ubylo
V zemi ubylo ekonomicky aktivních Viet-
namců. V roce 2008 se jejich počet pohy-
boval nad 50 tisíci, v dalších letech nastal 
výrazný odliv a nyní je jich zhruba 30 tisíc. 

„Přibylo pracovníků z Nepálu, Jižní 
Koreje či Mexika. Nejde však o velká čísla,“ 
uzavírá analytik společnosti BDO. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

vstříc dlužníkům. Společnosti 
z řady oborů se obávají, že se 
po změně zákona, který má po-
moci lidem dostat se z dluhové 
pasti, dočkají splacení výrazně 
menší části svých pohledávek 
než nyní. 

Růst zůstal za očekáváním
Česká ekonomika ve třetím 
čtvrtletí zabrzdila. O meziroč-
ním růstu tuzemského HDP ve 

výši 2,3 procenta a kvartálním  
o 0,4 procenta informoval Český 
statistický úřad. Většina ana-
lytiků to označila za zklamání. 
Původní odhady totiž hovořily 
o tom, že tuzemské hospodář-
ství brzdit nebude. „Výsledek 
výrazně zaostal za očekáváním 
ČNB, která předpokládala,  
že ekonomika zrychlí na  
2,7 procenta. Na druhé straně 
se potvrzuje náš předpoklad, že 

hospodářství narazilo na hra-
nice svého růstu,“ říká ekonom 
ČSOB Petr Dufek. 

V ČR je 100 tisíc  
spících firem
V Česku je dnes registrováno 
485 908 firem, z toho  
459 608 společností s ručením 
omezeným a 26 300 akciových 
společností. Podle interních 
odhadů Bisnode žádné podni-

katelské aktivity nevyvíjí  
102 913 firem, což je více než 
21 procent z celkového počtu 
firem v ČR. Každá pátá spo-
lečnost registrovaná v Česku 
tedy není aktivní. Podíl spících 
podniků je vyšší mezi společ-
nostmi s ručením omezeným 
než mezi akciovými společ-
nostmi. Nadpoloviční většina 
neaktivních firem má sídlo 
v Praze. FO
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Firmy v ČR: Půl milionu 
cizinců i expanze ze Západu
V Česku dnes pracuje 
trojnásobně více zahraničních 
pracovníků než před 15 lety 

12/2018 l 7

Zahraniční 
pracovníci v ČR 
Nárůst či úbytek od roku 2004 
(vývoj počtu) v ČR 

Portugalci  +5900 procent

Němci  +300 procent

Slováci  +280 procent

Vietnamci  -40 procent

Zdroj: BDO
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Jde o vlajkovou loď vládní ČSSD, 
chlubí se jí ale i předseda vlády 
Andrej Babiš (ANO). Vládní politici 

si růst minimální mzdy pochvalují se 
slovy „pracovat se musí vyplatit“ a častým 
srovnáváním s vyspělejšími zeměmi, kde je 
příjmové minimum daleko vyšší.

Zástupci zaměstnavatelů ale rychlý nárůst 
dlouhodobě kritizují. Nejostřejší slova zřej-
mě zaznívají letos na podzim. Vládní koalice 
totiž nedávno rozhodla, že zvýší minimální 
mzdu od ledna 2019 o dalších 1150 korun až 
na 13 350 korun měsíčně.

„Po zrušení karenční lhůty je to další 
krok, který zatíží podnikatele vyššími 
náklady. V tomto kontextu sledujeme se 
znepokojením návrhy vlády či poslanců na 
změny zákoníku práce, například návrh na 
zavedení povinného pátého týdne dovolené. 
Jde o opatření vstřícná jen k požadavkům 
odborů,“ myslí si předseda Hospodářské ko-
mory ČR Vladimír Dlouhý. Ten nedávno vy-
zval dopisem premiéra, aby vláda vyhověla 
„oprávněným požadavkům zaměstnavatelů.“ 

Některých firem se zvyšování minima 
nedotkne, lidi s nejnižšími příjmy nezaměst-
návají, většina podniků to ale pocítí. 

8 l Profit

Lidé chybějí,  
outsourcujeme
Ještě před několika lety byl pro 
české firmy outsourcing – tedy 
zajištění služeb nebo procesů 
externím dodavatelem – volbou, 
při současné situaci na trhu 
práce se stává nutností. V Česku 
nejčastěji využívají tuzemské 
i zahraniční společnosti out-
sourcingu v oblasti IT, kde jsme 
dokonce nejoblíbenější destinací 

střední a východní Evropy. Stále 
častěji využívají firmy i nabí-
dek externího finančního nebo 
marketingového řízení, právního 
dohledu nebo logistiky. 

Slováci šturmují do Česka
Na českém trhu v posledních 
letech výrazně přibylo firem, 
které patří do vlastnictví slo-
venských, polských či ukrajin-
ských podnikatelů. Počet těchto 

společností se za posledních 
sedm let zvýšil o více než deset 
tisíc. Nejvýraznější nárůst je 
u slovenských majitelů, a to 
asi o pět tisíc. Zároveň podle 
analýzy společnosti Bisnode 
klesá počet ruských vlastníků 
(43 procent ruských firem 
v Česku navíc nevytváří žádné 
podnikatelské aktivity). 

Č E S KO

Skokové zvyšování minimální mzdy po-
škodí především zaměstnavatele s vysokým 
podílem mezd na celkových nákladech 
a také malé a střední podniky na venko-
vě. Příkladem mohou být úklidové firmy, 
podniky působící ve stravování, ubytování 
a pohostinství. 

Vzhledem k akutnímu nedostatku pra-
covních sil na trhu práce je zatím neprav-
děpodobné, že budou české firmy příští rok 

propouštět. Podnikatelské organizace před 
tím ale do budoucna varují.  

„Jedním z problémů je, že kvůli mini-
mální mzdě, která za posledních dvou vlád 
v součtu vzrostla už o 57 procent, musejí 
zaměstnavatelé vhodně odstupňovat odmě-
ňování i kvalifikovaných zaměstnanců, a to 

bez ohledu na to, kolik a zda vůbec vzrostla 
produktivita práce,“ připomíná HK ČR. 

Snižme odvody a daně
Podnikatelské organizace na rozdíl od odbo-
rářů dlouhodobě prosazují snížení celkové-
ho zatížení práce (tedy odvodů a daní).

Z každého zvýšení minimální mzdy pro-
fitují nikoli firmy a lidé v nich, ale primárně 
státní kasa. Mzdové náklady zaměstnavatele 
narostou o 1500 korun až na 17 900 korun 
za měsíc. Na odvodech a daních zaměstnan-
ci pobírající minimální mzdu spolu se svými 
zaměstnavateli odvedou v roce 2019  
o 1,26 miliardy korun více než letos (lidí po-
bírajících minimální mzdu je asi 150 tisíc).

Zvyšování minimální mzdy paradoxně 
škodí i zaměstnancům, kteří ji pobírají, 
tvrdí HK ČR. Prokázala to prý studie VŠE 
z roku 2015 sledující vliv minimální mzdy 
na zaměstnanost v ČR v letech 1996 až 2015. 
Zaměstnavatelé kvůli zvyšování minimální 
mzdy nejprve zkracují zaměstnancům úvaz-
ky (snižuje se počet odpracovaných hodin) 
a poté jsou tito zaměstnanci propouštěni. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Minimální mzda letí vzhůru 
Mezi lety 2007 a 2013 narostla 
jen o 500 korun, od té doby se zvýšila 
o pět tisíc. Expresní růst škodí firmám
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Zázemí a bohaté zkušenosti umožňují Českým 
drahám nabízet výjimečné vlakové soupravy, 
které mohou sloužit jako prostor pro firemní akce 
nebo soukromé oslavy. Vybrat si můžete třeba 
konferenční vůz, Stříbrný šíp z roku 1939, parní 
vlak z 19. století nebo vlak Regionova.

České dráhy, a.s.

I to je naše práce

Vypravujeme vlaky pro soukromé akce.
To také znamená půl miliardy bublinek v lahvích sektu připravených

pro přípitek na vaší oslavě nebo teambuildingu.

CD_FAKTA_sekt_210x260_Profit_10122018_v01_zrcadlo_tisk.indd   1 26/10/18   13:13

O 1,26 mld. Kč
více odvedou na odvodech a daních zaměst-
nanci pobírající minimální mzdu spolu se svý-
mi zaměstnavateli v roce 2019 (lidí pobírajících 
minimální mzdu je v tuzemsku asi 150 tisíc).
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Losangeleská metalová kapela 
Threatin vyrazila na listopadové 
turné po Velké Británii. Pyšnila se, 

že předprodej lístků běžel skvěle. V hale 
v Camdenu (kapacita 500 diváků) si je 
podle jejího agenta objednaly desítky lidí, 
ve skutečnosti ale byli jen tři. V Bristolu 
potvrzoval 180 předem prodaných lístků, 
publikum však tvořil jen skrovný doprovod 
skupiny. Další koncert, který se měl konat 
v Belfastu, byl zrušen. 

Jeredu Threatinovi, jedinému členu 
kapely, totiž utekli najatí hudebníci. Jak se 
ukázalo, vše byl podvod, včetně bombastic-
ké online prezentace kapely s pochvalnými 
recenzemi, napsal list Guardian. 

Dokonalá iluze 
Příběh je o jednom neznámém podnikavém 
chlapíkovi, který se vydal na světové turné 
a ošálil celý hudební průmysl, napsal Rock 
Feed, když se za kauzou ohlížel. Stvořil 
fejkové hudební nakladatelství, neexistující 
fanoušky předplatitele, pochvalné ohlasy na 
Facebooku, YouTube. Povedlo se mu vytvořit 
iluzi, že je členem světově proslulé rockové 
kapely. 

Zhotovil působivé internetové stránky, 
video, na němž byly tisícovky nadšených 
fanoušků jiných kapel. Ty vydával za své. 
Uprostřed obrazu se promítala jména šesti 
zemí, kde bude hrát: Anglie, Irsko, Skotsko, 
Francie, Itálie, Německo. Vše umocnil tím, 
že v klipu zněla jeho vlastní hudbu. Také 
stvořil sérii rozhovorů (hovořil ovšem sám 
se sebou). 

Iluze byla dokonalá. Vypadalo to, že se fa-
noušci už už hrnou, na lístky stojí nekonečné 
fronty. Pak se obrátil na majitele evropských 
hal, že u nich bude koncertovat v rámci své-
ho globálního turné, na což mnozí slyšeli.

Nikde nikdo
Když vyrazil na šňůru do Evropy, byl to ale 
pro první majitele hal šok. Nepřišli žádní 
diváci, hlediště zela prázdnotou. Ochranka 
ani pořadatelé neměli koho kontrolovat. 

Majitelé udeřili na Jereda Threatina, 
aby jim za průšvih zaplatil s tím, že neměli 
peníze pro najatý personál. Tehdy také 
zmizeli najatí hudebníci. Vydali prohlášení, 
že vlastně vůbec nevěděli, co se bude dít. I je 
Threatin zmátl.

Jered Threatin reagoval tak, že jen opako-
vaně obviňoval své agenty v USA – ti prý vše 
zkazili s předplatným, kvůli nim přišlo málo 
lidí. Majitelé, kteří očekávali tučné zisky, ho 
následně obvinili z podvodu. 

Pro rockového iluzionistu Threatina, 
který stvořil fejkový label a dojem, že za 
ním stojí silný management a má ohromnou 
podporu fanoušků, to ale byla přesto výhra. 
O dosud neznámém umělci se psalo po ce-
lém světě. A hlavně, jeho písničky zazname-
naly na YouTube nevídané počty zhlédnutí.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Svému šéfovi 
vydělávám, i když 
pro mě zrovna 
nemá práci

Zaregistrujte je do databáze volných 
kapacit na

Přidejte své zaměstnance a volné stroje 
bezplatně do největší on-line databáze 
pracovních sil a kooperací na WorkLinks.com®. 
Nabídněte jejich schopnosti dalším firmám, 
kdykoli nejsou u vás vytíženi. Rychlé, snadné 
a bezpečné řešení, díky kterému můžete stále 
vydělávat.

Více informací a bezplatná registrace 
pracovních kapacit na WorkLinks.com®.

Všechny otázky vám rádi zodpovíme 
na 221 228 177.

Indické svatby: skvělý 
byznys
Chcete navštívit prosincovou 
svatbu Dhananjaye a Tareeni 
v Jaipuru anebo lednovou 
Ananda a Jyoti v Jalpaiguri? 
Stačí se obrátit na joinmywed-
ding.com a zaplatit v přepočtu 
4500 korun. Ale je třeba 
si pospíšit, míst není moc, 
byznys jede. Spoluzakladatel-
ka startupu Join My Wedding 

Marti Matecsa vysvětluje, jak 
dostala nápad zprostředkovat 
turistům návštěvu indických 
svateb: „Narodila jsem se 
a vyrůstala v Evropě. Náhodou 
jsem zhlédla tradiční indickou 
svatbu v Tamil Nadu. Všechno 
bylo úžasné. Napadlo mě, 
že by to měli vidět i jiní lidé. 
A navíc to pomůže i svatebča-
nům, náklady na obřad jsou 
obrovské.“ 

Farmáři natahují dráty
Po avokádu je ve světě ob-
rovská poptávka, podle New 
Zealand Avocado roste každý 
rok o deset procent. Na černém 
trhu dnes jedno stojí dolar. 
S tím roste i kriminalita. Stále 
početnější skupiny zlodějů na 
Novém Zélandu, které jsou na-
pojené na organizovaný zločin, 
si za noc krádežemi „vydělají“ 
i tisíce dolarů. Na lup jsou velmi 

dobře připravení. Dokonce peč-
livě studují i satelitní snímky na 
Google Earth, aby zjistili, které 
sady jsou nechráněné. Policie 
jejich nájezdy nezvládá a far-
máři jsou zoufalí. Proto kolem 
svých pozemků stále častěji 
umísťují kamery, natahují 
elektrické ohradníky a zřizují 
domobrany.  

Falešná kapela na turné 
V éře podvodných zpráv 
přijíždí Threatin, „band“ 
s vymyšlenými fanoušky
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V spodnikání nemůžete čekat, až 
bouřka přejde, je nutné naučit se 
tančit v dešti, upozorňoval kolegy ze 

světa byznysu zakladatel společnosti Apple 
Steve Jobs. 

„Tančit v dešti“ se naučí zhruba každý 
pátý Čech, který si založí vlastní firmu. 
Osmdesát procent nově vzniklých podniků 
nepřežije první dva roky. Ani tyto statistiky, 
ani přílišná byrokracie a časté změny legis-
lativy ale zájemce o podnikání v tuzemsku 
neodrazují. Naopak.

Podle průzkumů roste v posledních 
dvou letech v České republice počet za-
městnanců, kteří chtějí dát vale zaměst-
navateli a vyzkoušet si vlastní podnikání. 
Od roku 2016 přibývá stále rychleji také 
majitelů živnostenského listu a nově 
založených firem (eseróček i akciových 
společností). 

Mikrofirmy vedou
Zatímco po globální ekonomické krizi mělo 
Česko každoročně jen o patnáct až dvacet tisíc 
společností s ručením omezeným více, loni se 
jejich počet zvýšil o rekordních 32 tisíc.

Počet OSVČ klesl od roku 2011 do roku 
2014 z milionu na 970 tisíc a od zástupců 
politiků i zaměstnavatelských organizací 
zaznívala slova o nastupujícím negativním 
trendu. Jenže za poslední dva roky se mraky 
rozplynuly – aktivních živnostníků v Česku 
je o třicet tisíc víc než v roce 2015.

„Letos jsme poprvé za sedm let překonali 
psychologickou hranici jednoho milio-
nu aktivních OSVČ a vypadá to, že bude 
ještě lépe,“ říká předseda Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků  
(AMSP ČR) Karel Havlíček.

Zmíněná čísla potvrzují ještě jeden fakt: 
tradičním fenoménem v Česku je takzvané 

sebezaměstnávání. „Malé a střední podniky 
tvoří 99,8 procenta všech podnikatelských 
subjektů v ČR. Z tohoto počtu je 95 pro-
cent mikrofirem – tedy podniků do deset 
zaměstnanců,“ upřesňuje ředitel odboru 
podnikatelského prostředí a vnitřního 
obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO) Pavel Vinkler. A mezi mikropodniky 
zase výrazně převažuje počet firem s jedním 
či dvěma zaměstnanci.  

Mikrofirmy dávají práci milionům lidí 
v Česku, tvoří téměř 40 procent HDP a je za 
nimi přes 50 procent všech investic v ČR.

Co je za znovuzrozením?
Česko je dnes skutečně rekordmanem v po-
čtu držitelů živnostenského listu. Šestina 
obyvatel v ekonomicky aktivním věku ne-
podniká nikde jinde v Evropě. Z aktuálního 
počtu 1,5 milionu podnikatelských subjek-

trend

Magická hranice padla. 
V Česku je milion OSVČ
Počet malých firem roky stagnoval,
podnikatelů ubývalo. Nyní přichází 
restart drobného byznysu
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tů, které vyvíjejí činnost, je více než milion 
OSVČ a přes 450 tisíc společností s ručením 
omezeným. 

Pozitivní zprávou pro českou ekonomiku, 
jejíž kondice na malých firmách závisí, je 
i to, že mezi OSVČ opět roste i počet těch, 
kteří mají podnikání jako hlavní (nikoli 
vedlejší) výdělečnou činnost. Loni se zvýšil 
o čtyři tisíce na 582 tisíc lidí. 

„Po dlouhé době se obrací trend, kdy rost-
lo množství podnikatelů pouze na vedlejší 
činnost,“ připomíná Karel Havlíček.

Za boomem není ani tak zlepšující se 
podnikatelské prostředí a kroky vlády jako 
EET nebo kontrolní hlášení k DPH, ale spíše 
ekonomická situace.

České hospodářství patřilo do loňského 
roku k nejrychleji rostoucím ekonomikám 
v Evropě. Letos se ale lehce zadrhlo. S me-
ziročním růstem přes 2,5 procenta je na 

tom sice stále lépe než většina států západní 
Evropy, ale už pokulhává za Maďarskem, 
Polskem i Slovenskem.

Optimismus tuzemských podnikatelů má 
ale velkou setrvačnost. Ačkoli meziroční 
růst zaostal za predikcemi České národní 
banky, takzvaný Index Očekávání firem 
ČSOB stále dosahuje rekordních výšin. 

„A firmy si růžové brýle jen tak nesundají,“ 
dodává zástupce AMSP ČR.

„Enormní zájem podnikatelů o zakládání 
nových firem souvisí s boomem tuzemské 
ekonomiky, nicméně ta již začíná vykazovat 
známky přehřátí,“ říká k tomu Petra Štěpá-
nová z poradenské společnosti Bisnode. 

A přidává jedno zajímavé číslo: „Celkový 
počet živnostníků v ČR loni přesáhl  
2,1 milionu, nicméně podnikatelskou čin-
nost vyvíjí jen 45 procent z nich.“ A právě 
v tom, že je v Česku řada spících firem, je 
důvodem výrazně rozdílných statistických 
čísel, jež mohou mást laiky i odborníky.

Nepřesná řeč přesných čísel
Věřit můžeme jen statistice, kterou si sami 
zfalšujeme. Tolik slova klasika. Podnika-
telskou veřejnost ale skutečně už řadu let 
matou značné rozdíly ve statistikách, které ›FO
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„Při vyšších příjmech 
už mizejí výhody, které 
mají OSVČ. Pak se 
jednoznačně vyplatí 
založit si eseróčko.“ 

KAREL HAVLÍČEK,.předseda AMSP ČR
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vydává Česká správa sociálního zabezpečení 
(ukazující, že v Česku na živnostenský list 
podniká kolem milionu lidí) a čísla Bisnode 
a dalších poradenských firem, jež operují 
zhruba s dvojnásobným počtem.

„Rozdíl je způsoben odlišnou metodi-
kou. Bisnode čerpá data o živnostnících ze 
Živnostenského rejstříku a Českého statis-
tického úřadu. Sem se bohužel nedostávají 
podrobnosti o přerušení živnostenské čin-
nosti,“ vysvětluje datový specialista Bisnode 
Milan Petrák. 

„V seznamu ČSSZ nejsou živnostníci, kteří 
činnost přerušili či nejsou z jiného důvodu 
aktivní, a neplatí tedy za sebe pojištění, aniž 
by živnost zcela ukončili,“ dodává Milan 
Petrák.

Karel Havlíček k tomu dodává: „Nás 
skutečně zajímá jen počet aktivních podni-
katelů, kteří vyvíjejí činnost a platí sociální 
pojištění. To je jediný smysluplný ukazatel, 
a proto jsou relevantní pouze čísla České 
správy sociálního zabezpečení.“

Ať už je v Česku milion, nebo dva miliony 
podnikatelů, stále více Čechů, kteří chtějí 
podnikat sami, dává před pořízením živ-
nostenského oprávnění přednost založení 
„eseróčka“.

Eseróčko, nebo OSVČ?
Podle Petry Štěpánové Češi v posledních 
letech podnikání prostřednictvím společ-
ností s ručením omezeným jednoznačně 
preferují. Přináší prý menší rizika a větší 
prestiž na trhu. A může jít o firmu jednoho 
člověka – kdy má podnik jediného společní-
ka i zaměstnance. 

Obě varianty mají své výhody i nevýhody, 
potvrzují Karel Havlíček a Pavel Vinkler.

„Co je výhodnější, nemůžeme jednoznačně 
říct, protože tu hraje velkou roli například 
obor podnikání. Z hlediska nákladů při star-
tu podnikání je samozřejmě levnější založit 
si pouze živnost. Zde je ovšem osobní ručení 
za podnikání, což u některých obchodních 
společností není. Tyto firmy ručí pouze ma-
jetkem společnosti,“ říká Pavel Vinkler.

„Podstatná je otázka rizik spojených 
s podnikáním a také záruk. Pokud podniká-
te jako OSVČ, ručíte celým svým majetkem, 
tedy doslova střechou nad hlavou. Proto je 
bezpečnější založit si eseróčko. Dneska se 
zakládají poměrně hojně a není to jen tím, že 
nejnižší základní kapitál představuje sym-
bolickou jednu korunu,“ upřesňuje v rozho-
voru pro Profit Karel Havlíček.

tr end
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Živější venkov 
Činnost statisíců živnostníků a mikrofi-
rem nemá jen ekonomický, ale i sociální 
efekt. Podle AMSP ČR jsou doslova živou 
vodou pro skomírající český venkov. Tam, 
odkud mizejí tradiční obchody či řemesla, 
se vesnice vylidňují a venkov živoří.

Vylidňováním českých městeček a ves-
nic straší už léta především ty organizace, 
které zastupují malé a střední podniky. 
Patří k nim právě AMSP ČR, ale napří-
klad také Asociace českého tradičního 
obchodu (AČTO).

Zástupci zájmů větších hráčů jako 
SOCR jsou opatrnější a častěji mluví 
o tom, že jde o přirozený vývoj na trhu. 
Všichni bez výjimky se ale shodnou na 
tom, že drobné podnikání je a musí zůstat 
základem obslužnosti na venkově.

Podle něj se poslední dobou blýská i na 
českém venkově na lepší časy. Nedávná 
analýza ASMP ČR ostatně ukázala, že 
podnikatelů ve vesnicích do 500 obyvatel 
už dále neubývá, a v městečkách nad  
500 obyvatel dokonce jejich počet roste.

Na venkově dominují ty nejmenší firmy 
ještě výrazněji, a to zejména v oblasti 
obchodu a služeb, malém průmyslu 
a potravinářství. Devět z deseti podnika-
telů zde patří mezi živnostníky (fyzické 
osoby), osm procent zaujímají firmy do 
deseti zaměstnanců.

Současně se ukazuje, že absolventi 
tradičních oborů spojených s venko-
vem nemusejí mít obavy o práci. Míra 
nezaměstnanosti je ještě nižší, než je 

celostátní průměr. A jsou i obory (rybáři, 
zpracovatelé dřeva, vinaři), kde je neza-
městnanost nulová. 

„Začíná se ukazovat, že podnikání 
na venkově dává smysl. Počet firem 
podnikajících v regionech mírně roste 
a tradiční obor zemědělství se odráží ode 
dna. Situace se přesto rychleji stabilizuje 
u obcí nad 500 obyvatel. To korespon-
duje i s tím, že roste počet obyvatel ve 
větších obcích, což udržuje podnikatelský 
ruch. Důvodem růstu počtu podnikatelů 
v obcích jsou i nižší náklady na podnikání 
na venkově než ve městech,“ říká k tomu 
Karel Havlíček. 

nEjVětšÍ bonus. „Drobní podnikatelé  
a živnostníci se podílejí na vytváření konku- 
renčního tržního prostředí i pracovních míst  
v regionech. Výsledky jejich podnikání také 
většinou v regionu zůstávají, přispívají k jeho 
rozvoji a nejsou tak citlivé na globální negativní 
trendy,“ říká Pavel Vinkler z MPO.
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Zvýšená obliba eseróček souvisí i s tím, co 
předseda AMSP ČR zmínil v poslední větě.  
Nedávno se totiž změnila pravidla souvi-
sející se zakládáním společností s ručením 
omezeným. Jako vstupní základní kapitál 
postačí jedna symbolická koruna. Ještě ne-
dávno přitom šlo o částku 200 tisíc korun.

„Efekt je ale spíše psychologický. Samo-
zřejmě nemůžete začít podnikat bez koruny. 
Ale každopádně odpadla nepříjemná po-
vinnost vkládat do firmy na začátku stovky 

tisíc, dneska postačí třeba i desetitisíce,“ 
doplňuje Karel Havlíček.

Zástupci ministerstva i asociace připouš-
tějí i to, že o něco jednodušší zůstává podni-
kání na živnostenský list. „Administrativně 
jednodušší je dnes rozhodně založení živ-
nosti a ministerstvo se bude snažit podnika-
telům začátky ještě více ulehčit,“ prozrazuje 
Pavel Vinkler.

„Připravujeme brzké napojení živnosten-
ského rejstříku na Portál občana. Chystá-
me možnost autentizace prostřednictvím 
Národní identitní autority (např. pomocí 
občanského průkazu s čipem), což umožní 
podnikateli vyplnit podání živnostenskému 
úřadu v autentizovaném režimu, včetně 
toho, že zde budou předvyplněné osobní 
údaje, které jsou o podnikateli vedené 
v rejstřících a registrech. Podnikatel si bude 
moci z pohodlí domova zřídit živnostenské 
oprávnění, aniž by si musel instalovat jakou-
koliv aplikaci na počítač,“ doplňuje zástupce 
ministerstva.

Vinkler připomíná ještě jednu z výhod, 
které mají OSVČ proti zakladatelům „eseró-
ček“. Jde o možnost využít takzvané výda-
jové paušály při placení daně z příjmů. Díky 
nim si mohou odečíst z daňového základu 
40 až 80 procent, a výrazně tak na odvodech 
státu ušetřit. 

„Při vyšších příjmech už se ale jednoznač-
ně vyplatí založit si eseróčko,“ glosuje Karel 
Havlíček. 

jAKub PRoCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Datová schránka šetøí èas nejen pøi 
podnikání, ale i v běžném životě. 
Zbaví vás totiž závislosti na fyzickém 
navštěvování úřadů. Právě díky dato-
vým schránkám jde se státem komu-
nikovat odkudkoli, klidně i ze zahra-
ničí. Jestliže máte datové schránky 
zřízeny, je s vámi státní správa po-
vinna komunikovat výhradně elek-
tronicky. Naproti tomu vy můžete 
posílat dopisy a chodit na úřad stále.

Stačí tedy málo a získáte dokonalý přehled  
o tom, co státní správa požaduje, ať už jde  
o registry smluv, daňové dokumenty nebo třeba 
pokuty. Díky „datovkám“ už nikdy neztratíte 
žádný dopis. Nespornou výhodou je také fakt, 
že za její zřízení a používání při komunikaci se 
státem neplatí občané a podnikatelé ani korunu.

Jak si zřídit vlastní datovou schránku?
V případě, že nemáte ověřený elektronický 
podpis, stačí navštívit Czech POINT, který se 
nachází skoro na každé poště nebo úřadu. Stačí 

jedna návštěva a pak už osobně nikam nemusíte. 
Ke zřízení schránky stačí občanský průkaz a vypl-
něná žádost. Tu najdete na webu Datoveschranky.
info. Pokud elektronický podpis ověřený máte, 
lze žádost poslat na adresu posta@mvcr.cz, anebo 
ji osobně přinést vyplněnou na podatelnu Mi-
nisterstva vnitra. Datovou schránku vám úřady 
zřídí během několika minut.
S nadsázkou by se tak dalo tvrdit, že datová 
schránka je následníkem pošty. Dodejka, která 
vám po přečtení přijde, má stejnou váhu jako 
podpis na doporučeném dopise.

Poøízení datové schránky vám ušetøí èas 
i administrativu. Zřídit si ji může kdokoliv!

INZERCE     A181004004

Frellancer (ne)rovná 
se osVČ
OSVČ jsou základem ekonomiky, poslední 
dobou ale zní v éteru stále častěji slovo 
freelancer – tedy nezávislý odborník či 
člověk, který se živí na volné noze. Ani 
odborníci se na přesné definici neshodnou, 
každopádně ale českých freelancerů rychle 
přibývá. 

„Obecně bych řekl, že je to člověk, který 
nemá zaměstnance, stará se sám o sebe 
a může se živit hlavou i rukama. Může jít 
tedy i o toho, kdo něco drobného vyrábí, 
dělá řemeslo, pracuje v zemědělství,“ 
vypočítává Karel Havlíček.

A nesouhlasí s těmi, kteří mezi freelan-
cery a OSVČ nekladou rovnítko. „Freelancer 
jede na IČO, je tedy jednoznačně OSVČ. 
Neříkám, že všechny osoby samostatně 
výdělečně činné jsou freelanceři, ale všich-
ni freelanceři jsou určitě OSVČ,“ doplňuje 
Havlíček

„Svobodomyslní, nezávislí lidé jsou pro 
svobodnou společnost mimořádně důležití 
už jen proto, že dobře ztělesňují jeden 
z aspektů svobody, tedy ten ekonomický. 
Zájem o práci na volné noze mezi mladými 
lidmi v Česku, stejně jako ve světě, v po-
slední dekádě viditelně stoupl,“ říká pod-
nikatelský poradce a provozovatel portálu 
navolnenoze.cz Robert Vinkler.

Více o freelancingu na str. 52
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 Pro českou ekonomiku je naprosto 
klíčové, jaká je kondice malých podniků. 
Kolik Čechů se živí podnikáním?
Skutečně jsme výrazně podnikatelsky  
orientovanou ekonomikou. Nejmenší  
podnikatelé mají významný vliv na chod ce-
lého hospodářství. Dnes je v Česku přibližně  
1,5 milionu aktivních podnikatelských sub-
jektů, z toho milion osob samostatně výdě-
lečně činných a zhruba 450 tisíc společností 
s ručením omezeným. Asi 95 procent firem 
jsou mikropodniky do devíti zaměstnan-
ců. Ty přitom zaměstnávají víc než třetinu 
lidí a připadá na ně zhruba polovina všech 
investic. Převažují mezi nimi firmy s jedním 
maximálně dvěma zaměstnanci.

 Chápu to správně, že je Česko v tomto 
směru výjimečné?
V přepočtu na počet obyvatel máme skutečně 
nejvyšší počet freelancerů či živnostníků v Ev-
ropě a já si troufám tvrdit, že i jeden z nejvyš-
ších na světě. Pokud vezmeme v potaz všechny 
podnikatelské subjekty, také freelancer je 

vlastně firmou, byť tím rozumíme živnosten-
ský režim. V pozici OSVČ si u nás vydělává na 
chleba deset procent obyvatel.

 Mají ještě někde v Evropě drobní 
podnikatelé takový vliv na vývoj 
ekonomiky? 
Tak výrazný určitě ne. Poměrně silný je 
v Německu, důležitou pozici mají majitelé 
živnostenského listu například v Itálii, Špa-
nělsku či Portugalsku. Polsko patří v tomto 
ohledu ke špičce ve střední Evropě, ale Čes-
ko je opravdu výjimečné. Malé podniky ge-
nerují 40 procent HDP, což je velmi solidní 
číslo. Navíc je třeba říct, že neplní jen funkci 
ekonomickou, ale mají nesmírně důležitou 
sociální roli, protože jsou základem obsluž-
nosti regionů. Kdybychom je v městečkách 
a vesnicích neměli, nebude tam podnikání 
vůbec fungovat, venkov nebude žít a bude se 
vylidňovat. 

 Je pro podnikatele, který chce rozjet svůj 
byznys sám, výhodnější založit si společnost 

s ručením omezeným, nebo podnikat jako 
OSVČ?
Založit si společnost s ručením omezeným 
není problém, jde to poměrně rychle a bez-
bolestně. Jestli je to možné o den rychleji 
nebo pomaleji, však nehraje roli. Podstatná 
je jiná věc – a to otázka rizik spojených 
s podnikáním a záruk. Pokud podnikáte 
jako OSVČ, ručíte celým svým majetkem, 
tedy doslova střechou nad hlavou. Proto je 
bezpečnější založit si eseróčko. Dneska se 
zakládají poměrně hojně a není to jen tím, 
že nejnižší základní kapitál představuje 
symbolickou jednu korunu.  

 Pokud jde o administrativu, nemají 
jednodušší život osoby samostatně 
výdělečně činné?
Administrativně to o něco jednodušší je. Jako 
OSVČ navíc můžete při placení daní využívat 
výdajové paušály, což je poměrně význam-
ný benefit, ať už v tom smyslu, že odlehčí 
administrativu, nebo v tom, že si z daňového 
základu odečtete 30 až 80 procent a ušet-
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Mikrofirmy jako koření 
ekonomiky? Spíš základní esence
„Na živnostenský list aktivně podniká 
desetina Čechů, což je nejvyšší číslo v Evropě,“ 
říká předseda AMSP ČR Karel Havlíček
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říte i na daních z příjmů. To si samozřejmě 
právnická osoba dovolit nemůže, nicméně se 
to vyplatí jen živnostníkům, kteří mají roční 
příjmy do jednoho milionu. 

 Počet živnostníků donedávna klesal či 
stagnoval, firem přibývalo pomalu. Blýská 
se na lepší časy?
Ročně přibývá zhruba dvacet pět až třicet 
tisíc společností s ručením omezeným. 
Je to o něco víc než před několika lety. 
Poslední dva roky navíc opět roste i počet 
živnostníků. Loni jsme se opět dostali nad 
psychologickou hranici jednoho milionu, 
což je v podstatě nejlepší číslo za deset let. 
Důležité je říct, že nejde o všechny podni-
katele v Česku, ale o aktivní OSVČ, kteří 
platí sociální pojištění a ve svých statisti-
kách je zmiňuje Česká správa sociálního 
zabezpečení.

 Drobní živnostníci zmiňují, že je 
straší rostoucí byrokracie, problémy 
s financováním svého byznysu. Nejistotu 

jim přinášejí permanentní změny 
v zákonech…
Neřekl bych, že ten nedávný pokles nastal 
přímo kvůli tomu, co zmiňujete. Adminis-
trativa samozřejmě podnikatele velmi tíží, 
jsme skutečně mistři komplikovaných řešení 
či zákonů. Možná jsou naštvaní, ale určitě 
ne natolik, aby s podnikáním skončili. To, 
že klesal počet OSVČ, bylo dáno primárně 
poměry na trhu – tím, jaká byla ekonomická 
situace v době po globální krizi. 

 A ty problémy s financováním? 
Banky začínajícím podnikům úvěr 
nedají a alternativní způsoby Češi moc 
nevyužívají.
Začínajícím firmám nedávají peníze banky 
nikde na světě, protože jsou pro ně velkou 
neznámou. Úplně bych nesouhlasil, že je to 
o problémech s financováním. Když začí-
náte, měl byste mít nejen dobře promyšlený 
plán, ale aspoň minimální kapitál, abyste 
se nedostal do problémů hned na startu. 
Klient musí bance ukázat návratný byznys 
projekt a obvykle se musí něčím zaručit – to 
je princip všude na světě. Začínajícím podni-
katelům bych doporučoval Českomoravskou 
záruční a rozvojovou banku. To je přesně 
ta instituce, která může pomoci malým 
firmám při rozjezdu jejich byznysu.

 Pustit se do podnikání bez dostatečného 
vstupního kapitálu považujete za holý 
nesmysl?
Nemůžu připustit, že někdo začne podnikat 
bez koruny, to prostě není možné. Stejně 
tak nemůžu jezdit autem, když nemám na 
benzin. Nelze s nataženou rukou říkat: státe 
a banko, dejte mi peníze a já začnu. Byznys 
je od toho, že jdu do nějakého rizika. Kdyby 
to bylo tak jednoduché, podniká tady deset 
milionů lidí. Podnikatelem může být jen ten, 
kdo má ten promyšlený záměr, je ochoten 
investovat čas i peníze a je připraven denně 
bojovat o střechu nad hlavou. 

 Podmínky pro podnikání v Česku se podle 
vás zlepšují?
Neustále je potřeba něco měnit a vylepšovat, 
nicméně říkám, že není důvod k pesimismu. 
Podnikatelské prostředí u nás není přes 
řadu překážek v úplně špatném stavu. Mohu 
to posoudit i při znalosti situace v jiných 
zemích. Máme tady stabilní podnikatel-
ský i spotřebitelský segment, fungující trh 
a dobré průmyslové zázemí, což je samozřej-
mě klíčem pro to, aby tu firmy mohly dobře 
fungovat. A dopustím se odvážného názoru: 
je tady přes řadu výhrad slušně fungující 
státní správa.

 Říkáte fungující státní správa. To ale od 
podnikatelů moc často neslyšíme…
Ideální to samozřejmě není. Podnikatele lo-
gicky zajímá vztah se státem, já kolem sebe 
ale jen neustále slyším, že je tady přílišná 
administrativa, což je pouhé klišé. To, co by 
dneska nejen malým podnikatelům nesmír-
ně pomohlo, je především sdílení informací. 
Když dávám státním úřadům nějaké údaje 
o svém podnikání, o své firmě, ať jim to 
proboha nedávám desetkrát. Takže by měly 
státní instituce sdílet všechny údaje, co jim 
podnikatelé posílají.

 Co od nich ale může podnikatel očekávat?
To je druhá přímo související věc, kterou 
jsem chtěl zmínit, totiž koncentrace dat 
a informací a služeb pro podnikatele na jed-
nom místě. Pokud jako podnikatel od státu 
něco potřebuju, měl bych to najít na jednom 
místě, ne na desítkách úřadů, institucí či 
jejich webů. 

 Zástupci firem leckdy nemají ponětí, na 
koho se mají obrátit…
Stát sice nabízí živnostníkům a podnika-
telům řadu benefitů, ale běžný smrtelník, 
který je ve firmě sám, nebo má jen pár 
zaměstnanců, skutečně není schopen to 
všechno obsáhnout. To ale není o negramot-
nosti živnostníků, jen o tom, co je jedinec 
schopen objemově i odborně zvládnout. Vel-
ké podniky si na to mohou najmout lidi. Ty 
malé se ale samy musejí od rána do večera 
primárně věnovat tomu, co je živí. Proto by 
jim zmíněné zjednodušení komunikace se 
státem extrémně pomohlo. A také digitaliza-
ce, která je dnes klíčem ke snížení byrokra-
cie. Bez ní to opravdu nepůjde. 

jAKub PRoCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Karel Havlíček (49)

Vystudoval stavební fakultu ČVUT. Je  
generálním ředitelem společnosti Sindat  
a děkanem Fakulty ekonomických studií  
VŠ finanční a správní. V roce 2001 založil  
Asociaci malých a středních podniků  
a živnostníků, které předsedá.
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Jsme kombinace klasické tradiční firmy 
a startupu, tvrdí o své firmě František 
Nevšímal. „Neopíráme se o minulost, 

snažíme se řešit to, co je tady a teď, spolu 
s tím, co nás čeká,“ dodává. 

Každý lehký obvodový plášť z jejich dílny 
je samostatným projektem a firma se mo-
mentálně soustředí na velké projekty. Právě 
začíná po dlouhé etapě příprav s realizací 
dosud největšího projektu za přibližně půl 
miliardy korun – v hlavním maďarském 
městě roste takzvaný budapešťský Manhat- 
tan a Nevšímal tu má na starost výstavbu 
komplexu tří kancelářských budov. 

Rychlý růst
„Vyrostli jsme z oknařské firmy, pak jsme 
byli firma fasádní a dnes jsme především 
firma projektová.“ Tak líčí vývoj své společ-
nosti Petr Nevšímal, majitel a ředitel nym-

burské firmy Nevšímal, jež se věnuje výrobě 
a montáži lehkých obvodových plášťů. 

Na samém začátku stál v roce 1990 Fran-
tišek Nevšímal, který si po revoluci založil 
topenářskou firmu. Už o tři roky později 
začala pod názvem Šikotherm nabízet do-
dávky a montáže lehkých obvodových pláš-
ťů. Během devadesátých let firma rostla a od 
roku 2005 se začala soustředit výhradně na 
tento nový byznys. Dnes patří ve svém oboru 
k naprosté špičce.

„Rosteme ale možná až moc rychle,“ 
zamýšlí se Nevšímal, který se v rodinné 
firmě angažuje od svých čtrnácti let.  
Ta má aktuálně 105 stálých zaměstnan-
ců a letos odhaduje roční obrat na  
450 milionů korun (v minulosti  
350 milionů korun). Její výrobní areál 
se rozkládá v Nymburce na ploše 13 tisíc 
metrů čtverečních. 

Rozvíjet se chce i do budoucna, byť asi 
pomaleji. „Stagnující firma jde ve skuteč-
nosti dolů,“ říká devětatřicetiletý absolvent 
ČVUT. 

Pevně rozkročeni
„Náš poměr obratu k EBITDA (byla mezi 
deseti a 20 miliony korun – pozn. red.) z nás 
možná momentálně na první pohled dělá 
nezajímavou firmu. Jsme ale rozkročení 
na více trzích, nabízíme portfolio produk-
tů – interiéry, fasády – a podařilo se nám 
vytvořit si určitou stabilitu, takže jsme při-
praveni na další krize, stejně jako na změnu 
podmínek v našem oboru.“

Nevšímal připomíná, že po ekonomické 
krizi v roce 2008 odešla ze stavebnictví třeti-
na lidí, kteří zakotvili v jiných průmyslových 
odvětvích a ke své dřívější práci se už nikdy 
nevrátí. Navíc se mění životní styl, pracovní 

Krejčí domovních fasád
„Měřítkem není výška postaveného domu, 
ale abychom stavěli krásné objekty,“ 
říká šéf nymburské firmy Nevšímal

18 l Profit
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návyky a požadavky, tvrdá práce na stav-
bách za ne úplně atraktivní peníze přestává 
být pro lidi přitažlivá. „Přežijí jen takové 
firmy, které dokážou nabídnout zajímavou 
moderní práci. My stojíme na pevných zá-
kladech, děláme fasády, ale v posledních pěti 
letech jsme značně investovali do softwaru, 
hardwaru, technologií a vývoje,“ dodává 
podnikatel. Digitalizace a modernizace, to 
je směr, jímž se bude podle něj stavebnictví 
ubírat. A prefabrikace. 

Novým trendem ve stavebnictví bude 
vyrobit toho co nejvíc v teple, v suchu a na 
jednom místě v hale a teprve poté výrobek 
odvézt a co nejjednodušeji nainstalovat. Tím 
se změní logika konstrukcí, logika výroby. 

„Cílem je zkrátit proces výstavby. S ros-
toucími náklady na lidi rostou náklady na 
samotnou výstavbu a je veliký rozdíl, jestli 
stavbu realizujete tři měsíce, šest měsíců, 

rok nebo dva roky – i u rodinných domů 
se už nikomu moc nechce stavět po práci 
svépomocí. Lidé dnes dají přednost tomu, 
co skutečně umějí a čím si vydělají peníze, 
a dům si raději za co nejkratší dobu a za co 
nejméně peněz nechají postavit na klíč,“ 
popisuje Nevšímal. Zkrácená doba výstavby 
a příprava v halách může vést k lepší kontro-
le kvality než při práci přímo na stavbě.

Průmyslový gen
Kdo podle Nevšímala přechod ze standard-
ního stavění na prefabrikaci zaspí, bude mít 
do budoucna spoustu problémů. Přeorien-
tování se je totiž nesmírně náročné. „Nejde 
jen o samotný výrobní proces, ale také 
o postupy v rámci firmy, o průběh kontroly, 
logistiky, řízení financí a tak dále – je to 
úplně jiná práce,“ říká Nevšímal. 

Vedle zmiňovaného softwaru pro řízení 
bylo nutné investovat do automatizace 
výroby, do kontroly toku materiálu a bylo 
zapotřebí také vyškolit lidi. Firma tak 
spolupracovala například s odborníky na 
kreslení ve 3D. A samozřejmě tu po celou 
dobu bylo reálné riziko, že se situace vyvine 
úplně jinak. 

„V Čechách bohužel neexistuje dlou-
hodobá politika pro stavební průmysl, 
když v Německu přijde krize do soukro-
mého sektoru, začne výstavba pro veřejný 
sektor a naopak, jejich výkyvy se pohybují 

v řádech jednotek procent. U nás chybí 
koncepce, lidé se přesouvají do automo-
tivu, kde mohou dělat nekvalifikovanou 
práci hezky v klidu a v teple a naše přidaná 
hodnota, průmyslový gen, který jako Češi 
máme, se pomalu vytrácí,“ posteskne si 
Nevšímal. 

Chybí státní koncepce
Navzdory tomu, že fasáda tvoří 15 až  
20 procent budovy, není u nás možné se 
během studií na lehké obvodové pláště 
specializovat. „Je to v zásadě multidisci-
plinární specializace, zahrnujeme statiku, 
teplotechniku, logistiku a spoustu dalšího,“ 
vypočítává vystudovaný stavař. 

Firmy, jako je ta Nevšímalova, si musejí 
vlastní lidi školit samy a tady narážejí na 
onu neexistenci státní koncepce – školství 
přinejmenším v tomto oboru neplní svou zá-
kladní úlohu a není schopno dodávat absol-
venty, kteří by se mohli rovnou začlenit do 
pracovního kolektivu. I tak u nás najdeme 
spolu s tou Nevšímalovou tři až čtyři firmy 
specializující se na lehké obvodové pláště, 
které dokážou konkurovat těm nejlepším 
firmám v Evropě.

„Snažíme se, aby pro nás nebyly důležité 
hranice. Máme evropské normy, známe 
legislativu v každém jednotlivém státě 
a chceme dovážet výrobky kamkoliv po 
Evropě,“ vysvětluje principy uvažování své 
firmy Nevšímal. 

Už se mu podařilo uchytit se v Anglii. 
Práce na tamní zakázce důkladně prově-
řila – po termínové i kvalitativní stránce 
– vnitřní limity Nevšímalovy firmy. Ale 
právě proto, že projekt nakonec zvládli včas 
a v požadované kvalitě, získali na tamním 
trhu výborné reference.

Největší úspěch?
Za největší úspěch považuje Petr Nevšímal, 
který je od roku 2009 členem představen-
stva České komory lehkých obvodových 
plášťů, to, že se mu daří, aby celý tým, čítají-
cí včetně dlouhodobých externích spolupra-
covníků kolem 300 lidí, fungoval jako živý 
organismus. 

„Nabíjí mě, když vidím, že jsme to celé 
schopni koordinovat. Od projekčních kan-
celáří po výrobu, všude jsou lidé, kteří mají 
odlišnou motivaci, ale všichni pracují na 
tom, aby vznikaly nové věci,“ říká. 
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nymburské 
zkoušení
Panevropská působnost inspirovala 
Nevšímala k ambicióznímu kroku – 
vybudovat přímo v nymburském areálu 
firmy špičkovou zkušebnu. „Zkušebnu si 
můžete najmout, ale ten proces je složi-
tý, kostrbatý, neuchopitelný a nákladný,“ 
vysvětluje Nevšímal, proč se tak rozhodl. 
Nyní mohou produkt, jenž vyvinou 
jeho vlastní inženýři, rovnou otestovat 
a v případě problémů najít rychle řešení.  
Podobné zařízení mají v Evropě jen dvě 
další firmy.
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KRÉDo PoDnIKAtELE nEVšÍMALA. 
„Jestli bude příští projekt dvousetmetrový dům, 
nebo třeba třicetimetrový, zato složitý, je mi vlastně 
jedno. Hlavní je, aby byl na konci spokojený zákaz-
ník, který nám dá další práci.“
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Když jsme přišli na tento pozemek, 
kde teď stojí penzion, bylo tu jen 
pole. Jako první jsme vysadili sad. 

A chodíval kolem soused, pan Marek se 
jmenoval, a ten říkával: Pane drahéj, takovej 
sad, to aby plodil, to chce včely! A já mu 
odpovídal: Pane Marku, já nepotřebuju, aby 
to plodilo, ono to má hektar a půl a pro naši 
pětičlennou rodinu je jablek vždycky dost, 
vzpomíná se smíchem Vladimír Glaser.

„A on za měsíc zase: Pane drahéj, to chce 
ty včely! A já říkal, jasně, já si to nastuduju 
a pak budou včely. A jednoho dne přišel a už 
neříkal, že bych si měl pořídit včely, ale že 
mám vzít auto a jet s ním, že mám u něj tři 
včelstva.“ 

Glaser si tehdy do Ořechu přivezl včelstva 
i s úly a postavil je na zahradu. Brzy nezbý-
valo, než postavit včelín a koupit úly, aby 
mohl ty staré panu Markovi vrátit. Zhruba 
osm let se pak o včely staral jen tak, jak mu 
poradil pan Marek. Až později při intenziv-
ním studiu života včel zjistil, že mnoho rad, 
ač dobře míněných, bylo špatných.

Pevné pouto
Rodina Glaserova je s Ořechem, vesnicí 
s necelou tisícovkou obyvatel na jihozápadní 
hranici Prahy, spjatá už tři sta padesát let. 
„Moji předci tu měli mlýn a polnosti. K mlý-
nu patřil sad a mít takový sad bylo mým 
snem,“ vypráví Vladimír Glaser. 

Po roce 1948 rodina o mlýn i veškerý ma-
jetek přišla. Část polí dostali zpět v restituci, 
mlýn už ne. Dnes tu má Glaser nejen sad, ale 
i Ekocentrum Včelín a penzion, s manželkou 
organizují příměstské tábory, medobraní, 
kurzy pro včelaře a aktuálně otevírá Mu- 
zeum medu a českých Vánoc. 

Vystudovaný strojař se totiž nikdy nevě-
noval jen jedné profesi. Když v roce 1987 
dokončil vysokou školu, měl nastoupit do 
Avie. V automobilce pro něj ale najednou 

nebylo slibované místo a on musel vše rychle 
řešit, aby ho tehdejší režim nepotrestal za 
příživnictví. 

Práci mu nabídl pan Bubeník, z něhož se 
později stal Glaserův tchán. Objížděli spolu 
přehrady, jezy a plavební komory a jako 
jediní dva v republice kontrolovali vše, co na 
nich bylo vyrobené z kovu.

Po revoluci úspěšně kandidoval na staros-
tu v rodném Ořechu. Glaser vzpomíná, že 
plat starosty tehdy nestačil na uživení rodi-
ny, jež se postupně rozrostla o tři děti, a tak 
přivezl do Česka prvních pár kamionů lega. 

Ve druhém volebním období psal brožury, 
pořádal přednášky a v roce 1997 jezdil 
po Evropě a učil se, jak vznikají a fungují 
evropské projekty: „Říkal jsem si, že jednou 
v té Evropě budeme a Ořech ty peníze bude 
potřebovat.“ 

Od petanku k penzionu
Po volbách v roce 1998 však přišlo roztrp-
čení a odchod z politického života. Co teď? 
Glaser se po delším váhání rozhodl věnovat 
tomu, co poznal během starostování – začal 
na zakázku sepisovat žádosti o dotace pro 
české vesnice, sestavovat různé projekty. 

A protože se oba manželé Glaserovi anga-
žovali i v mezinárodní petankové komunitě 
a často posílali zahraniční návštěvy do růz-
ných ubytovacích kapacit v okolí, napadlo je 
otevřít si vlastní penzion. K jeho výstavbě se 
dostali během roku 2002, kdy Česko zasáhly 
povodně. 

Vladimír Glaser vzpomíná, jak si tehdy 
myslel, že peníze ze státních dotací na rozvoj 
mikroregionů, s nimiž napevno počítali, 
nedostanou, všechny se přesunou na sanaci 
povodňových škod. Nakonec ještě v září 

Pane drahéj, to chce včely
Vladimír Glaser za rok stihne, 
co jiní za celý život. Má včely, penzion, 
muzeum, organizuje kurzy, tábory
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téhož roku finance EU uvolnila a dostalo se 
i na Glasera. Práce bylo najednou nad hlavu. 

Penzion dostavěli o rok později a uspořá-
dali první zářijové medobraní na Praze 13, 
z něhož se v následujících letech stala tra-
dice. „K vidění je na něm vše, kromě živých 
včel. V téhle fázi roku je to pro ně příliš velký 
stres,“ popisuje Glaser.  

Úžasný svět včel
Co ho na včelaření tak přitahuje? „Když 
ke včelaření čuchnete a zjistíte, jak včely 
fungují, otevře se před vámi něco úžasné-
ho. Já mám rád, když se něco rozvíjí, když 
něco k něčemu roste, mám rád malé děti, 
mám rád těhotné ženy, tam je vidět, že to 
k něčemu vede, je tam rozvoj. A včely vám 
od března do června přesně tohle poskytují,“ 
odpovídá. 

Původně nezamýšlený koníček ho pohltil 
natolik, že začal včelařství intenzivně studo-
vat. Následně zorganizoval se ženou první 
vzdělávací kurzy pro budoucí včelaře. Tento 
byznys se překvapivě rozjel. „Na příští rok 

máme už teď nahlášených čtyřicet zájemců 
o kurzy, a to máme kapacitu dvacet míst.“ 
Podle jeho slov zájem o včelaření v Praze 
a velkých aglomeracích stále roste. Po jedné 
hodině věnované teorii tráví účastníci kurzu 
zbytek času u úlů. 

V roce 2014 přibyl do Ekocentra nový 
prosklený včelín. Cílem bylo, aby především 
dětští návštěvníci na včely dobře viděli 
a bylo pro ně vše bezpečné. Vždy na jaře 
se s životem včel u Glaserových seznámí 
během školkových a školních exkurzí tisíc 
kluků a holek. „Včelu jim dávám na ruku, 
nechávají si ji po ní lézt, a to jsou pak děti 
nejšťastnější,“ říká Vladimír Glaser. 

Kluci u Betléma
Nejnovějším přírůstkem Ekocentra Včelín 
je Muzeum medu a českých Vánoc. Glasero-
vi ho otevřeli před několika dny. Vladimír 
Glaser je totiž také betlémář a řezbář a jeho 
figurky jsou k vidění v muzeu. „První jsem 
udělal v šesti letech mamince k Vánocům 
jako dárek. Byly z moduritu, dal jsem je 
do plechovky od zlatého čaje, vycpal okolí 
vatou, a tak vznikli kluci, kteří u betléma 
staví sněhuláka.“ 

A tím vše nekončí. Mezi další plány 
patří vydání publikací o medu a včelaření, 
o vánočních lidových zvycích a turistický 
průvodce po našich celoročně přístup-
ných betlémech. K dalším projektům pak 
patří kouzelná zahrada kolem muzea. Tam 
všeuměl Glaser plánuje umístit své dřevěné 
sochy a lavičky. Součástí bude i rybníček, 
okrasné cestičky a altánek, jenž by měl slou-
žit i jako prostor pro firemní akce a svatby. 
Čistě včelařstvím se totiž podle Glasera, 
který má momentálně třicet včelstev, uživit 
moc nedá. 

A do budoucna se chystá rozšířit uby-
tovací kapacity o další apartmán a přebu-
dovat původní včelín na apidomek. Bude 
to místo, kde by mohli zájemci absolvovat 
apiterapii, což je léčba pomocí včel a jejich 
produktů. 

„Člověk bude ležet na lehátku, pod sebou 
bude mít mřížku a pod ní budou poleto-
vat včely a on bude vdechovat všechno, co 
vytvářejí a co obsahuje vzduch kolem nich. 
Je to nesmírně prospěšné pro dýchací cesty,“ 
říká Vladimír Glaser. A dodává: „Už máme 
v zásadě všechno hotové, teď už to budou jen 
takové drobnosti.“ 
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„Med je pro mě 
podružná záležitost. 
Když vidím, jak se 
včelám daří, jak 
jdou do síly, jak 
opylovávají, to je něco 
fantastického.“

12_29_PT_11.indd   21 12.12.2018   11:46:05



 Loni přesáhly obraty e-shopů 115 miliard 
korun. Letos Asociace pro elektronickou 
komerci (APEK) předpokládá meziroční 
růst o více než 15 procent. Vy provozujete 
mnoho specializovaných e-shopů 
s prémiovými produkty. Jak se vám daří 
obchodně?
Dobře! Náš byznys se pro nás neuvěřitel-
ným způsobem rozrostl. Každoročně teď 
obratově rosteme zhruba o padesát procent. 
Od začátku je pro nás prvořadá spokojenost 
zákazníka. Kvalitní značky mají podstatně 
méně reklamací než některé neprémiové 
značky. Když se zákazníkem dobře komuni-
kujete ještě před jeho nákupem a perfektně 
mu poradíte, zákazník je s výběrem spoko-
jen, má kvalitní produkt, napíše pozitivní 
recenzi, a navíc ještě třeba produkt doporučí 
svým známým. Dostává se k nám mnoho 
zájemců o koupi jen na základě pozitivních 
referencí od jiných spokojených zákazníků. 
To je ten nejlepší a nejúčinnější marketing, 

samozřejmě investice do dalších forem mar-
ketingu jsou nezbytné. 

 E-shopy stále častěji otevírají kamenné 
výdejny a prodejny, významní hráči 
z oblasti tradičního retailu naopak zřizují 
prodej po internetu. Tento trend bude podle 
APEK trvat i nadále. Proč e-shopy otevírají 
kamenné prodejny?
Lidé v Čechách a na Slovensku si zboží před 
zakoupením rádi prohlédnou. Přijedou, 
mnohdy i zdaleka, a produkt si osahají 
a vyzkoušejí. Kamennou prodejnu dnes beru 
jako nedílnou součást kvalitního e-shopu. 
Vnímám to jako dobrou cestu a známku 
kvality, vydala se jí i řada známých e-shopů.

 Jak vnímáte trh e-commerce v oblasti 
prémiových značek?
Česká e-commerce v letošním roce opět roste. 
APEK předpokládá, že výše dosažených obra-
tů za rok 2018 přesáhne 133 miliard korun za 

prodané zboží po internetu. Díky tomu se již 
online prodej bude letos podílet na celém čes-
kém maloobchodě více než 11 procenty. Češi 
nakupují na internetu stále častěji, což se týká 
i prémiových značek. My jsme zastánci toho, 
že spokojeni musí být všichni, nejen zákazníci, 
ale i prodejci a dodavatelé. Cena není všechno. 
Prodáváme zboží z výhradní distribuce, tak-
zvaný šedý dovoz je pro nás nepřijatelný. Sna-
žíme se dělat servisní poradenství a osvětu.

 Vaše společnost, která je členem APEK, 
provozuje několik specializovaných e-shopů 
v Česku i na Slovensku. Jaké je vaše 
podnikatelské krédo?
Kvalita na prvním místě. A to jak kvalita 
zboží, tak zákaznického servisu. Chceme 
zákazníkům nabídnout to nejlepší, co na 
trhu v daném segmentu je. Zaměřujeme se 
na prémiové značky. Mají vyšší cenu, ale 
je to vykompenzováno vysokou kvalitou. 
Na tom jsme postavili náš byznys a tím se 
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Sázka na originál
„Česká e-commerce letos opět roste,“ 
říká Radek Loučka, jednatel 
společnosti specSHOP
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Jsem vystudovaný stavař. Na vysoké 
škole jsem byl na koleji s kamarádem, 
který se v tomto oboru pohyboval. On 
mně ukázal cestu.  V roce 2007 jsem se 
dozvěděl, že je na prodej e-shop pro-
-kuchyne.cz. Jednou z jeho položek byly 
vinotéky. Jel jsem tehdy pro tento e-shop 
osobně na jižní Moravu. Koupil jsem za 
40 tisíc cédéčko s daty a jel zase domů. Po 
roce jsem e-shop prodal a zaměřil jsem 
se na segment vinoték. Založil jsem první 
speciálku. Postupně se to rozšiřovalo 
o projekty a lidi. Vinotéky jak domácí, tak 
profesionální, zůstaly důležitou součástí 
našeho byznysu, který má stále velký 
růstový potenciál. 

 Prodáváte také kávovary do hotelů, 
kanceláří, ale i do domácností. Jaký je 
český zákazník, který kupuje kávovar 
prémiové značky do domácnosti? Jiný než 
slovenský?
Není zásadní rozdíl mezi zákazníkem čes-
kým a slovenským. Naší cílovou skupinou 
jsou zákazníci, kteří se zaměřují na kvalitu 
a nehledají nejnižší cenu. Náš zákazník 
je tedy nejčastěji člověk střední a vyšší 
příjmové skupiny nebo člověk, který má rád 
kvalitní věci. Ekonomice se daří, což souvisí 
i s ochotou Čechů více nakupovat prémiové 
produkty. Lidé si stále více uvědomují, že 
známá značka, například z reklamy, nemusí 
být zárukou kvality každého produktu.  

 Chce český zákazník i kvalitní kávu? 
Káva je dnes fenomén. Kdo chce kvalitu a je 
ochoten za ni zaplatit, ten si ji najde. Třeba 
my si necháváme připravit dvě směsi kávy 
výhradně pro nás u jedné lokální pražírny. 

Kávu jsme si „prochutnali“ a nejvíc nám 
vyhovuje. Káva je podle nás v nejlepší formě 
zhruba měsíc po napražení, snažíme se ji 
prodávat čerstvou.

 Rozjíždíte nové projekty? 
V šuplíku máme spoustu nápadů a možností 
spolupráce. Důraz na vysokou kvalitu je pro 
nás zásadní. Než novou značku nebo port-
folio začneme prodávat, nejprve produkty 
zkoušíme, abychom měli jistotu, že je vše 
skutečně z hlediska kvality na top úrovni. 
Navíc testujeme průběžně každý kus z nové 
řady. Kvalitu si tedy osobně dlouhodobě 
prověřujeme a vyplácí se nám to.

 Jak vidíte budoucnost českých e-shopů?
Můžu mluvit za nás, speciálky. Budoucnost 
vidím v kvalitě služeb. Poradenství, servisu, 
komunikaci, dopravě. Samozřejmostí se 
stávají prodloužené záruky a splátkové 
kalendáře. Česká republika je e-shopová vel-
moc, je zde velké množství e-shopů. Mnohé 
z nich jsou ale nekvalitní, nefunkční, což 
může na náš byznys vrhat špatné světlo. Po-
zitivní v tomto směru je, že se lidé stále více 
učí vyhledávat i podle recenzí. Dají často na 
doporučení ostatních. Nekupují překotně.

 A co budoucnost vašich e-shopů?
Jak jsem už předeslal, každoročně zazna-
menáváme výrazný růst prodejů. Chceme to 
udržet! Obratově jsme letos na hranici sto 
milionů. Před rokem jsme dokončili rozší-
ření našeho areálu v Pardubicích a už teď 
uvažujeme o dalším. Plánujeme výstavbu 
nové skladové haly. Máme několik připrave-
ných projektů. Dnes je dost moderní, že do 
e-shopu vstupuje větší partner. Vidíme to 
na řadě případů. Když něco takového přijde, 
ničemu se nebráníme. 

 Takže kdyby vás oslovil nějaký investor, 
případné fúzi byste se nebránil? 
Do nynější podoby jsme vyrostli z ničeho, 
vše jsme budovali sami. Naše podnikání 
šlo cestou postupné expanze. Tržní poten-
ciál je stále obrovský. Považuji za úspěch 
nejen vysoké zisky, ale i to, že nikomu nic 
nedlužíme, vše jsme vybudovali z vlastních 
zdrojů. Nemáme a nepotřebujeme úvěry. Na 
druhé straně nikdo není vševědoucí. Pokud 
by nás oslovil silný investor, který by byl 
schopen posunout naše podnikání o stupeň 
výše, určitě bych se jednání nebránil. Nikdy 
neříkej nikdy.  red

odlišujeme od e-shopů, které prodávají 
zboží různých kategorií. Úspěšnost našich 
e-shopů je potvrzením trendu, že stále více 
zákazníků kvalitu pozná, požaduje ji a je 
ochotno za ni zaplatit. 

 Zmínil jste kvalitu zákaznického servisu. 
To zní trochu jako klišé, které slýcháme 
často. Můžete váš přístup k zákazníkům 
popsat?
V oblasti zákaznického servisu je pro nás 
důležitý osobní kontakt se zákazníkem, ať 
už přes telefon, e-mail, chat nebo v naší 
kamenné prodejně. Když zákazník volá, 
nekomunikuje s robotem, ale přímo s člo-
věkem, který je perfektně vyškolený a má 
dokonalou znalost všech našich produktů. 
Sortiment jsme postupně rozšiřovali a s tím 
se zvyšovaly i nároky na naše zaměstnance. 

 Jak jste se vlastně k podnikání  
v oblasti e-shopů dostal? 

Sázka na originál
„Česká e-commerce letos opět roste,“ 
říká Radek Loučka, jednatel 
společnosti specSHOP
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specsHoP
Provozuje síť specializovaných e-shopů – 
svycarskekavovary.cz, domacivinoteky.
cz, topchlazeni.cz a mnoho dalších –, 
které nabízejí to nejkvalitnější z daného 
odvětví. Klade důraz na komunikaci i zá-
kaznický servis, čímž se snaží odlišit od 
největších hráčů na trhu. Mezi sortiment, 
který ve svých e-shopech nabízí, patří 
například švýcarské kávovary Jura, chla-
dicí sortiment společnosti Liebherr, vi-
notéky značek Dunavox a Humibox nebo 
italské odsavače par Faber a Airforce.
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Zájem o přírodní produkty narůstá. 
Svědčí o tom i příběhy Renaty 
Dujsíkové z Moravské Třebové, 

Lenky Sojkové z Klatov a Dany Langerové 
z Mysločovic u Zlína. Ty dokazují, že výroba 
mýdla není složitá. Hygienickou pomůcku 
lze připravit v domácím prostředí, jako to 
dělávaly naše babičky.  Ovšem k legálnímu 
prodeji produktů vede dlouhá a náročná 
cesta. 

Proces certifikace mydlárny plus kvalitní 
suroviny stojí hodně peněz. Renata Duj-
síková, majitelka rodinné Mýdlárny Erdé 
z Moravské Třebové uvádí, že částky za 
schvalování včetně zařízení provozovny se 
šplhají do statisíců, záleží na počtu schvalo-
vaných kosmetických produktů. 

„Nikdo se pak nemůže divit, že profíci vidí 
amatérské mýdlové ‚tvořilky‘ na prodejních 
portálech i trzích opravdu neradi. Pokud 
za sebou nemají to, co my, mohou klidně 

prodávat mýdlo za 70 korun,“ říká. Málokte-
rý zákazník totiž zjišťuje, zda prodejce má 
certifikát a z čeho jeho produkty vznikají.

Renata Dujsíková patří k zakladatelkám 
Českého mydlářského cechu, který sdružuje 
mydláře z celého Česka. Jsou mezi nimi 
i odborníci se zdravotnickým a chemickým 
vzděláním. „Naši členové vědí, že na každém 
výrobku se musí dle platné legislativy uvá-
dět všechny použité ingredience. Schvále-
nou mydlárnu hlídají pravidelné kontroly 
krajské hygieny. Noví mydláři mají možnost 
se na nás obrátit a nechat si vysvětlit řadu 
složitostí této profese – internet je bohužel 
plný zavádějících a nepřesných informací,“ 
vysvětluje.

Renata Dujsíková:  
Od sýrů k mýdlu 
Zkušená mydlářka vystudovala střední 
zemědělskou školu a léta pracovala jako 

zootechnička. Pak si s manželem, který je 
jedním z mála mužů v mydlařské profesi, 
před dvaceti lety koupila farmu. Jejím cílem 
bylo dosáhnout soběstačnosti v pěstování 
plodin i chovu domácích zvířat. „Než jsem 
se vrhla na výrobu mýdel, soběstační jsme 
opravdu byli,“ směje se.

Zájem o mýdlo odstartovalo třicetihlavé 
stádo koz, z jejichž mléka vyráběla zejména 
sýry. Kozí mléko dodává mýdlu krémovost 
i řadu prospěšných vlastností. Ostatně pro-
dukce Mýdlárny Erdé se zaměřuje zejména 
na výrobky bez parfemace a dalších přísad 
vhodné pro alergiky, atopiky a lidi s citlivou 
pokožkou, ale mýdlo si tu vyberou i milovní-
ci esenciálních olejů a parfémů.

„Když jsem před deseti lety začínala, ne-
byly v češtině téměř žádné informace a dnes 
se bohužel setkávám s tím, že něco napíšu 
a pak to objevím opsané všude možně,“ říká 
mydlářka s povzdechem. 

Inženýrky mýdlových bublin
Mydlářské profesi vládnou ženy. 
Mezi nimi jsou i Renata Dujsíková, 
Lenka Sojková a Dana Langerová  
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„Základem dobrého mýdla jsou kvalitní 
složky a přesný výpočet. Ten musí sedět na 
desetinu gramu, aby došlo k úplnému zmý-
delnění. Stejně důležité je najít dodavatele 
nabízející suroviny s bezpečnostním listem. 
Atest potvrzuje, že výrobce mýdla práci 
opravdu rozumí a vyrábí z těch nejlepších 
surovin.“ Kvalitní přírodní mýdla neobsa-
hují umělé konzervanty, barviva a vůně ani 
syntetické detergenty, parabeny či ropné 
deriváty a nevysušují pokožku.

Nic pro chaotiky
V Mýdlárně Erdé, firmě s vlastním  
e-shopem, se výrobě 160 produktů včetně 
balzámů, krémů a tělových másel věnují tři 
členové rodiny za občasné pomoci bri-
gádníků. Paní Dujsíková pracuje 16 hodin 
denně včetně víkendů a letos na podzim byla 
poprvé po deseti letech na dovolené. „Člověk 
musí zastat nespočet profesí nejen týkajících 

se výroby, ale i marketingu nebo fotografo-
vání... Den mám přesně rozplánovaný: ráno 
dělám objednávky, pak vyrábím, narážím 
do ještě měkké hmoty razítka, řežu a balím,“ 
vypočítává.

Mýdlařina není podle jejího názoru pro 
chaotiky, je nutné se soustředit a mít všech-
no přesně spočítané a nachystané. Děláte-
-li naráz 16 kilogramů mýdla a zkazíte ho, 
vznikne velká škoda. Navíc v létě hmota 
reaguje trochu jinak než v zimě, některé 
esenciální oleje urychlují houstnutí mýdla 
a s tím musíte počítat, abyste ho stihli 
nalít do forem. Vypočítat se musí i schnutí, 
protože mýdlo zráním ztrácí asi šestinu 
hmotnosti.

Renata by časem chtěla dílnu rozšířit 
o výrobnu vitráží a šít na mýdla vlastní sáč-
ky. „Je toho hodně, co by mě bavilo,“ usmívá 
se, „jen na to najít čas.“

Lenka Sojková: Životní zlom
Příběh „MýdLenky“ Lenky Sojkové z Klatov 
začal 2. ledna 2015. Při běhání uklouzla 
a zlomila si kotník. Následovala operace se 
spoustou šroubů, drátů a destiček. Díky ne-
nadálému klidu začala přemýšlet, co jí tento 
bolestivý životní „zlom“ naznačuje. 

„Najednou odevšad začala padat mýdla: 
při hledání receptu na večeři mi vyjel recept 
na mýdlo, na oblíbeném blogu jsem objevila 
popis výroby domácího mýdla, na dovolené 
na promenádě je prodávali... Tak jsem si 
řekla, že to zkusím. Objednala jsem si knihu, 
suroviny, dlouho studovala návody a hledala 
zkušenosti,“ vzpomíná Lenka.

Levandulová…
Koncem srpna se zrodilo její první mýdlo. 
Levandulové. „Výroba je silně návyková. 
Chvíli se nehlídáte a dům je plný mýdla. 
Nejdřív jsem ho rozdávala kamarádkám 
a v rodině, ale bylo mi jasné, že je to práce, 
do které dám srdce,“ dodává.

Lenka se vrhla na samostudium a od-
borné kurzy a posléze požádala o povolení 
vlastní výrobny a certifikaci produktů. 
„Předtím jsem pomáhala v manželově firmě. 
Vlastně tam pořád jsem, i když stále méně. 
Díky tomu jsem v začátcích měla finance na 
rozjezd. Náklady totiž byly opravdu velké. 
Kolikrát jsem nevěděla, jestli to má smysl 
a jestli jsou moje mýdla opravdu dobrá, byly 
chvíle, kdy jsem propadala skepsi. Ale pak 
na přání zákaznic přišla další kosmetika – 
peeling, deodoranty, balzámy na rty a na 

tělo,“ vypočítává hrdě své produkty. Nyní 
certifikuje pleťové sérum a květovou vodu 
a připravuje novou vlasovou péči. 

„Vše od vyvíjení produktů přes vyhledá-
vání dodavatelů, objednávky surovin, výro-
bu, návrhy obalů, grafiky, marketing, prodej 
na trzích až po balení objednávek a posílání 
balíčků dělám sama, ale nesmírně mě to 

baví. Občas mi pomůže rodina, ale spíš tím, 
že manžel a děti příležitostně vaří, perou, 
uklízejí… Na to ve vypjatých obdobích ne-
mám čas,“ přiznává Lenka. 

Nejvíc napilno mají mydláři na podzim, 
protože mýdla musejí dlouho zrát, aby byla 
připravena na vánoční trh. Prodej stoupá 
i před Velikonoci a pak v červnu, kdy se děti 
loučí s učitelkami a učiteli. „MýdLenka“ 
prodává většinou na farmářských trzích 
a na portálu Fler (asi deset procent prodeje), 
otevření e-shopu plánuje příští rok.

Dana Langerová:  
Mýdlová astrologie
Danu Langerovou z Mysločovic u Zlína 
v roce 2013 v časopise zaujala reportáž 
z Mystické mydlárny a začala hledat další 
informace. „Přírodní mýdla jsou návratem 
k poctivé výrobě našich babiček, jen se 
přizpůsobují moderní době. V mýdle zůstává FO
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Pěnivá historie
První nálezy dokazující výrobu mýdla 
pocházejí z doby zhruba 2800 př. n. l., ale 
k osobní hygieně se začalo používat až 
ve druhém století. V Praze byl mydlářský 
cech založen roku 1464 a dnes se výrobci 
přírodních mýdel začínají opět sdružovat 
v Českém mydlářském cechu, aby si 
předali zkušenosti a bránili se před 
nekalou konkurencí osob bez certifikátu.

›
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přirozeně vytvořený glycerín, který se při 
průmyslové výrobě oddělí a dále zpracová-
vá. Jako bonus bych vyzvedla originalitu 
ručního zpracování,“ vysvětluje Dana. 

Také ona začala s výrobou pro zábavu, 
ale s původními mýdlovými pralinkami ve 
tvaru sladkostí prodávanými jako vonné de-
korace brzy narazila. „Ještě se na prodejním 
portálu ani neohřály, a přišlo mi upozor-
nění od hygieny, že nesplňují legislativní 
náležitosti a že kosmetika nesmí vypadat 
jako jídlo.“

Mýdlový koníček
Dana roku 2015 svého koníčka zlegalizovala 
živností pod značkou LaDa. Mýdla vyrábí 
při zaměstnání – pracuje jako referentka 
nákupu ve farmaceutické firmě. 

Při otázce na obrat se směje: „Zatím mi 
udělá radost každý prodaný kus, schvalo-
vací anabázi jsem ukončila zhruba před 
rokem, takže jsem vlastně v rozjezdu. 
Kromě vybudování malé mydlárny, kterou 
mám v domě, jsem potřebovala spoustu 
povolení a lejster. Mydlárna musí splňovat 
určité náležitosti, jako je skladovatelnost 
surovin, obalů, hotových výrobků, přívod 

pitné vody, odpad, větratelnost, zázemí pro 
zaměstnance… Žádné nemám, dělám vše 
sama, jen s vybudováním provozovny a vý-
robou forem a kráječů mýdel mi pomohl 
manžel.“

Nejhorší pro ni bylo čekání na rozhod-
nutí úřadů, protože všechny instituce mají 
k vyjádření stanoviska 30denní lhůtu. Na 
bezpečnostní zprávu od SZÚ čekala déle než 
půl roku. „Navíc vám nikdo neřekne rovnou, 
co vše musíte doložit. Na stavebním úřadě 
jsem byla třikrát a pokaždé požadovali 
něco dalšího. Přestože máte jen minivýro-
bu při zaměstnání, musíte splňovat stejné 
náležitosti jako velké kosmetické firmy,“ 
říká Dana, která zatím vyrábí mýdla pro 
jednotlivá znamení Zodiacu. 

Nabízí je na Fleru a zvažuje pořízení  
e-shopu a prodej prostřednictvím Face-
booku. „Zkouším také proniknout do 
obchodů, ale až na výjimky chtějí nakoupit 
za pakatel a přidat téměř 100procentní marži 
plus DPH. Cena tak vyšplhá na hranici ne-
prodejnosti a mně se sotva pokryjí náklady,“ 
přibližuje další komplikaci voňavé živnosti. 

jAnA šuLIstoVÁ 
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Mydlářské šestero
Základem mýdlové tvorby je odvaha pustit 
se do práce s nebezpečnou žíravinou – 
hydroxidem sodným známějším jako louh 
– bez něj proces zmýdelnění neproběhne. 
Dále je zapotřebí dostatek místa 
a trpělivosti při zrání mýdla a obíhání 
institucí: 
1.  na krajské hygienické stanici je potřeba 

vyřídit tzv. Žádost o stanovisko
2.  na stavebním úřadě Souhlas se změnou 

užívání části rodinného domu, kromě 
plánů potřebujete zprávu s vyjádřením 
hasičů a odboru životního prostředí

3.  na každý produkt se podává Posouzení 
zdravotní nezávadnosti, ke všem 
použitým surovinám jsou potřeba 
specifikace a bezpečnostní listy od 
výrobce

4.  na mýdlech se provádějí laboratorní 
testy a testy snášenlivosti

5.  od SZÚ musíte mít vypracovanou 
Bezpečnostní zprávu

6.  chybět nesmí notifikace na evropském 
portálu CPNP

›

FO
TO

: 
H

yn
ek

 G
lo

s

MYDLÁřKA V AKCI. 
„Dělám vše sama. Od 
vyvíjení produktů až po 
posílání balíčků,“ říká 
Lenka Sojková.
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1. Jděte za svojí touhou 
Nejlepší je vždy něco prodávat, vyrábět 
nebo poskytovat službu v oboru, který znáte 
a máte rádi. Jestliže vám jde jen o krátko-
dobý prospěch, vydělat rychle peníze, tak si 
nemusíte moc vybírat, je dobré se do toho 
pustit a stejně rychle vše skončit. Ale pokud 
zamýšlíte podnikat dlouhodobě, v odvětví, 
které vyhovuje vaší povaze, schopnostem, 
tak si musíte vybrat to, co máte rádi. 

Výhody jsou v takovém případě nespor-
né. Zaprvé, pokud skutečně věříte tomu, 
co nabízíte nebo prodáváte, tak budete mít 
mnohem větší šanci na úspěch. A naopak, 
když se přestane dařit, tak obtížím budete 
vzdorovat s mnohem větším nasazením.    

2. Buďte sví
Když startujete byznys, do kterého vkládáte 
své individuální zájmy a odborné znalosti, 
tak je nezbytné, abyste se ujistili, že má šan-
ci na úspěch. Že tu je skutečně poptávka po 
tom, co hodláte nabízet. Nic si nenamlouvej-
te, podívejte se na trh kritickým okem. Bude 
žádané to, s čím chcete přijít? Očekává to 
trh? A počítejte také s tím, že váš produkt či 
služba nezaplní jen „díru na trhu“, musí být 
nabízen tím nejlepším možným způsobem. 

3. Počítejte s konkurencí
Udělejte si průzkum, zjistěte, kdo už na 
trhu je. A nedělejte to ledabyle, přezíravě, 

E s E j

Šest kroků 
k příběhu úspěchu 
Podle StartupNation jsou nutné 
k správnému výběru byznysu tyto kroky 

s pocitem, že vy budete určitě lepší. Opravdu 
musíte vědět, kdo vás může porazit. Na 
druhé straně se nelekejte, když zjistíte, že 
už se někdo ve vámi zvolené oblasti úspěšně 
etabloval. 

Berte to vlastně jako výhodu, potvrzení 
toho, že se chcete pustit do smysluplného 
podniku. Učte se od konkurentů. A co je 
nejdůležitější, buďte jiní, odlište se. 

4. Osobní život v ohrožení
Jestliže byznys, pro který se rozhodnete, 
vám bude vyhovovat, ale bude vyžadovat 
vaši permanentní přítomnost, nasazení, 
zabere vám veškerý volný čas (určitě 
zpočátku), tak o tom přemýšlejte dvakrát. 
Může vám totiž zruinovat osobní život. 
Váš sen se může rychle proměnit v noční 
můru. 

V tu samou chvíli se také ujistěte, 
že podnikání, do kterého se hodláte 
pustit, bude v souladu s vaším přístupem 
k životu. Pokud jste spíše samotář, zvolte 
takový obor, který vám umožní pracovat 
z domova. Pokud upřednostňujte společ-
nost druhých, komunikaci s neznámými 
lidmi, tak třeba prodej v malém bude pro 
vás to pravé. 

5. Buďte si vědomi rizik
Musíte si umět zodpovědět otázku, nako-
lik jste schopní snášet útrapy, které s se-

bou podnikání nese. Podle toho si zvolte 
byznys, do kterého se pustíte. Pokud 
přijdete s něčím zcela novým, revolučním, 
úspěch může být ohromující. Ale stejně 
tak může být šokující neúspěch. Pokud 
budete jen napodobovat to, co už tady 
je, hrozby jsou menší, ale vždy se musíte 
snažit odlišit. 

Jaká je odměna za riziko, to nejlépe 
ilustrují franšízy. Když si ji zakoupíte, tak 
na straně jedné vám hrozí minimální riziko 
neúspěchu, na straně druhé poskytoval 
služby „sesbírá smetanu“, připraví vás o zisk 
z vaší tvrdé práce. 

6. Važte si internetu
Studujte, jak můžete internet využít ve svůj 
prospěch. Pomůže vám vše odstartovat za 
mnohem méně peněz a rychleji, než to bylo 
možné v minulosti, když ještě neexistoval. 
Přemýšlejte, jak optimalizovat svoje webové 
stránky. 

Mějte ovšem také na paměti, že zatímco 
příležitosti se na něm jeví vzrušující, lákavé 
a zdánlivě nekonečné, tak jste v hledáčku 
potenciálních konkurentů, oni vše sledují. 
A mají výhodu, že už tu byli před vámi. Což 
znamená, že budete vystaveni velkému tlaku 
hned od počátku, a vůbec přitom nezáleží na 
tom, do čeho se pustíte. 

jARosLAV MAtějKA.(matejka@mf.cz)FO
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Rozhodně to neděláme kvůli 
penězům. Pokud přijde nějaký rodič 
a ptá se, co s penězi děláme, tady 

na tabuli jim do koruny popíšu, co všechno 
musíme zaplatit. A že toho není málo: 
prostory, energie, platy učitelů, neustále je 
potřeba něco pořizovat. Pokud náhodou 
někdy něco zbyde, vždy se najde místo, do 
kterého je třeba akutně peníze reinvestovat. 
Sám z toho mám pouze běžný plat, který 
je podobný tomu, jaký bych dostával 
v korporátní sféře. A to vůbec nepočítám 
vstupní investice, ty jsme si museli 
kompletně zaplatit sami z našich dřívějších 
a vedlejších příjmů, říká Petr Novotný.

Čtyřiatřicetiletý předseda spolku Svo-
bodná základní škola a lesní mateřská škola 

Doma v lese již ve 23 letech dokončil dvě 
vysoké školy. Studoval politologii v Olomou-
ci a ve studiích pokračoval v Americe a ve 
Finsku. Je ženatý a má dvě děti ve věku šest 
a sedm let. 

Dnes spolu se svojí manželkou Adélou 
Kučerovou stojí v čele neziskové organizace 
Doma v lese a pomáhá podle svých slov 
dětem prožít klidné a šťastné dětství, snaží 
se z nich vychovat „kompetentní, spokojené 
a sebevědomé jedince“.

Nejprve vyhnali myši
Petr Novotný a Adéla Kučerová se vydali 
na trnitou cestu. Ze zchátralého objektu 
v Libniči, který se nachází sedm kilometrů 
od Českých Budějovic, nejprve vyhnali myši 

a následně se pustili do kompletní rekon-
strukce, včetně rozvody vody, elektřiny 
a nových podlah. 

Na rekonstrukci měli pouhé čtyři měsíce. 
Svobodnou základní školu v Libniči se 
podařilo zapsat do rejstříku Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od 
první a deváté třídy v únoru letošního roku. 

Nevyrostla ale úplně „na zelené louce.“ 
Její historie v podstatě začala už v roce 
2012, když se zrodily lesní mateřské školky. 
Na ně navázala. „Hlavním impulzem pro 
otevření školy byly právě odrůstající děti 
z lesní mateřské školky. Jejich rodičům 
přišlo nemyslitelné, aby následně usedly do 
běžných školních lavic a byly ,zpracovány‘ 
konvenčním systémem,“ říká Novotný.

28 l Profit28 l Profit

Neznámkují, povzbuzují
Stres a strach, největší zabijáky učení, 
děti ve Svobodné základní škole 
v Libniči neznají
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nás stejný školní vzdělávací program jako 
pro jiné školy. Pokud se jím ale člověk začne 
plně zabývat, zjistí, že na prvním stupni je 
poměrně volně postavený. Poskytuje učite-
lům mnoho prostoru, jak si nastavit svoje 
vlastní osnovy. Nechci se nikoho dotknout, 
ale osnovy si utváří každý konkrétní učitel 
zvlášť, takže je nesmysl se na ně vymlouvat.“  

Škola života
Ve škole „klasické“ je výuka členěna povětši-
nou podle měsíců, v libničské škole postupu-
jí jinak, v horizontu celého roku. Zde je malý 
příklad jednoho projektu. 

Na začátku roku děti našly „v lese“ 
zamčený kufr. Jejich úkolem bylo nejprve 
rozhodnout, zda ho otevřou, či nikoli. Děti 
se shodly s učitelem, že nejprve vyhle-
dají příslušný zákon, co mají dělat. Pak 
kufr odevzdaly na obecním úřadu (v obci 
policie není) a hovořily s úředníkem, který 
následně „hledal“ majitele. Nakonec kufr 
připadl dětem. Zjistily, že uvnitř byla výba-
va badatele. 

„Na tomto můžete pozorovat, že si děti 
ve škole nejen hrají, ale hlavně se učí. Učí 
se, jak komunikovat, dospět ke shodě, řešit 
problémy, které je potkají, a mimo jiné se 
také učí číst a psát,“ říká Novotný a dodává, 
že na základě jeho zkušeností v devadesáti 
procentech děti spolupracují automaticky 
na základě své vlastní motivace. A nejvíce se 
naučí ve chvíli, kdy je učení spojené s emo-
cemi, reálným prožitkem. 

Jedním z cílů libničské školy je proto 
vytvořit prostředí, kde se děti budou cítit 
svobodně a ve své podstatě se budou vzdělá-
vat samy, učit se i jeden od druhého.  

„Je neuvěřitelné, kolik dospělých dnes 
neumí řešit nezvyklé situace. Běžné školy 
se totiž zaměřují hlavně na výuku takzva-
ných hard skills, prostých faktů, a soft skills 
jsou upozaďovány. Možná proto je dnes 
vidět tolik koučů, kurzů a knih o získává-
ní nejrůznějších kompetencí. Tohle školy 
neučily. Přitom schopnost umět si poradit je 
dnes jedna z nejvíce ceněných vedle znalosti 
cizího jazyka, především angličtiny. Proto je 
u nás i jedním ze čtyř učitelů, které máme, 
rodilý mluvčí,“ objasňuje Novotný.

Peníze na prvním místě
A jak to škole vychází finančně? Předseda 
spolku odpovídá otevřeně: „Peníze řešíme 
pořád.“ Škola je neziskovou organizací, nic-
méně vzhledem k tomu, že se jedná o školu 
soukromou, je financována nižším normati-
vem než státní. „Hodně mě například mrze-
lo, když jsem se setkal s názorem, že bychom 
měli výuku poskytovat dětem zdarma, aby 
nebyly znevýhodněné děti, jejichž rodiče ne-
mají na školné. Pak by ale naše škola neměla 
z čeho fungovat,“ vysvětluje Novotný. 

A dodává: „Do naší školy většinou vodí 
své děti rodiče, kteří se aktivně o způsob 

vzdělání zajímají. Z velké části jsou to vy-
sokoškoláci vedoucí úspěšný profesní život. 
A navíc jsme se školné pokusili nastavit tak, 
aby naše výuka byla dostupná téměř pro 
každého.“ 

Na otázku, co bude za pár let, reaguje 
stejně přímočaře: „Tak to nikdo neví. Pro 
začátek máme v plánu dovést děti až do 
deváté třídy. Až pak budeme moci dělat 
závěry. Jedno je ale jisté. Naším cílem není 
vychovat vystresované jedince zaměřené na 
výkon, ale spíše pohodáře, kteří si budou 
umět se vším poradit. Budou myslet kriticky 
a dokážou si život nastavit tak, aby ho proži-
li šťastně.“ 

MARKÉtA MAZAnCoVÁ

Sázka na kreativitu
Škola je v současnosti koncipována pro  
30 dětí. Školné činí měsíčně 4500 korun 
plus 500 korun za družinu; ta je dobrovolná, 
otevírá v sedm ráno. Výuka začíná v devět 
a končí v jednu hodinu odpoledne. Děti si 
rodiče můžou vyzvednout až do půl páté. 
Zatím byla otevřena pouze jedna třída, 
v níž jsou společně žáci prvního až třetího 
ročníku. 

Na otázku, jaké předměty škola dětem na-
bízí, Petr Novotný odpovídá: „Vůbec žádné. 
Děti se učí z padesáti procent projektovou 
výukou. Samy by si měly vybírat, co se chtějí 
naučit. Samozřejmě, klíčové kompetence 
se musejí naučit tak jako tak. Vzhledem 
k tomu, že spadáme pod MŠMT, platí pro 

Neznámkují, povzbuzují
Stres a strach, největší zabijáky učení, 
děti ve Svobodné základní škole 
v Libniči neznají
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bEZ RÁKosKY. Frontální výuku, kdy učitel 
stojí před třídou a děti sedí v lavicích a bez 
hnutí poslouchají, v Libniči nepraktikují. Petr 
Novotný říká, že škola nicméně není v opozici 
ke klasickému vzdělávání.

Doma v lese
Spolek vznikl v roce 2012. Dnes  
provozuje lesní školky v Třísově, na 
Srubci a Svobodnou základní školu  
v Libniči. Pořádá také lesní příměstské 
tábory pro děti ve věku od tří do deseti 
let, přednášky, workshopy, besedy. 
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Česko bohatne a pro mnoho 
tuzemských vyznavačů lyžování 
jsou rakouské Alpy nebo slovenské 

Tatry stále více dostupnější. I proto majitelé 
tuzemských středisek mohutně investovali. 
Před zimní sezonou jejich finanční vklady 
dosáhly zhruba 650 milionů korun 
a pohybovaly se na podobné úrovni jako 
v loňském roce. 

Rekordní přitom je počet nově postave-
ných lanovek, kterých je celkem osm, což je 
nejvíce za posledních pět let. Většina z nich 
nahradila původní zastaralé vleky. 

Bílé dálnice
Nová, téměř kilometr dlouhá čtyřsedačková 
lanovka s „bublinou“ vyrostla na Tanvald-
ském Špičáku v Jizerských horách, další 
lanovky postavili provozovatelé lyžařských 
areálů také v Krkonoších, v Jeseníkách 
a Beskydech. 

Pokračuje také rozšiřování a výstavba 
nových sjezdových tratí. Například na Dolní 
Moravě došlo k propojení dvou částí areálu 
pomocí nové sjezdovky s názvem Vyhlídko-
vá. Významnou novinkou je i propojení ski- 
areálu Klínovec se sousedícím skiareálem 
na Neklidu a přímé lyžařské propojení s Bo-
žím Darem. Lyžaři tak budou mít k dispozici 
celkem 31,5 kilometrů tratí místo původ-
ních 18 kilometrů. 

Významná část investic směřovala do lep-
ších služeb a gastronomie. Například Dolní 
Morava otevře panoramatickou restauraci 
Skalka s jedinečnou konstrukcí, která nabíd-
ne výhled na Králický Sněžník a jeho údolí. 
Další modernizované restaurace najdou 
lyžaři na Lipně nebo na Ještědu. 

Rolbaři a data z družic
Nové technologie by měly na horách při-
spět k lepší úpravě tratí. Systém Snowsat, 

který umožňuje šetrnější a efektivnější 
úpravu sjezdovek, instalovali ve Ski- 
Resortu Černá hora – Pec. „Systém 
Snowsat vychází z dat vysílaných družicí 
i systému GPS, který dokáže monitorovat 
výšku sněhu na sjezdových tratích. Ta se 
pak promítne do mapy, kterou mají k dis-
pozici rolbaři ve svých strojích. Díky tomu 
by měli být schopní upravit sjezdovky efek-
tivněji a lépe,“ vysvětluje výhody novinky 
ředitel areálu Petr Hynek. 

Další vylepšení skiareálů se týkají infra-
struktury, zejména výstavby a rozšiřování 
parkovišť nebo optimalizace skibusové 
dopravy. Ta výrazně urychluje přesun mezi 
areály, v některých případech až o třetinu. 

Celkem čtyři pětiny z provozovatelů 
horských center uvedly, že do rozvoje svého 
podnikání v letošní sezoně investovaly, což 
postupně vede k tomu, že se stávají stále více 
konkurenceschopní se zahraničím. 

Dokud ještě padá sníh…
Lyžařská centra investovala 
přes půl miliardy korun. 
Návštěvnost hor však ohrožuje 
často předpotopní ubytování a počasí 
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„Nadmořskou výšku ani počty kilometrů 
sjezdovek díky geografické poloze nezmění-
me, ale rozsahem a kvalitou služeb jsme již 
na srovnatelné úrovni, “ poukázal Martin 
Palán, ředitel pro obchod a rozvoj skiareálu 
Sněžník.

Vysoké investice do lyžařských areálů 
si jejich provozovatelé mohli dovolit i díky 
dobrým výsledkům předchozí sezony. I přes 
poměrně výrazné výkyvy počasí skiareály 
zaznamenaly mírně vyšší návštěvnost než 
loni. Horským střediskům se vyplatily pře-
devším rozsáhlé investice do zasněžovacích 
systémů z minulých let.

Skipasy zdraží mírně
Přes výrazné investice se provozovatelé zim-
ních středisek snaží udržet ceny lyžařských 
skipasů blízko loňské úrovni. Průměrná 
cena jednodenního skipasu v hlavní sezoně 
bude pro dospělého 599 korun, pro dítě pak 

428 korun. Údaje vycházejí z cen  
35 největších lyžařských areálů, oproti 
loňskému roku se jedná o nárůst o zhruba 
3,5 procenta. 

„Zvýšení je velmi mírné, ani zdaleka 
neodpovídá růstu cen energií nebo mzdo-
vých nákladů,“ podotýká ředitel Asociace 

horských středisek ČR Libor Knot. Lyžaři 
navíc mohou výrazně ušetřit při nákupu 
skipasů přes internet, který umožňuje stále 
více areálů. Právě prostřednictvím online 
prodejů mohou v některých areálech lyžaři 
pořídit skipasy dokonce levněji než v loň-
ském roce. 

Pro pravidelné návštěvníky hor pokračuje 
projekt CzechSkipass. Tato lyžařská celo-
sezonní permanentka umožňuje návštěv-
níkům užít si 215 kilometrů sjezdových 
tratí ve 23 předních domácích skiareálech. 
Zahrnuje 40 lanovek a 135 vleků, přičemž 
cena 11 tisíc korun pro dospělé a osm tisíc 
korun pro děti se oproti loňsku nezměnila. 

„Na letošní sezonu mají držitelé Czech-
Skipassu k dispozici o 25 kilometrů více 
sjezdovek a zvýšil se komfort pro zákaz-
níky, protože došlo k dalším výměnám 
starších vleků za nové lanové dráhy. I díky 
těmto změnám předpokládáme, že zájem 
lyžařů o tento projekt nepoleví,“ dodal 
Libor Knot.

Agentura láká cizince
Na propagaci českých hor se kromě jednot-
livých areálů podílí také státní agentura 
CzechTourism. Ta s cílenou propagací tohoto 
typu turistiky začala v roce 2015 a od té 
doby ji pravidelně zařazuje do svých mar-
ketingových plánů. Pro letošní sezonu má 
připravenou kampaň na podporu návštěv-
nosti horských středisek, kterou bude mířit 
především na zahraniční trhy, zejména do 
Německa, Polska a Dánska. 

„V předchozích kampaních se ukázalo, 
že téma české hory domácí turisty stále 
táhne. Rádi bychom tak tento koncept více 
přenesli na zahraniční trhy, a zvýšili tak 
podíl návštěvníků českých hor ze zahraničí. 
Především pro cílovou skupinu rodin s dět-
mi bude toto téma velice atraktivní,“ uvedla 
Monika Palatková, ředitelka agentury 
CzechTourism. 

Lyžovalo se 113 dní 
Díky dobré kondici české ekonomiky stále 
vzrůstá zájem domácích turistů. Ti tvoří 
přes 80 procent návštěvníků českých hor. 
Ačkoliv se počet návštěvníků loni v po-
rovnání s předešlým obdobím zvýšil jen 
asi o dvě procenta, byly příjmy horských 
středisek zhruba o deset procent vyšší, než 
je dlouhodobý průměr, a v porovnání s pře-
dešlou velmi dobrou sezonou vzrostly tržby 
o pět procent. FO
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Návrat do 80. let
I přestože v horských střediscích vyrostly 
v minulých letech nové hotely či apartmány, 
výrazná část především menších a středních 
zařízení stále neprošla modernizací. Mnoho 
návštěvníků je tak rozčarováno, když na 
ně po příjezdu na hory čeká ubytování 
se společným sociálním zařízením na 
chodbě nebo pokoje vybavené nábytkem 
ze sedmdesátých či osmdesátých let ještě 
polepené inventarizačními štítky tehdejších 
socialistických podniků.    

HLaVNÍ LÁKaDLO. 
Sjezdovky zase o něco 
delší a lanovky ještě 
pohodlnější. 
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U jednotlivých center se čísla lišila s ohle-
dem na jejich polohu a vybavenost. Velké 
moderní areály měly nárůst ve výši až osmi 
procent, zatímco menší střediska jen asi tři 
procenta. 

Průměrná délka předchozí sezony byla 
113 dnů, což je stejné jako o rok dříve. Za-
sněžovací techniku mohly sjezdovky využít 
po dobu 36 dnů. 

„V některých oblastech nebyly v úvodu 
sezony úplně příznivé podmínky pro tech-
nické zasněžování. Naštěstí bylo relativně 
více přírodního sněhu než v předchozích 
sezonách,“ říká Libor Knot. „Na druhé stra-
ně jsme pozorovali velmi odlišné podmínky 
v jednotlivých částech republiky – pří-
rodního sněhu měla dostatek Šumava, ale 
Jizerské hory či Beskydy přírodním sněhem 
moc neoplývaly,“ doplnil.

Příliš krátké nájmy
Přestože se horským střediskům v posled-
ních letech daří, pro dlouhodobý rozvoj 
by potřebovaly výraznější podporu státu. 
„V tuto chvíli je největším problémem chy-
bějící zákon na podporu cestovního ruchu, 
který je v zahraničí běžný,“ říká Zina Plcho-
vá ze SkiResortu Černá Hora – Pec. „Nejvíce 

nám v současné době komplikuje rozvoj 
složitá nebo nevstřícná a vůbec chybějící le-
gislativa v oblasti podpory cestovního ruchu 
obecně,“ přidává se Martin Palán.

Stát podle Ziny Plchové prostřednictvím 
svých organizací umožňuje uzavřít nájemní 
smlouvy na pozemky jen na osm let, což je 
z hlediska dlouhodobých investic nepříjem-
né. Navíc to brání čerpání některých typů 
dotací, které vyžadují alespoň desetiletou 
udržitelnost. „Nájmy na dobu delší podléhají 
schválení ministerstva financí, v našem 
případě ještě po předchozím projednání na 
ministerstvu životního prostředí,“ uvedla 
Zina Plchová. 

Podle Petra Mandy, výkonného ředitele 
Firemního bankovnictví ČSOB, je u malých 
a středních podnikatelů návratnost investice 
klíčovým faktorem, když zvažují další růst. 
„Zejména s ohledem na charakter podnikání 
v horských střediscích a vysokých nárocích 
na těžkou techniku, která stojí desítky milio-
nů korun, je potřeba uvažovat o návratnosti 
v horizontu například deseti let. Je proto 
dobré, aby legislativní podmínky umož-
ňovaly takové podnikání vůbec rozvíjet,“ 
upozornil Petr Manda.

Podnikání na českých horách navíc výraz-
ně komplikuje fakt, že se oproti zahraniční 
konkurenci nacházejí v nižších nadmoř-
ských výškách. Kvůli postupujícím změnám 
klimatu je tak stále pravděpodobnější, že 
budou přicházet sezony beze sněhu, a navíc 
se mohou opakovat i několikrát za sebou.  
Spolu s lesnictvím, kde se kvůli globálnímu 
oteplování dramaticky šíří kůrovec, tak 
patří právě lyžařská centra k těm oborům 
podnikání, které změny klimatu ohrožují 
nejvíce. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)
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Dlouhé léto přálo  
horské turistice

Hodně spokojeni byli provozovatelé hor-
ských středisek s letošní letní sezonou. 
Neobvykle dlouhé léto spolu s teplotně 
nadprůměrným podzimem přineslo většině 
horských středisek nárůst návštěvnosti. 
„Úspěšnost letních sezon je dlouhodobě 
vysoká, ale v posledních čtyřech letech 
návštěvnost stále stoupá. V porovnání 
s loňským rokem byla čísla v průměru 
zhruba o pět procent vyšší,“ zhodnotil 
uplynulé měsíce Libor Knot.
Také letní sezoně předcházely investice  

do atrakcí pro návštěvníky. Se zimní sezo-
nou se sice nedají srovnat, ale přesto  
30 milionů přispělo ke vzniku nových cílů 
pro turisty. Jednou z nejatraktivnějších le-
tošních novinek byl největší model mamuta 
na světě, který vyrostl na Dolní Moravě. 
Uvnitř se nachází expozice věnovaná době, 
kdy u nás mamuti žili. Na Lipně se zatrak-
tivnila Stezka korunami stromů a Království 
lesa, ve SkiResortu Černá hora – Pec posíli-
ly půjčovny koloběžek a elektrokol.

Návštěvnost českých hor

Zdroj: AHS
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mODeRNÍ tecHNOLOgIe. 
„Díky systému Snowsat  by měli 
rolbaři být schopní upravit sjezdov-
ky efektivněji a lépe,“ vysvětluje 
výhody novinky ředitel areálu  
Petr Hynek
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Ceny rekreačních nemovitostí na 
tuzemských horách jsou nyní až 
o 15 procent vyšší než ve stejném 

období loňského roku. Za poslední tři 
roky stouply až o polovinu. Největší růst 
cen zaznamenaly apartmány ve velkých 
a vyhlášených lyžařských střediscích, tedy 
ve Špindlerově Mlýně, Janských Lázních, 
Peci pod Sněžkou a Rokytnici nad Jizerou.

„Dnešní ceny apartmánů ve Špindlerově 
Mlýně začínají na 100 tisících korunách za 
metr čtvereční. Nicméně u menších jednotek 
už padla i cena 200 tisíc korun za metr čtve-
reční, což odpovídá luxusním bytům v sa-
mém centru Prahy. Před třemi lety si nikdo 
neuměl takové částky představit,“ říká Jan 
Bareš, oblastní ředitel M&M Reality. 

Ceny horských rekreačních nemovitos-
tí podle něho letos pokračovaly v trendu 
předešlých let. Směrem vzhůru je tlačí 
silná poptávka ze strany movité klientely, 

tedy cílové skupiny, která není limitována 
například přísnějšími podmínkami ohledně 
poskytování hypotečních úvěrů platnými od 
začátku října.  

„V blízkosti velkých skiareálů se dnes cena 
za noc v pěkném apartmánu běžně pohybuje 
okolo tisíce korun za lůžko a noc, i když lze 
samozřejmě sehnat levnější i dražší ubyto-
vání,“ popisuje Jan Bareš. Vedle apartmánů 
jdou podle něj napříč českými horami na 

odbyt i klasické roubené chalupy nabíze-
jící osobité kouzlo. I ty je možné využít ke 
komerčním účelům. 

Rostoucí ceny rekreačních objektů na 
horách lákají další investory. Například 
luxusní rezidenční komplex s hotelovými 
službami Aldrov Apartments & Resort, za 
jehož realizací stojí developerská společnost 
Crescon, vyroste v lokalitě krkonošské obce 
Vítkovice. Nový projekt s dvanácti horský-
mi chatami, který již získal pravomocné 
územní rozhodnutí, nabídne 139 apartmá-
nů určených k rekreačnímu bydlení i na 
investici. Jeho výstavbu plánuje developer 
zahájit v příštím roce a dokončit v roce 
2021.

„Je inspirovaný alpskými středisky 
Rakouska, Německa nebo Švýcarska. Díky 
komplexním hotelovým službám a zajišťo-
vanému pronájmu představují zajímavou 
investiční příležitost,“ konstatoval Jan Jerie, 
ředitel společnosti Crescon.

Součástí resortu bude také stylová 
krkonošská hospoda a restaurace s vinným 
barem. Majitelé apartmánů a hosté budou 
moci využít i dětské hřiště, lezeckou stěnu 
nebo venkovní cvičiště jógy. V areálu bude 
také půjčovna zimního vybavení i horských 
kol a elektrokol.

Architektonické a urbanistické řešení no-
vého projektu navrhl Aleš Žalský. „Horský 
resort citlivě zapadá do okolního prostředí 
a doplňuje panorama Vítkovic a malebný ráz 
zdejší krajiny. Jeho architektonický koncept 
vychází z tradiční krkonošské architektury. 
Domy proto budou mít klasické sedlové stře-
chy a dřevěné obklady fasád v přírodních 
odstínech,“ popisuje architekt. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)

Horské chaty zdražují 
Zájem o české hory 
se odráží v cenách 
chat a chalup. Vyšší ceny 
lákají investory
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Investiční příležitost
Nejrychleji rostou ceny apartmánů  
s výbornou dostupností sjezdovek. Moderní 
apartmány jsou totiž komfortní jak pro 
kupující, tak následně i pro zájemce 
o krátkodobé pronájmy, což z těchto 
nemovitostí dělá i zajímavou investiční 
příležitost.

12/2018 l 33

„Například v okolí 
Rokytnice nad Jizerou 
lze zrekonstruovanou 
a kompletně zařízenou 
chalupu pronajímat 
až za 600 korun za 
osobu a noc.“ 

JaN BaReš,.oblastní ředitel M&M Reality
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Až 40 procent firemních manažerů 
v Česku pracuje denně deset až  
12 hodin, 60 procent se práci věnuje 

i o víkendu. Koloběh schůzek, jednání, 
porad a rozhodování u nich může vést 
k celkovému vyčerpání a snížení výkonnosti. 
To se může negativně odrazit nejen na jejich 
osobním životě či zdraví, ale v konečném 
důsledku i na chodu podniku. Právě „únava 
z rozhodování“ bývá podle vědců jedním 
z důvodů, proč šéfové firem dělají špatná 
rozhodnutí. Najít čas k odpočinku a relaxaci 
je tak pro manažery klíčové nejenom z lidské 
stránky, ale i té podnikatelské.    

Zájem o luxus roste
Nejobvyklejším způsobem „dobíjení bate-
rií“ je pro většinu podnikatelů dovolená. 

Na ní si velmi rádi dopřávají luxusu. „Jasně 
se ukazuje, že lidé si chtějí dovolenou 
především užít, a to s největším možným 
komfortem, za který si neváhají i připla-
tit. To podporuje i čím dál častější nákup 
luxusnějších, a tedy i dražších hotelů,“ říká 
Lenka Pátek, obchodní ředitelka cestovní 
kanceláře Blue Style.

Setrvalým trendem je podle ní volba stra-
vování all inclusive, které požaduje naprostá 
většina klientů. „V rámci prodaných zájezdů 
do všech destinací představuje all inclusive 
stravování přes 96 procent objednaného 
druhu stravování,“ vypočítává Lenka Pátek. 

Téměř polovina cestujících si dovole-
nou užije ve čtyřhvězdičkových hotelech, 
čtvrtina pak volí pětihvězdičkové ubytování. 
Právě poptávka po exkluzivních pětihvěz-

dičkových hotelech vzrostla oproti loňsku 
o 80 procent. Na vzestupu jsou také zájezdy 
do vzdálenějších exotických zemí. Letos 
i v zimní sezoně, která dříve patřila hlavně 
lyžování, vzrostl v Česku počet zájezdů do 
teplých krajin o 15 až 20 procent. 

„Nabídka exotických destinací s kom-
fortním leteckým spojením je dnes 
skutečně velmi pestrá, každý si najde své 
místo na slunci. Nejpopulárnější směrem 
na východ je Thajsko, Srí Lanka, Dubaj 
a Maledivy, směrem na západ Mexiko, 
Dominikánská republika a Kuba a v Af-
rice roste významně zájem o Zanzibar. 
Velmi silně stoupá poptávka po pozná-
vacích zájezdech. Mezi letošní hity patří 
Peru, Brazílie, Kolumbie, Indonésie, Jižní 
Afrika, Nepál, Tibet, Japonsko a USA,“ 

Manažeři dobíjejí baterky
Mnozí majitelé a ředitelé neumějí 
odpočívat. Často na to pak 
doplácejí jejich firmy

Sucho zdraží kapry, 
stromky ne
České Vánoce se neobejdou 
bez kapra a stromečku, knih a hraček. 
Většina dárků pochází ze zahraničí
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říká Zdeněk Kříž, místopředseda Asociace 
cestovních kanceláří.

Ruzyně: svět na dlani
Pro manažery je podle něj důležité roz-
myslet si, jaká mají přesně od dovolené 
očekávání. „Zda chtějí pobytový zájezd, tedy 
koupání a odpočinek na pláži, nebo pozná-
vací zájezd, kolik dní si mohou na dovolenou 
vyhradit, jak dlouhý let jsou připraveni 
absolvovat,“ dodává Zdeněk Kříž.

Nárůst cestování do exotiky podporuje 
i zavádění nových přímých leteckých linek 
z Prahy. Ty si navzájem konkurují, a tak ceny 
letenek zejména do Asie jsou velmi příznivé. 
Tím se i exotické destinace, jako jsou Thaj-
sko nebo Srí Lanka, stávají pro běžné turisty 
cenově dostupné.

„Velmi silný je nárůst prodejů plaveb na 
luxusních zaoceánských lodích do všech čás-
tí světa, včetně plaveb napříč Oceánií, kolem 
Austrálie či plavby ke břehům Antarktidy.  
Velice dobře se prodávají poznávací zájezdy 
do USA, Číny a Jižní Ameriky,“ popisuje 
zkušenosti z prvních měsíců letošního roku 
Tomáš Cikán, generální ředitel cestovní 
kanceláře ESO travel. 

Nejvíce se podle něj v tomto období pro-
dávaly zájezdy do oblasti Indického oceánu, 
jihovýchodní Asie a Karibiku.  „Celkové 
nárůsty prodejů vzdálených exotických 
destinací jsou nejvyšší za posledních deset 
let,“ porovnává Tomáš Cikán. 

Dvojnásobný zájem
Také podzimní statistiky ukazují, že ani po 
konci hlavní sezony zájem Čechů o cestování 
neklesá. Poptávka po zájezdech do teplých 
krajin v podzimních termínech je oproti 
loňskému roku prozatím o 35 procent vyšší. 
„Podzimní dovolenou v Egyptě si dosud 
zakoupilo dvakrát více turistů než vloni ve 
stejném období, zájem o Turecko a Tunisko 
je oproti loňsku rovněž dvojnásobný,“ ko-

mentuje Michal Tůma, marketingový ředitel 
cestovní agentury Invia. 

Ze vzdálenějších míst na podzim vedou 
Spojené arabské emiráty, do hledáčku 
manažerů se stále více dostává také Domi-
nikánská republika, kam vyrazí prozatím 
zhruba dvakrát více turistů než vloni ve 
stejném období. Exotické země se snaží 
návštěvníky přilákat nejen na krásné pláže 
nebo památky, ale také na nejrůznější festi-
valy. Kromě těch tradičních vytvářejí i nová 
lákadla. V Dominikánské republice se tak 
letos konal první ročník rumového festivalu. 
Ten ve městě Puerto Plata dva dny oslavoval 
třtinový rum, kterému místní říkají také 
„vitamin R“. 

Nově založená tradice bude pokračovat 
i v příštích letech. „V zemi funguje několik 
rumových továren a alespoň jednu z nich 
byste během dovolené rozhodně měli navští-
vit. Každý producent má svůj vlastní recept 
na výrobu, který se liší v druhu cukrové 
třtiny a surovině, z níž vzniká výsledný 
produkt,“ vysvětluje Simona Juránková 
z ministerstva cestovního ruchu a Národ-
ního turistického úřadu Dominikánské 
republiky.

Boj se závislostí
Jenže ani dovolená s různými atrakcemi ne-
musí přinést manažerům potřebný odpoči-
nek. Podle průzkumů totiž 90 procent z nich 
pracuje i během ní. Proto Česká manažerská 
asociace (ČMA) letos odstartovala projekt 
Řeka zdraví, který by měl zájemce naučit 
pracovat s jejich energií a pravidelně ji dopl-
ňovat. Výsledkem by pak měla být schopnost 
dlouhodobého maximálního výkonu bez 
zbytečného vyčerpání.

„Více než polovina českých manažerů 
podléhá stresu, nedokáže se mu účinně brá-
nit a trpí dlouhodobou únavou. Prostřednic-
tvím Klubu Řeky zdraví nabízíme poznání 
vlastní energie a posilování jejího potenciálu 
za pomoci skvělých profesionálů i příjemné 
a přátelské atmosféry,“ uvedl výkonný ředi-
tel ČMA Ivo Gajdoš.

Kultivace a posilování energie podle něj 
vychází hlavně ze znalosti přirozeného po-
tenciálu u každého z účastníků projektu. Ti 
by se měli setkávat s odborníky na stravová-
ní a alternativní metody léčby, psychologii, 
cvičení čchi-kung, poradcem čínského učení 
feng-šuej a dalšími experty. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz) FO
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„Více než polovina 
českých manažerů 
podléhá stresu, 
nedokáže se mu 
účinně bránit a trpí 
dlouhodobou únavou.“ 

IVO gaJDOš,.Česká manažerská asociace
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Návrat k lázním
K obnovení ztraceného klidu stále více 
pomáhají i lázeňské pobyty. Zatímco ještě 
před několika lety byly lázně vnímány 
spíše jako prostředí pro léčbu nemocných 
či seniorů, nyní otevírají krátkodobější 
wellnessové pobyty i pro přepracované 
manažery. Jejich součástí bývají například 
masáže, kyslíkové lázně nebo parafínové 
zábaly. Tyto pobyty nabízejí nejen  
tradiční lázeňská střediska, ale také  
hotely, které si vybudovaly vlastní 
wellnessové zázemí.
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Období první republiky je dodnes 
veřejností vnímáno jako zlatá éra 
vývoje Česka. Stejně tak se pohlíží 

i na firmy z té doby. Přitom mnohé, které 
se dodnes prosazují na trhu, mají historii 
starší, ještě z dob Rakouska-Uherska, 
některé naopak začínající až po roce 1945. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)

W IKOV

Od pluhů 
k automobilům

Pokud některá z českých firem dobře ilu-
struje stoletou historii tuzemského byznysu 
s jejími kořeny v časech habsburského moc-
nářství i peripetiemi období socialistické 
éry, je to prostějovská firma Wikov. Vznikla 
symbolicky v roce 1918, konkrétně 22. pro-
since, spojením dvou starších firem. 

První z nich byla společnost patřící 
Františku Wichterlemu, která se zrodi-
la roku 1880. Její zakladatel se věnoval 
výrobě a opravám zemědělských strojů. 
Navazovala na činnost staršího podniku 
Wichterleho a Procházky a od roku 1884 
působila pod názvem První Prostějovská 
továrna na hospodářské stroje a motory, 
slévárna na kov a železo František Wich-
terle. V podobném oboru podnikala i firma 
Josefa Kováříka, která vznikla v roce 1894 
a která po zapojení jeho staršího bratra 

Františka nesla název F. a J. Kovářík. 
Sloučením obou firem v roce 1918 vznikla 
společnost Prostějovské továrny na stroje 
Wichterle a Kovářík, známá pod značkou 
Wikov. 

Příliš drahá auta
Spojená továrna vyráběla například motory 
na benzin a naftu, secí a žací stroje nebo 
mlátičky. S nástupem elektrifikace se 
pustila také do výroby strojů elektrických, 
které se stále více v zemědělství používaly 
a vytlačovaly starší parní stroje nebo spalo-
vací motory. 

V roce 1925 spustila firma rovněž sério-
vou výrobu automobilů. Inspirací se pro 
ně stal osobní vůz italské značky Ansaldo, 
který majitelé továrny přivezli v roce 1922 
z výstavy ve Vídni. Protože však ve Wikovu 
vsadili na složitější, a tím pádem i dražší 
konstrukční řešení, nešly jejich vozy na 
odbyt tak jako konkurenční automobily. 

Když se pak v Prostějově rozhodli přejít 
na lidovější vůz, byl již trh obsazen automo-
bily jako Praga Baby nebo Škoda Popular. 
Nicméně například místní karoserie si 
vydobyly tak dobrou pověst, že je z Prostějo-
va odebírala například automobilka Praga. 
Řada automobilů navržených projektanty 
Wikovu zůstala jen v prototypu, včetně 
pokrokového vozu Kapka z roku 1931, který 
byl prvním aerodynamickým automobilem 
v Československu.

Sázka na traktory 
Na konci třicátých let však byla výroba au-
tomobilů ve Wikovu definitivně zastavena. 
Přispěla k tomu i světová hospodářská krize 
30. let, kdy společnost musela propustit 
polovinu svých zaměstnanců. Nový program 

téma

FO
TO

: 
ar

ch
iv

36 l Profit

100 let českého byznysu: 
klopýtání i úspěchy
Některé slavné firmy období 
první republiky jsou vidět i dnes. 
Není jich ale mnoho

UNIKÁtY.  Firma Wikov vyrobila za dobu své 
existence jen zhruba 800 osobních automobilů 
a sto nákladních. 
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Jen málokterá firma je se zlatou érou první 
republiky spojena tak silně jako společnost 
Baťa. A to přestože její historie se začala 
psát ještě za rakousko-uherské monarchie, 
když 21. září 1894 založili ve Zlíně souro-
zenci Anna, Antonín a Tomáš Baťovi svoji 
rodinnou firmu. Několik ševců a šiček tehdy 
začalo vyrábět obuv nejen pro zákazníky 
ve městě, ale dodávali ji i vzdálenějším ob-
chodníkům. Po deseti letech již firma Baťa 
produkovala přibližně 2200 párů bot denně. 
Zvyšování produkce se jí dařilo nejen díky 
inovacím výrobních postupů, ale i novým 
formám propagace. V roce 1917 i přes řadu 
problémů způsobených probíhající první 
světovou válkou vzrostl prodej na dva milio-
ny párů bot značky Baťa ročně. 

Riskantní plán
Po první světové válce musela firma řešit 
obtížnou situaci. Rozpadem Rakouska-
-Uherska se jí výrazně zmenšil trh, navíc 
kvůli bídě lidé kupovali obuv výrazně 
méně. Záchranu podniku provedl Tomáš 
Baťa díky odvážnému plánu. Od září roku 
1922 snížil cenu svých bot o polovinu 
oproti jaru stejného roku. Zároveň se do-
hodl s dělníky na snížení jejich mzdy  
o 40 procent vykompenzované poklesem 
cen v podnikovém konzumu o polovinu. 

Akce byla úspěšná, za jediný den prodal 
Baťa 95 tisíc párů obuvi za 8,1 milionu 
korun a rychle zvýšil výrobu o 60 procent. 
Zároveň se dohodl s tehdejším ministrem 
financí Aloisem Rašínem na smazání 
všech daňových nedoplatků do roku 1922, 
které podle dobového tisku dosahovaly ně-
kolika milionů korun. Odvrácenou strán-
kou záchrany podniku byl krach mnoha 
menších obuvníků, kteří tak agresivní 
cenové politice nedokázali konkurovat. 

Baťa vizionář
Firma Baťa se však nezapsala do paměti 
veřejnosti ani tak svojí šikovnou obchodní 
politikou jako spíše přesahem do života 
místa, kde podnikala, a lidí, které zaměst-
návala. S Tomášem Baťou jako vizionářem 
byl spojený rozvoj Zlína z městečka s ne-
celými třemi tisícovkami obyvatel v roce 
1890 na město s téměř čtyřiceti tisíci oby-
vatel v roce 1935. Využíval k tomu svých 
zkušeností z cesty do Ameriky v roce 1904, 
kde se inspiroval jak hromadnou produkcí 

zboží, tak budováním tamních aglomerací. 
Zlín tak rozvíjel jako „zahradní měs-

to“ ponořené v zeleni, pro zaměstnance 
budoval dělnické domky, postavil nemoc-
nici, školy, divadlo. Dobu Baťa předběhl 
také vytvořením „samosprávných dílen 
a oddělení“, v nichž zaměstnanci mohli 
svým úsilím ovlivnit svůj vyšší ziskovost 
oddělení, a tím i svoji mzdu. 

Jeho bratr Jan Antonín Baťa pokračoval 
nejen v budování firmy, ale vizionářský po-
hled rozšířil na celou tehdejší Českosloven-
skou republiku. Jeho kniha Budujme stát 
pro 40 000 000 lidí, vydaná v roce 1937 ve 
Zlíně, kladla důraz na vybudování kvalitní 
dopravní infrastruktury, lepší postupy 
v zemědělství i těžbě nerostných surovin 
nebo rozšíření obchodu a řemesel. 

Světová značka
Značka Baťa se stala rovněž první globální 
firmou českého původu. Po pobočkách ve 
švýcarském Möhlinu a v indické Kalkatě 
následovaly filiálky ve Francii, Rakousku, 
Rumunsku, Švédsku, Egyptě, Belgii, Finsku, 
Lucembursku, Maďarsku, Itálii, Indonésii 
a dalších zemích. To firmu, která na počátku 
druhé světové války zaměstnávala 42 tisíc 
lidí, zachránilo po roce 1945, kdy v tehdejším 
Československu i dalších zemích východní 
Evropy byly její továrny znárodněny. 

V té době se již podnik mohl opírat 
o silné zázemí v Kanadě, kde Tomáš J. 
Baťa, syn zakladatele, začal působit v roce 
1939, když tam přesídlil se zhruba stovkou 
rodin. V roce 1940 pak založil v Torontu 
společnost Bata Shoe Organisation, která 
se stala základem poválečného celosvěto-
vého úspěchu firmy. Další silnou základnu 
získal podnik během druhé světové války 
v Brazílii, kam přesídlil další člen rodiny 
Jan Antonín Baťa poté, co kvůli konku-
renčním tlakům musel odejít z USA. 

Baťa dnes 
I když se firma po roce 1989 vrátila do 
Československa, její globální vedení se 
již po desítkách let „exilu“ zpět do Zlína 
nepřestěhovalo. Alespoň drobnou ozvěnou 
slavných let v Česku byla nedávná epizoda, 
kdy pravnuk zakladatele firmy Thomas Ar-
cher Baťa řídil z kanceláře na Václavském 
náměstí celosvětový marketing obuvnické 
společnosti. 
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však vytvořila výroba traktorů, nejdříve na 
líh a později na naftu. Traktory pro zeměděl-
ství určené k orbě měly tehdy železné ráfky, 
pryžová kola nebo pneumatiky dostávaly 
traktory určené pro průmysl nebo dopravu. 

Další změny ve firmě přinesla okupace 
Československa, kdy továrna začala vyrábět 
hlavně pro německé válečné hospodářství. 
Po osvobození byl podnik v roce 1946 zná-
rodněn a přejmenován na Agrozet a později 
Agrostroj Prostějov. 

Wikov dnes
Novodobé dějiny značky Wikov se začaly 
psát v roce 2004, kdy Martin Wichterle 
zakoupené firmy ČKD Hronov a Škoda Gear 
z Plzně přejmenoval na Wikov MGI a Wikov 
Gear. Do současné strojírenské skupiny 
Wikov Industry patří například také Wikov 
Sázavan, dříve Strojírny Sázavan, a ještě 
předtím Baťův výrobní podnik ze Zruče nad 
Sázavou. 

Skupina Wikov Industry vyváží více 
než tři čtvrtiny své produkce do zahraničí, 
zaměstnává přes 920 lidí a její tržby se po-
hybují na kolem 1,8 miliardy korun.   

Baťa

Od verpánku 
k masové produkci

BaťOVI MUŽI.  
O svých 30 tisíc zaměst-
nanců se Tomáš Baťa 
staral. Ti nejlepší měli 

možnost po pracovní době 
navštěvovat Baťovu  

školu práce.

›
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Také historie další slavné značky se začala 
psát ještě před vznikem samostatného Čes-
koslovenska. Kopřivnická automobilka Tat-
ra, druhá nejstarší na světě, vyrobila první 
osobní automobil již v roce 1897 a nákladní 
pak v roce 1898. 

U jejího zrodu v tehdy německé obci 
Nesselsdorf v podhůří Beskyd stál místní 
živnostník Ignatz Schustala vyrábějí-
cí povozy a drožky. Později s přispěním 
vídeňských bankéřů se začala firma rozvíjet 

směrem k výrobě železničních vagonů. Díky 
přátelství libereckého továrníka Theodora 
von Liebiega s vynálezcem automobilu se 
spalovacím motorem Karlem Benzem se po-
dařilo dodat do Kopřivnice jeden z prvních 
dvouválcových motorů vyrobených v roce 
1897 a získat příslib dalších dodávek pro 
první série kopřivnických automobilů. 

V Kopřivnici tak byl roku 1897 vyroben 
první automobil známý jako Präsident. 
Předchůdci vozů Tatra byli označovány 
značkou NW podle názvu společnosti 
Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks Gesell-
schaft. 

Originální konstrukce
S obdobím první republiky je spojeno právě 
zavedení současného názvu automobilky, 

tatR a

Z Beskyd až 
na mrazivou Sibiř

ze tOR

Poválečná legenda 
českých polí

Jednou z mála firem, které se nemohou 
opírat o prvorepublikovou nebo rakousko-
-uherskou tradici, a přitom jsou již desítky 
let symbolem úspěchu tuzemského prů-
myslu, je brněnský výrobce traktorů Zetor. 
Jeho počátky jsou spojeny s rokem 1945, 
kdy úspěšný konstruktér automobilových 
a leteckých motorů František Musil dostal 
za úkol vyvinout traktor pro poválečné 
Československo. Zbrojovka Brno tehdy se 
svým modelem trumfla plzeňskou Ško-
dovku. A tak se počáteční písmeno jejího 
názvu „Zet“ a koncovka slova traktor staly 

značkou pomocníka nejen na tuzemských 
polích. 

První zemědělci převzali zetory v březnu 
roku 1946, sériová výroba pak byla zahájena 

v srpnu téhož roku. Nový traktor se prosadil 
i v zahraničí a jen v roce 1947 byla z cel-
kové produkce 3500 strojů zhruba třetina 
vyvezena do zemí jako Irsko, Polsko, Belgie 
nebo Dánsko. 

Traktory z výzkumáku
V roce 1952 se výroba traktorů přesunula 
ze Zbrojovky Brno do areálu tehdejšího 
národního podniku Závody přesného strojí-
renství Brno-Líšeň, kde se vyrábějí dodnes. 
O dva roky později výrobce založil vlastní 
výzkumné a vývojové centrum. Na ně v roce 
1962 navázalo Československo-polské 
výzkumné středisko traktorů, jehož cílem 
byl vývoj výkonnějších strojů. Jedním z nich 
byl v roce 1968 legendární model Crystal, 
typický svými hranatými tvary. 

V té době se již traktory vyvinuté v Brně 

který se ujal v roce 1919, i když se značkou 
Nesselsdorfer se firma definitivně rozloučila 
až v roce 1926. Sériová výroba nákladních 
vozidel se v Kopřivnici rozběhla o několik 
let později. Vůz si získal respekt především 
díky originální koncepci představené v roce 
1923. Podvozek byl tvořený centrální nos-
nou trubkou, vpředu byl osazený vzduchem 
chlazeným motorem a převodovkou a vy-
značoval se nezávisle uloženými výkyvnými 
poloosami. 

Po roce 1945 vznikl národní podnik Tatra 
a jeho projektanti rozpracovali válečnou 
konstrukci prvního těžkého nákladní-
ho automobilu se vzduchem chlazeným 
vznětovým motorem vlastní konstrukce. 
Originální Tatra 111 byla ve výrobě celých 
šestnáct let, až do roku 1962, a kromě 
Československa slavila úspěch i na dalších 
trzích tehdejšího socialistického bloku. Vůz 
si dokázal poradit i s extrémními podmín-
kami na chladné Sibiři, na Dálném východě 
ve městě Magadan si dokonce vysloužil 
vlastní pomník. 

Tatra dnes 
Po roce 1989 se Tatra začala více orientovat 
na speciální armádní vozidla v kombinaci 
s civilní řadou tatra Phoenix postavenou ve 
spolupráci se společností DAF Trucks. I díky 
tomu se udržela na trhu v konkurenci řady 
globálních značek. V roce 2013 automobilku 
koupili podnikatelé Jaroslav Strnad a René 
Materna a v současnosti je součástí holdingu 
Czechoslovak Group. 

tRaKtOR LegeNDa. Sériová výroba Zetoru 
25 byla zahájena v srpnu 1946. 

NezaStaVIteLNé.  
Vozy značky Tatra se proslavily 
díky originální koncepci podvoz-
ku. Ta jim umožnovala projet 

téměř všude. 

›
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Zaniklá sláva českých 
firem

Nora
Kdysi populární značku jízdních kol založil 
v Mladé Boleslavi roku 1900 Josef Ráček 
v areálu bývalé mydlárny Saporia. Po 
znárodnění se z firmy stalo Kovodružstvo, 
výroba kol však postupně zanikla.

Lidka
Jednu z nejslavnějších českých značek 
čokolády vyráběla v Kutné Hoře společnost 
Koukol a Michera. Stavba továrny začala 
v roce 1917, po znárodnění se výroba 
přestěhovala do Děčína, kde výroba 
čokolády skončila po vstupu společnosti 
Nestlé.  

FormaN
Pivovar fungoval v Golčově Jeníkově od 
roku 1819 do roku 1988, po znovuobnovení 
byl definitivně uzavřen roku 1996. Kdysi 
slavné Jeníkovské pivo, známé i pod 
značkou Forman, se za první republiky 
vozilo i na Pražský hrad. Budova pivovaru 
byla zbourána v roce 2009. 

PoLdi
Kladenské hutě vznikly roku 1889. 
Značka Poldi byla prvním výrobcem 
elektroocelí v českých zemích a jednou 
z prvních nerezavějících ocelí na světě. 
Po znárodnění byla součástí národního 
podniku Spojené ocelárny. Po privatizaci 
se firma postupně ocitla v konkurzu 
a zastavila výrobu. 

ČZ
Firma ČZ neboli Česká zbrojovka vznikla 
roku 1919. Proslavila se hlavně motocykly, 
které vyráběla od roku 1932. Firma 
znárodněná v éře socialismu byla po roce 
1989 privatizována, výroba motocyklů 
vložena do společného podniku s italskou 
společností Cagiva, která výrobu v roce 
1997 zastavila, aby nekonkurovala jejím 
strojům. Značka ČZ existuje dál, vyrábí 
hlavně díly pro automobilky. 

Živnobanka
Živnostenská banka byla nejstarším 
českým bankovním domem. Vznikla ještě 
za Rakouska-Uherska, v roce 1868 jako 
první banka s čistě českým kapitálem. 
Samostatnost si udržela i po znárodnění 
v roce 1948. Po privatizaci značka v roce 
2007 zanikla a změnila se na UniCredit 
Bank.

Jednou z nejznámějších českých značek  
je bezesporu společnost Avia. Firmu  
19. června roku 1919 založili inženýři Pavel 
Beneš a Miroslav Hajn. Zaměřili ji na opravy 
a výrobu letadel, její název byl odvozený od 
pražského Klubu aviatiků, kde oba půso-
bili. Od roku 1929 se podnik stal součástí 
koncernu Škoda a v roce 1931 definitivně 
přesídlil do nových prostor v Letňanech. 

Po druhé světové válce se Avia stala 
samostatným podnikem. Tradiční jméno 
v době komunistické éry z jejího názvu na 
čas zmizelo a podnik nesl jméno Závody 
Jiřího Dimitrova. V roce 1961 se Avia spojila 
s automobilkou Praga, tehdejšími Automobi-
lovými závody Klementa Gottwalda. 

Francouzská licence
Klíčovým okamžikem v dějinách podniku 
byl listopadu roku 1967, kdy byla podepsána 
dohoda s francouzskou společností Re-
nault-Saviem o licenční výrobě dvou jejích 
modelů. Ty na tuzemském trhu daly základ 
lehkým nákladním automobilům Avia  
A30 a A15. 

Po roce 1989 byla Avia privatizována čes-
kými subjekty, další rozvoj si tehdejší vláda 
slibovala od nalezení zahraničního investo-

ra, kterým se v roce 1995 stala jihokorejská 
společnost Daewoo. Po dalších jedenácti le-
tech Avii koupila indická automobilka Ashok 
Leyland. Kvůli ztrátovému hospodaření 
rozhodl majitel o úplném přesunu výroby do 
Indie v roce 2013. 

Avia dnes
V dubnu roku 2016 Avii, která již v té době 
nevyráběla, koupila tuzemská skupina 
Czechoslovak Group vlastněná Jaroslavem 
Strnadem. Výrobu přestěhovala do závodu 
v Přelouči a v září roku 2017 obnovila pro-
dukci. Nedávno však nový majitel oznámil, 

že výroba avií skončí v lednu 2019 kvůli 
situaci na trhu a zavádění přísnějších emis-
ních limitů. Definitivní zánik slavné značky 
to však znamenat nemusí. Czechoslovak 
Group oznámila, že budoucnost vidí ve výro-
bě nákladních elektromobilů, s nimiž má už 
značka z minulých let krátkou zkušenost. 

nevyráběly jen v Československu. Kromě 
zvyšování produkce v mateřském závodě 
a exportu byly založeny montážní linky v ně-
kolika rozvojových zemích, kde se traktory 
vyráběly na základě licence. V Barmě, Indii 
a Iráku se v letech 1964 až 1993 vyrobilo 
přes 200 tisíc traktorů. 

Počátkem sedmdesátých let měl prvenství 
mezi zahraničními montovnami Zetorů 
závod ve městě Iskandaríja v Iráku, kde se 
mezi lety 1970 až 1990 vyráběly traktory 
pod značkou Antar. V roce 1971 byla sjedná-
na licenční smlouva s indickou společností 
Hindustan Machine Tools na výrobu trak-
torů s obchodní značkou HMT. Také tato 
spolupráce skončila v roce 1990.

V 80. letech byla část výroby traktorů na 
základě rozhodnutí československé vlády 
přesunuta z Brna do slovenského podniku 

ZTS Martin. V tomto desetiletí vstoupil 
Zetor na severoamerický trh, kam pak za tři 
desetiletí dodal necelých 25 tisíc traktorů. 

Zetor dnes
Počátek devadesátých let byl spojen s pri-
vatizací podniku i ztrátou trhu v zemích 
východní Evropy. I přes ojedinělé zahájení 
licenční produkce traktorů v Brazílii došlo 
koncem 90. let k přerušení výroby v Zetoru 
kvůli neuspokojivé ekonomické situaci fir-
my. Díky vstupu nového strategického part-
nera v roce 2002, společnosti HTC Holding, 
se podařilo znovu rozjet výrobu a v roce 
2004 přišel podnik s novou řadou Proxima. 
Po dalších řadách firma v roce 2015 sym-
bolicky přišla s novým strojem, který nesl 
úspěšný název Zetor Crystal. V roce 2016 
firma oslavila 70 let existence. 

PŘISTŘIHNUTÁ KŘÍDLa. Avia vznikla v roce 
1919, zpočátku vyráběla letadla, pak nákladní auto-
mobily. Jejich výroba se ale nyní chýlí ke konci. 

aV I a

Čekání na šťastný 
konec příběhu
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Včely všude,
kam se podíváte
Česko je čtvrtou největší 
včelařskou velmocí na světě
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V České republice držíme hned 
několik světových prvenství. 
Máme největší hustotu veřejných 

knihoven, spolu s Tureckem pěstujeme 
nejvíc máku a hned po Japonsku 
a Hongkongu u nás proběhne ročně 
nejvíc kremací. A také jsme čtvrtou 
nejzavčelenější zemí světa. 

Jen pro malé
Abyste se včelařením uživili, musíte to 
dělat ve velkém. Podle bývalého předsedy 
Českého včelařského svazu Luďka Sojky 
je na to zapotřebí alespoň 450 včelstev, 
stávající tajemník svazu Petr Šerák hovoří 
o podstatně menším čísle, o 150. 

Za umístění úlu dostává podnikatel 
dotace od státu i Evropské unie. Během 
sezony jde o 50 korun za jedno včelstvo, 
které může být přemístěno až třikrát. 
Další peníze se dají inkasovat v případě, 
že včelař zahajuje podnikání, podílí se na 
vzdělávání a na boji proti varroáze nebo 
na obnově včelstev. 

Na podporu včelařských projektů byla 
v roce 2016 alokována krásně nezaokrou- 
hlená částka 2 329 120 eur, přičemž 
příspěvek EU mohl dosáhnout maximální 
výše 50 procent nákladů, o druhou polo-
vinu se postarala státní kasa. 

Na dotace dosáhnou především malí 
včelaři. Pro ty velké jsou stropy nasta-
vené příliš nízko. „Med jako komodita je 

vyřazený z Programu rozvoje venkova. 
Kdybych měl linku na stáčení hořčice, tak 
mi stát přispěje 40 procenty, na linku na 
med nedostanu nic. Vybudovat medár-
nu přitom stojí miliony. Řada včelařů 
tak nemá peníze na to, aby si postavila 
potravinářský provoz, a proto nemohou 
prodávat do tržní sítě,“ popsal pro Hos-
podářské noviny problém největší český 
včelař Petr Cihlář.

Netřeba se roje bát
Jako první prodejní artikl v souvislosti se 
včelami asi napadne každého med a mož-
ná i další včelí produkty, jako jsou vosk, 
propolis nebo mateří kašička. Ale začátek 
výdělečného roku začíná včelařům na 
jaře, kdy umísťují kočovné vozy s úly ke 
kvetoucím hmyzosnubným plodinám. 
Protože je včela věrná květu, vrací se 
k témuž druhu po celou dobu kvetení, což 
je vlastnost, která se v případě kvetoucí 
zemědělské monokultury (jako je třeba 
řepka nebo slunečnice), stává naprosto 
zásadní. Za umístění úlů do sadů nebo 
k polím jejich majitelé včelařům platí. 
Rovnice je jednoduchá, žádné včely = 
žádné plody.

Med v jarní fázi roku ještě zůstává 
včelám, které se musejí vzpamatovat po 
zimním půstu. To je také důvodem, proč 
se na pohled děsivého jarního rojení 
nemusíte nějak extrémně obávat, ani když ›
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jste na včelí bodnutí alergičtí. Jedové zásoby 
jsou totiž po zimě prázdné a včela si je musí 
znovu vytvořit. 

První med se stáčí poté, co odkvetou 
ovocné stromy. Pokud je rok slabý, první vy-
táčení se nekoná a čeká se, stejně jako v hor-
ských oblastech, na hlavní letní snůšku, jež 
je vázaná na kvetení lip a akátů. Tehdy včely 
dokončují největší objem práce. 

Podle odhadů spočívá 90 procent přínosu 
včel pro lidstvo právě v jejich opylovacích 
schopnostech. Jen desetinu tvoří produkty  
jako právě med. 

Medově soběstační? 
Med, který je včelstvu odebírán po hlavní 
snůšce, se těší čím dál větší oblibě a podle 
Českého statistického úřadu ho průměrný 
Čech během roku 2016 snědl celé kilo. Podle 
včelařů je to však stále nízké číslo, a to jak 
pro ně samotné, tak pro koncové odběrate-
le, kteří zdaleka nevyužívají všechny jeho 
pozitivní účinky. 

Domácí včelaři jej ročně vyprodukují mezi 
sedmi a osmi tisíci tunami, což by zname-
nalo, že jsme medově soběstační. Nicméně 
zhruba pětina medu jde na export. Podle 
poslední zprávy ministerstva zemědělství se 
předloni vyvezlo 1416 tun medu (v průměru 
za 89,22 Kč/kg) a dovezlo 1776 tun (prů-
měrně za 81,28 Kč/kg) především z Ukraji-
ny, Číny, Uruguaye a Německa. 

Medu je v rámci EU trvalý nedostatek, 
soběstačnost se dlouhodobě drží pod 
padesáti procenty a nic nenaznačuje tomu, 

že by se to mělo v následujících letech 
výrazně změnit.

Já nic, já včelař
Industriální ekologická zátěž spolu se za-
vlečením cizopasníka kleštíka včelího, jenž 
způsobuje obávanou infekční varroázu, způ-
sobily, že se včelaři stali naprosto nezbyt-
nými – bez jejich pomoci by včely v přírodě 
nepřežily a celý ekosystém by zkolaboval. 

Včely jsou totiž na rozdíl od ostatního 
hmyzu dokonalými opylovači. Tam, kde 
představitelé ostatních druhů přečkají zimu 
v malých počtech a s příchodem jara teprve 
zakládají nové generace potomstva, je deset 
až patnáct tisíc jedinců v každém včelstvu 
připraveno rovnou vyrazit a pustit se do 
práce. 

Proto je potěšitelné, že včelařství je 
v Česku čím dál populárnější. Kurzy pro 
začínající včelaře jsou vyprodané ještě 
před vypsáním termínů a čím dál čas-
těji jsou k vidění úly na střechách domů 
ve městech. Existuje i Klub střešních 
včelařů a v současné době najdeme úly na 
střechách už na čtyřiceti místech po celé 
republice, a to včetně takových míst, jako 
jsou Národní divadlo, brněnská radnice 
nebo kulturní dům v Kyjově. 

Jenže zároveň s rostoucím počtem 
začátečníků rostou i rizika spojená s nedo-
statečnými zkušenostmi, ať už jde například 
o špatné přeléčení nemocí, jež se mohou 
šířit i na zdravá včelstva, nebo o špatnou 
volbu místa pro úl, což může v důsledku vést 
k ohrožení okolí. 

Včelařství zůstává po celou dobu své exis- 
tence jedním z mála oborů lidské činnosti, 
který svým působením nenarušuje a ne-
zhoršuje životní prostředí. „Kdyby nebylo 
včel, do čtyř let bychom přestali existovat,“ 
pravil údajně Albert Einstein. O to nezbyt-
nější jsou ti, kdo se starají o jejich přežití. 

JITkA JENÍkoVÁ
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Historie včelaření

Včelařství patří mezi nejstarší činnosti, 
jimiž si naši dávní předci zajišťovali 
obživu. První dochovaný záznam o sběru 
medu najdeme na stěně Cueva de la 
Araña (Pavoučí jeskyně) ve vesničce 
Bicorp u Valencie a pochází z konce starší 
doby kamenné, tedy z doby zhruba deset 
tisíc let před naším letopočtem. 

Na Blízkém východě se včely chovaly 
v hliněných džbánech už před pěti 
tisíci lety (a chovají se tak dodnes). Ve 
středověké Evropě se včelaři těšili velké 
úctě, měli vlastní cechy, mohli nosit 
zbraň, měli zvláštní práva, a dokonce 
i vlastní, tzv. včelařský soud. 

Dne 8. dubna 1775 podepsala Marie 
Terezie včelařský patent pro Moravu. 
Na základě tohoto právního dokumentu, 
který zůstal v platnosti až do roku 1950, 
vznikla včelařská škola ve Starém Brně, 
držitelé včelstev byli zbaveni jakýchkoliv 
daňových břemen a svým způsobem 
i nevolnických povinností. Za císaře 
Josefa II. se včelaření začalo vyučovat 
v kněžských seminářích, a průkopníky 
dodnes populárního lidového včelaření se 
tak stávali především venkovští kněží.
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Jeden chybný podpis může malou firmu 
poslat do problémů. A to i v případech, 
které na první pohled nemusí působit 

rizikově. Cestou do pekel se pro živnostníky 
může stát například smlouva o dílo 
s hodinovou sazbou. Obory, ve kterých se 
podnikatelům uzavření podobné smlouvy 
vymstilo, mohou být naprosto odlišné. 

„Při přípravě staveniště jsme si objednali 
zemní práce a ve smlouvě s dodavatelem 
stanovili hodinovou sazbu za práci bagru. 
První den prací, když jsme bagristu kontro-
lovali, udělal tři čtvrtiny dohodnutých prací 
za osm hodin. Pak jsem musel odjet mimo 
firmu. Na zbývající čtvrtinu prací si pak 
bagrista vykázal dalších 24 hodin. Tvrdil, 
že na místě strávil další tři dny,“ popisuje 
podnikatel Tomáš Svoboda svoji zkušenost 
se smlouvou s hodinovou sazbou, která ho 
vyšla draho. 

„I když jsem se snažil argumentovat tím, 
že zbývající práce si nemohly vyžádat tolik 
času, bagrista se jen odkázal na smlouvu 
a vyfakturoval celkem 32 hodin prací. I když 
jsem s tím nesouhlasil, museli jsme tuto 
nehoráznou cenu nakonec zaplatit,“ dodává 
Tomáš Svoboda.   

Neopatrnost se prodraží
U živnostníků mohou být dopady nedo-
statečně zabezpečených smluv ještě horší. 
„Když moje původní účetní odešla do důcho-
du, domluvila jsem si spolupráci s jinou 
společností. Za zpracování účetnictví jsme 
podle dohody měli zaplatit zhruba osm tisíc 
korun, jak jsem byla zvyklá v předchozích le-
tech. Do smlouvy si však firma dala hodino-
vou sazbu za práce účetní s tím, že je zvyklá 
takto smlouvy formulovat. Když mi pak 
namísto osmi tisíc fakturovala přes 50 tisíc 
korun, byla jsem z toho v šoku. Podnikáním 

si jen přivydělávám, částka převyšovala 
moje roční příjmy z živnosti. Firma však 
začala vyhrožovat, tak jsem musela zaplatit. 
Hodně jsem přemýšlela, zda s podnikáním 
skončit,“ stěžuje si Jana Novotná. 

Právní firmy proto doporučují, aby 
podnikatelé věnovali formulování smluv 
větší pozornost. „V případě smluv o dílo je 
vždy nezbytné otázku nastavení ceny pečlivě 
zvážit s ohledem na okolnosti konkrétního 
případu. Zhotovitel, jakožto profesionál ve 
svém oboru, by měl být schopen objednateli 
říct, kolik hodin nad kterou činností stráví, 
a to alespoň odhadem nebo určitým rozme-
zím. Pokud zhotoviteli ke správnému určení 
nezbytného času chybějí nějaké podklady, 
měl by si je od objednatele pro tento účel vy-
žádat,“ říká Ivan Rámeš, partner advokátní 
kanceláře Havel & Partners. 

Nemilá překvapení
„Je-li cena sjednána hodinovou sazbou, je 
zcela určitě praktické sjednat předpoklá-
daný neboli odhadovaný počet hodin, které 
bude zhotovitel k provedení díla, respektive 
jednotlivých prací potřebovat, a to písemně 
přímo do smlouvy. V opačném případě může 
docházet při fakturaci na straně objednatele 
k nemilým překvapením, kdy fakturova-
ný počet hodin neočekával,“ dodává Ivan 
Rámeš. 

Smluvní strany mohou podle něj cenu za 
dílo sjednat také odhadem. Mohou se tedy 
dohodnout na předpokládaném časovém 
rozpočtu, který bude obsahovat rozmezí pro 
jednotlivé činnosti zhotovitele při provádění 
díla. 

„Takové ujednání o ceně je závazné. Je-li 
cena za dílo sjednána odhadem, je zhotovitel 
povinen objednatele informovat o pod-
statném překročení ceny bez zbytečného 

odkladu poté, co takové překročení zjistí. 
Pokud zhotovitel objednateli překročení 
neoznámí, nemá právo na zaplacení rozdílu 
v ceně,“ zdůrazňuje Ivan Rámeš. „V takovém 
případě může objednatel od smlouvy od-
stoupit, avšak je povinen zhotoviteli zaplatit 
poměrnou část původně určené ceny, má-li 
z částečného plnění zhotovitele prospěch,“ 
pokračuje.

Právo odstoupit od smlouvy však podle 
něj musí objednatel uplatnit bez zbytečné-
ho odkladu po doručení oznámení o vyšší 
ceně, jinak platí, že se zvýšením ceny 
souhlasí.

Podle právníků je také důležitá forma, 
jakou je smlouva uzavřena. „Platný a účin-
ný občanský zákoník pro smlouvu o dílo 
nepředepisuje nutnost písemné formy. Dů-
razně však doporučujeme písemnou formu 
smlouvy zachovat a toto doporučení platí 
pro všechny typy smluv, u kterých to není 
zákonem výslovně požadováno,“ zmiňuje 
Ondrej Poništiak z advokátní kanceláře bpv 
Braun Partners. 

Hodinová hrozba
Podnikatelé podceňují pojistky 
ve smlouvách s hodinovou 
sazbou. Dodavatelé jim pak 
účtují horentní částky  
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Pomoci může cenový strop
Pokud už podnikatelé k ceně prací s hodi-
novou sazbou přikročí, měli by ho podle 
právníků spojit se stanovením nejvyšší mož-
né ceny, tedy využít takzvané zastropování 
rozsahu prací. 

„Pokud není zcela zřejmé, kolik času si 
zpracování účetnictví nebo zemní práce 
s traktorem vyžádá, dá se tento rozsah od-
hadnout s tím, že se smluvní strany domlu-
ví, že budou účtovat skutečně odpracovaný 
hodinový čas, v žádném případě však pro-
vedení prací nepřekročí předem domluvený 
počet hodin. Tím si strany zvýší vzájemnou 
právní jistotu,“ dodává Ondrej Poništiak.

Pokud by se v tomto případě dodavatel 
snažil cenu díla jednostranně zvýšit, jsou 
jeho možnosti velmi omezené. „Praxe, i ta 
soudní, dospěla k závěru, že v závislosti na 
konkrétních okolnostech se musí jednat 
o navýšení o deset až dvacet procent,“ vypo-
čítává Ondrej Poništiak.

Ani stanovení maximálního stropu však 
nemusí být pro objednatele ve všech přípa-

dech výhodné. Praxe totiž ukazuje, že se ho 
dodavatel snaží dosáhnout i v případech, 
kdy by jinak fakturoval méně. „Pokud totiž 
objednatel zhotoviteli odsouhlasí maximál-
ní počet hodin, je vysoce pravděpodobné, 
že tento maximální počet hodin zhotovitel 
objednateli vyfakturuje. A to i v případech, 
kdy reálný počet hodin strávených prová-
děním díla takového počtu ve skutečnosti 
nedosahoval,“ upozorňuje Ivan Rámeš.

Živnostníci a firmy by měly zvážit i jiné 
alternativy smluv než smlouvy s hodinovou 
sazbou. „Bezpečnějším způsobem může 
být právě sjednání ceny za dílo pevnou 
částkou nebo rozpočtem, zejména pokud 
jejímu nastavení předcházela rešerše cen 
srovnatelných děl na trhu či výběrové řízení 
u objednatele. Taková cena by měla být 
pevná, konečná a neměla by být zvyšována 
o žádné náklady, které objednatel zhotoviteli 
předem písemně neschválí,“ konstatuje Ivan 
Rámeš.  
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Je-li cena sjednána 
hodinovou sazbou, 
je zcela určitě praktické 
sjednat předpokládaný 
neboli odhadovaný 
počet hodin, které 
bude zhotovitel 
k provedení díla 
potřebovat.“ 

IVAN RÁmEš,.Havel & Partners
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Vadobě extrémně nízké 
nezaměstnanosti se firmy 
o pracovníky perou a manažeři 

hledají levnější a efektivnější způsoby 
náboru nových lidí. Jejich shánění přes 
interní HR oddělení bývá zdlouhavé a často 
nepřináší ovoce, vysvětluje senior business 
consultant Michal Hrbotický. 

„HR specialisté, či spíše HR specialistiky, 
začnou obvolávat své kontakty, případně in-
zerovat na pracovních portálech. Výsledkem 
je spousta vynaloženého úsilí a zaplněná 
e-mailová schránka specialistky, v jejíchž 
silách není ani dobře přečíst všechny došlé 
odpovědi,“ popisuje Hrbotický pro časopis 
Komora a server BusinessInfo.cz.

Lidé z HR oddělení mohou vybrat člověka 
na méně kvalifikovanou práci – na to, aby 
našli firmě manažera na vyšší pozici, jim ale 
chybějí zkušenosti z praktického byznysu. 

„Jak může člověk, který nikdy nikoho 
neřídil a nikomu nic neprodal, posuzovat 

kandidáta do čela obchodní organizace, 
jehož náplní bude řízení týmu, motivace či 
rozvoj obchodních dovedností,“ pokládá si 
Hrbotický řečnickou otázku. 

Headhunting – důležitý,  
či nezbytný?
Ředitelé firem se proto přestávají obracet 
na vlastní HR oddělení a poohlížejí se po 
těch, kdo jim seženou kvalitního člověka, 
za branami firmy. A stále častěji se uchylují 
k takzvanému headhuntingu.

Přesná čísla neexistují, odborníci nicméně 
odhadují, že služeb headhunterů – tedy pro-
fesionálů, kteří přímo „vyhledávají pracov-
níky pro vrcholnou pozici“ – využilo zhruba 
patnáct procent českých firem.

V některých oborech se dají volní ucha-
zeči splňující náročné požadavky firem 
spočítat na prstech jedné ruky. A to je 
pro ty, co se věnují takzvanému executive 
search výhoda.

Šéfové podniků mají jen dvě varianty – 
vzít sami nezkušené absolventy, do jejichž 
vzdělání investují velké peníze, nebo se plně 
spolehnout na externí profesionály. Jejich 
odměna se obvykle pohybuje zhruba ve výši 
tří až čtyř platů „uloveného“ manažera nebo 
podobně vysoké fixní částky. 

Ačkoli poptávka po lovcích hlav stoupá – 
trend lze pozorovat zhruba od roku 2014 –, 
nedá se ještě mluvit o boomu (mnoho firem 
je konzervativních a nechtějí na hledání 
pracovníků vynakládat peníze ad hoc).

Kudy k úspěchu?
Úspěch lovce mozků je závislý na informa-
cích. Musí získat potřebné informace od 
zadavatele, ale zároveň je tlumočit poten-
ciálnímu zaměstnanci tak, aby se rozhodl 
pro změnu. Cílem není fakta zkreslovat. 
Z výsledné dohody by totiž měly profito-
vat všechny tři strany – zaměstnavatel, 
zaměstnanec i headhunter. Ten by měl být 

Ve světě lovců hlav
Doba, kdy firmy pověřovaly 
náborem zaměstnanců 
velké pracovní agentury, končí 
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psychologem, empatickým posluchačem, ale 
zároveň dobrým obchodníkem, který zná 
své „teritorium“ či branži.

A jak poznat kvalitního headhun-
tera na první dobrou? 
Odborníci doporučují manažerům, aby 
nebyli překvapeni, když je podrobí výslechu 
a bude se vyptávat na vše o jejich podnikání, 
poslání organizace, kterou řídí, proklepne 
jejich firemní kulturu a prozkoumá další 
interní procesy. Zkušený headhunter s vámi 
průběžně komunikuje a připravuje pro vás 
pohovory s kandidáty

Malí, nebo velcí?
Headhuntingu se věnují velké agentury 
i malé soukromé subjekty. „Najmout si spe-
cializované lovce hlav nemusí být dražší než 
angažovat agenturu, ale servis a výsledky 
bývají lepší,“ tvrdí Ivar Mesenský ze společ-
nosti Wolf Hunt. 

„Naše úspěšnost, do které počítáme 
nástup manažera i překonání zkušební 
lhůty, se blíží k úrovni devadesáti pro-
cent,“ dodává. Novou agenturu založil se 
svým společníkem Ondřejem Havlíčkem 

v roce 2016. Pracovní agentury měly podle 
něho obchodní strategii nastavenou tak, 
že nemohly náboru věnovat péči, jakou si 
zasluhuje. Celý proces připomínal spíše 
sériovou výrobu – rychle dodat dostatek 
kandidátů – čím více, tím lépe – a inkaso-
vat odměnu. 

Masová výroba je přežitek
Naprostá většina pracovních agentur pracu-
je na bázi tzv. success fee, kdy je odměňová-
na až v okamžiku nástupu nového pracov-
níka. Firma pak platí pracovní agentuře 
několikanásobek platu zaměstnance. Tento 
model „na jistotu“ se donedávna zdál mnoha 
firmám jako nejlepší možný, neboť zdánlivě 
nic neriskovaly a platily pouze za konkrétní 
akvizice lidí. 

Zkušenosti však ukazují, že i tento způsob 
náboru má pro zadavatele řadu stinných 
stránek. Především není ani jisté, že agentu-
ra firmě poptávaného manažera dodá. 

„Klasické agentury pracují v masovém 
měřítku. Zaměstnávají desítky náborářů, 
kteří od rána do večera hledají pro desítky 
firem několik stovek různých pozic. Při ta-
kovém objemu stačí agentuře, aby obsadila 
jen několik procent pozic, a přinese jí to 
vysoké zisky. Zadavatelská firma má ovšem 
často smůlu a tolik potřebný manažer nena-
stoupí,“ tvrdí Mesenský. 

Proto se i v Česku začíná prosazovat 
model, kdy si firmy raději najmou úzce spe-
cializované headhuntery. 

Praxe v náboru vrcholných manažerů 
a nedostatkových expertů se v posledních 
letech překotně mění a mohou za to nové 
požadavky pracovního trhu. Vznikají nové 
technologické společnosti, stejně jako 
startupy s obrovskou poptávkou po  
IT specialistech, kterých v ČR aktuálně 
chybí až desítky tisíc. Proto se dá očekávat 
rychlý rozvoj tuzemského headhuntingu. 

JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka.mf.cz)FO
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První pravidlo:  
diskrétnost 
Na rozdíl od běžného vyhledávání pracovníků 
může headhunting probíhat v tichosti 
a anonymitě (bez inzerátů a životopisů). 
Headhunter přesně ví, koho hledá 
a nepotřebuje CV kandidáta. Klienta sleduje 
v jeho práci i mimo ni, zná jeho program, 
zájmy a preference. Tyto informace dokáže 
využít ve prospěch svůj i zadavatele. Kořistí 
headhuntera je v drtivé většině případů 
zaměstnaný člověk, který bývá spokojený se 
svou pozicí i příjmem. Při prvotním kontaktu 
nezná oslovený název firmy (klienta). Karty 
většinou headhunteři odkrývají až na první 
osobní schůzce.

Rozdíl mezi recruitingem 
a executive search
  Executive search (headhunting) – efektivní, 
ale časově náročná a drahá metoda, 
vhodná jen pro vyhledávání pracovníků 
do středního a vrcholného managementu, 
kteří jsou na pracovním trhu vzácní. 
Podmínkou je diskrétnost a osobní přístup 
headhuntera.
  Recruiting – firma hledá zaměstnance 
přes agentury či pracovní portály, a to 
prakticky na libovolnou pozici. Recruiterovi 
nabízí odměnu ve výši několika (dvou až 
tří) platů nového zaměstnance.

33,3 %
je obvyklá odměna pro headhuntery  
vypočítaná z ročního platu „uloveného“  
manažera. Třetina se vyplácí předem, třetina 
při představení kandidátů, třetina obvykle  
až měsíc po nástupu.
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Pět procent zaměstnanců tuzemských 
firem už má dokonce rozjezd 
vlastního byznysu naplánovaný. 

Vyplývá to z nedávného průzkumu agentury 
Ipsos.

Pro každého druhého zaměstnance, který 
o změně přemýšlí, je důvodem potřeba 
nezávislosti a větší svobody. „Vstup do pod-
nikání zvažují výrazně častěji zaměstnanci 
malých firem do patnácti lidí, vysokoškol-
sky vzdělaní lidé, pracovníci na nižších 
a středních vedoucích pozicích a obyvatelé 
Prahy,“ doplňuje výkonná ředitelka  
HR & ERM agentury Ipsos Lenka Šilerová.

„V zaměstnání se lidé mnohdy nedokážou 
realizovat, jak by chtěli. Proto také 60 pro-
cent potenciálních budoucích podnikatelů 
uvažuje o změně oboru,“ dodává.

Krok do neznáma je pro české zaměst-
nance lákavý, ale většina ho neudělá 
z jednoduchého důvodu: Jejich perspektiva 
je příliš nejistá. I to ukázal nejnovější prů-
zkum Ipsosu.

„Právě strach ze ztráty jistého příjmu trá-
pí zaměstnance při zvažování samostatné 
výdělečné činnosti nejvíce, uvedlo to  
60 procent z nich. Ztráty příjmu se více 
obávají lidé z větších firem, které mají 
padesát a více zaměstnanců, a ti, kteří jsou 
méně spokojeni v současném zaměstnání,“ 
upřesňuje Lenka Šilerová. 

Z ankety také vyplynulo, že 83 procent 
současných podnikatelů a živnostníků 
pochází ze zaměstnaneckého poměru. Také 
v jejich případě byly motivací ke změně 
touha po nezávislosti, potřeba svobody 
a flexibility, případně zajímavá životní 
příležitost.

„Zhruba polovina z nich s podnikáním 
změnila obor. Co je ale podstatnější: drtivá 
většina, a to celých 90 procent, návrat zpět 
do zaměstnaneckého poměru neplánuje. 
Podnikání jim tedy pomohlo se plně realizo-
vat,“ vypichuje Šilerová. 

Bezdůvodný pesimismus?
Podobný průzkum agentury Randstad 
Workmonitor nedávno ukázal, že by se 
vstup do podnikání líbil až 56 procentům 
českých zaměstnanců, jenže je odrazuje ri-
ziko krachu, které považují za příliš vysoké. 

A pesimismus není zcela bezdůvodný. 
První dva roky v České republice přežije 
pouze pětina nově vzniklých podniků.

„Český podnikatelský stav ztrácí tah na 
branku. Chybí nám generace nadšenců, kte-
rá tu byla v 90. letech. Byla tu obrovská na-
bídka, konkurence daleko slabší a možnost 
uspět nepochybně daleko vyšší. Po dlouhých 
letech nesvobody viděli lidé v podnikání 
lákavý způsob seberealizace, což už dnes 
neplatí,“ říká k tomu předseda Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků 
(AMSP ČR) Karel Havlíček.

Předseda AMSP přesto Čechům vstup na 
tenký led vlastního byznysu doporučuje. 
„Podnikatelské prostředí v České republice 
je celkem standardní a kdo má nápad a chuť, 
rozhodně by se neměl založení vlastní živ-
nosti bránit,“ doporučuje Havlíček.

Bezpečný přístav franšízora
Slova o tom, že podnikatelé návrat do za-
městnaneckého poměru odmítají, potvrzují 
manželé Husákovi, kteří před dvěma lety 
v Brně vstoupili do franšízového podniku 
OK Point. Rychle prošli stabilizační fází a je-
jich pobočka, poskytující klientům finanční 
bankovní a realitní služby, je dnes v černých 
číslech. 

„Podnikání nás naplňuje. Určitě nám ces-
tu usnadnil franšízový koncept, kdy máme 
na jedné straně silného a spolehlivého part-
nera a na druhé dostatek volnosti a příleži-
tosti se realizovat. Návrat do korporátního 
světa si už vůbec nedokážeme představit,“ 
vypráví Soňa Husáková. 

Franšízy, kde mohou franšízanti využít 
podpory, know-how a síly značky velké a za-
vedené firmy, jsou ovšem zdaleka nejbezpeč-
nějším byznysem. Dva roky nevydrží podni-
kat pouze každý pátý franšízant, u ostatních 
podniků je poměr přesně opačný. 

Optimističtější mládí
Optimismus českých studentů (coby 
potenciálních podnikatelů) je o něco vyšší 
než u starších lidí, nicméně i mladí lidé 
z vysokých škol si uvědomují rizika. A bojí se 
především těžkých začátků.

Za největší výhody podnikání označili 
vysokoškoláci flexibilitu, možnost řídit věci 
po svém i větší šanci na seberealizaci. Poten-
ciálně vyšší finanční příjem zařadili studenti 
českých fakult až na čtvrté místo. 

Celkově chtějí podnikat dvě pětiny z nich 
A jaké vnímají vysokoškoláci bariéry pro 
rozjezd byznysu? Za hlavní překážku 
podnikání označili nedostatek finančních 
prostředků (63 procent). Třetina se obává, 
že nebude vědět, jak na to, a necelá třetina 
spatřuje překážku v legislativních podmín-
kách.

Zmíněná čísla ukázala nedávná anketa 
Hospodářské komory (HK ČR) a Výzkum-
ného ústavu pro podnikání a inovace, do 
kterého se zapojilo 2539 studentů a dvanáct 
fakult českých vysokých škol. 

JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka@mf.cz)

Chtějí zkusit vlastní 
byznys, brzdí je obavy
Čeští zaměstnanci přemýšlejí 
o restartu kariéry
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„V zaměstnání se lidé 
mnohdy nedokážou 
realizovat, jak by 
chtěli. Proto uvažují 
o změně.“

LENkA šILERoVÁ,.výkonná ředitelka  

HR agentury Ipsos
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Vedení účetnictví je pro velkou 
část živnostníků a malých firem 
natolik komplikované, že jeho 

zpracování zadávají externím účetním nebo 
specializovaným firmám. Mnozí z nich 
žijí v klidu, v přesvědčení, že je o jejich 
účetnictví dobře postaráno. To ale jen do 
té doby, než je z omylu vyvede kontrola 
z finančního úřadu. 

Právě proto, že živnostník nebo majitel 
malé firmy nedokáže obvykle rozpoznat, zda 
je práce odváděná účetní firmou kvalitní, 
nebo ne, může pro něj být návštěva kontrolo-
rů a především jejich závěry velmi nepříjem-
ným překvapením. Někdy proto, že účetní 
nezaznamenali některou změnu a účtují „po-
staru“, častěji proto, že si svoji práci ulehčují 
a doufají, že se „na to nepřijde“. 

Těm nepoctivým do značné míry nahrává 
současná elektronizace účetních procesů, 

ale také nejednoznačný výklad toho, jak má 
správně vedené účetnictví vypadat. Mezer 
využívají nesolidní, často podvodné firmy, 
které za vedení účetnictví živnostníkům jen 
inkasují peníze, aniž by je skutečně provádě-
ly v souladu se zákonem. 

Elektronizace ztěžuje kontrolu
Dokud bylo účetnictví vedeno v papírové 
podobě, mohl si i naprostý laik zkontrolo-
vat, zda je každý doklad řádně zaúčtován. 
Ke každému totiž byla vystavena takzvaná 
košilka, která obsahovala nejen základní 
údaje o daném účetním dokladu, ale také 
podpis konkrétního účetního a datum jeho 
zpracování. 

V současnosti však stále více účetních ko-
šilky nevystavuje s tím, že všechny důležité 
informace jsou v datové podobě ve specia-
lizovaném účetním programu. Na fakturu 

a další doklady často uvedou jen číslo, pod 
kterým je doklad zaúčtovaný. Finanční sprá-
va však upozorňuje podnikatele, že takto 
zpracovaný doklad neodpovídá požadavkům 
na řádné vedení účetnictví. 

„Zákon o účetnictví stanoví náležitosti, 
které ‚musí‘ účetní doklad obsahovat. Pouhé 
uvedení nějakého čísla na faktuře je nedo-
stačující,“ zdůrazňuje Lukáš Heřtus, mluvčí 
Finanční správy. 

Daňový poplatník má podle Finanční 
správy povinnost doložit, jak byl kon-
krétní účetní doklad zaúčtován, zda se 
toto zaúčtování odrazilo ve výsledku 
hospodaření a v základu daně uvedeném 
v daňovém tvrzení. „Takzvaná košilka 
o zaúčtování dokladu se tak jeví jako ne-
vhodnější nástroj pro zajištění jednoznač-
né vazby konkrétního dokladu na způsob 
jeho zaúčtování v účetních knihách s tím, 

Šmejdi v účetnictví
Po hrncích, nedostatkových stavebninách, 
falešných poplatcích za registrace firem 
se podvodníci vrhli na účetnictví 
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že pokud by účetní jednotka preferovala 
jinou variantu, bylo by vhodné ji nále-
žitě popsat v příslušné vnitropodnikové 
směrnici pro vedení účetnictví,“ zmiňuje 
Lukáš Heřtus.

S košilkou, nebo bez ní?
Také seriózní účetní potvrzují, že za nimi 
občas přicházejí zákazníci, kteří mají 
účetnictví v katastrofálním stavu, přestože 
se jim o tuto oblast staraly externí firmy. 
„U některých klientů, kteří ke mně při-
cházejí, jsem viděla účetnictví v podobě 
pouze očíslovaných primárních dokladů, 
a dokonce i u jedné účetní jednotky ani 
neočíslovaných, kde tedy byly nějaké sestavy 
v podobě blížící se hlavní účetní knize, ale 
provázanost primárních dokladů s těmito 
sestavami byla velice problematická,“ říká 
Zuzana Pšeničková z Komory certifikova-
ných účetních a vítězka soutěže Účetní roku 
z let 2011 a 2012.  

Na rozdíl od Finanční správy ale preferuje 
účtování v digitální podobě. „Jsem zástupce 
skupiny účetních, která tvrdí, že košilky 
v době elektronické již nejsou potřeba.  
Košilky k dokladům vždy zajišťovaly, aby 
účetní doklad měl všechny náležitosti, což 
bylo potřeba, kdy nebyl účetní software tak 
rozvinutý. Samotný primární doklad ještě 
není účetní doklad. Účetním dokladem se 
stává až po doplnění všech údajů, které 
požaduje zákon o účetnictví. Ten je ovšem 
zastaralý a nijak nerespektuje pokrok 
v účetních a jiných programech, takže je 
třeba pracovat s částmi tohoto zákona, které 
do něj vnesly myšlenky elektronického 
a podpisového záznamu, takže účetní doklad 
může být jen v elektronické podobě včetně 
podpisových záznamů. Používání košilek 
považuji dlouhodobě za naprosto neekolo-
gický a zcela překonaný postup,“ zmiňuje 
Zuzana Pšeničková.  

Jenže právě argument o „překonaných 
košilkách“ používají kromě seriózních účet-
ních firem pracujících s moderními postupy 
také podvodníci. Firmě vrátí účetní doklady 
s tím, že vše pečlivě vedou v elektronické po-
době. V případě kontroly z finančního úřadu 
se však stává, že podvodná účetní firma 
není schopná data o elektronickém zpraco-
vání dokladů poskytnout, protože účtování 
jen předstírala a inkasovala peníze. Její 
zástupci přestanou brát telefony, reagovat na 
e-maily a živnostník se ocitne v situaci, kdy 
nemá kontrolorům co poskytnout. 

Gangsteři v rukavičkách
Druhou fintou „účetních šmejdů“ je, že za 
poskytnutí dat v elektronické podobě začnou 
požadovat „výpalné“.  Argumentují tím, že 
poskytnutí dat je služba navíc. 

„Když jsme kvůli realizaci projektu v ji-
ném regionu museli angažovat novou účetní 
firmu, než se kterou jsme předtím dlou-
hodobě spolupracovali, překvapilo nás, že 
nepoužívala při zaúčtování dokladů obvyklé 
košilky. Účetní však tvrdila, že vše máme 
u ní v elektronické podobě. Když jsme však 
potřebovali finančnímu úřadu doložit řádné 
vedení účetnictví, začala účetní požadovat 
téměř desetinásobek částky, kterou jsme 
měli ve smlouvě za vedení účetnictví. S tím, 
že data zpracovala na vlastním softwaru, 
a tím pádem nejsou součástí smlouvy,“ uvedl 
svoji zkušenost podnikatel, který si nepřál 
zveřejnit svoje jméno. 

Ekonomika šlape, účetní nestíhají
Trendem, který zvyšuje riziko pokut pro 
podnikatele, je současné přetížení účetních. 
Ekonomika v současnosti šlape, objemy za-
kázek, faktur, nákupů investičního majetku 
a další účetní položky rostou, ale účetních 
adekvátně s tím nepřibývá. Jsou proto 
přetížení a dělají chyby, kterých by se za nor-
málních okolností nedopustili. 

„Firma, kterou jinak pokládáme za 
seriózní společnost, poslala omylem naše 
kompletní účetnictví naší přímé konkuren-
ci. Dozvěděli jsme se to díky tomu, že jsme 
byli v kopii e-mailu, který pracovník účetní 
firmy odeslal naší konkurenci nedopatřením 
narychlo během školení,“ popisuje svoji 
zkušenost další z podnikatelů. 

Kromě podobných omylů vyzrazují účetní 
citlivé informace o klientech také kvůli nepo-
zornosti nebo až přílišné spořivosti. K lepení 
účtenek do šanonů někteří používají napří-
klad faktury či další doklady svých klientů. 

„Zjistil jsem, že jízdenky pro doložení ces-
tovních příkazů nalepila účetní na pracovní 
verzi účetního deníku zcela jiné společnosti. 
Získali jsme tak detailní přehled o finanční 
situaci zcela cizí firmy. Když jsem si před-
stavil, že podobně lehkovážně zachází účetní 
také s našimi citlivými údaji, přerušili jsme 
s ní spolupráci,“ doplňuje tentýž podnikatel 
svoji další zkušenost.     

Povinné pojištění a členství  
v komoře?
Živnostníci a malé firmy, které trpí důsled-
ky činnosti nepoctivých účetních firem, 
proto požadují výrazné zlepšení svého 
postavení. Chtějí, aby účetní měli povinné 
členství v profesní komoře. Požadují také, 
aby podobně jako u daňových poradců 
byli účetní ze zákona pojištění na škody, 
které svým zákazníkům způsobí. Účetní se 
však povinnému členství brání. „Povinné 
členství a s tím související regulace není tou 
vhodnou cestou,“ říká Libor Vašek, předseda 
Komory certifikovaných účetních. 

Připouští však, že pro podnikatele je 
nyní velmi těžké poznat, komu mohou své 
účetnictví svěřit. „Rozlišit seriózní subjekt 
– profesionála s relevantní odborností 
a zkušeností – není jednoduché a vzniká 
informační asymetrie mezi těmi podnika-
teli, kteří hledají, a podnikateli, kteří účetní 
služby nabízejí,“ souhlasí Libor Vašek.  
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„Rozlišit seriózní 
subjekt – profesionála 
s relevantní odborností 
a zkušeností – není 
jednoduché.“ 

LIBoR VAšek,.Komora certifikovaných účetních

12/2018 l 51

Signály, že účetní  
pracuje špatně
1. �Nepoužívá�košilky�ani�nepředává�firmě�
data�v�elektronické�podobě

2.  Účetní�doklady�neřadí�chronologicky�

3.  Nedostatečně�chrání�citlivé�finanční�údaje�
klientů
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Když to zkrátím, můžeme říci, že 
jde o nezávislé odborníky, kteří 
prodávají svou odbornost pod 

vlastním jménem na volném trhu, například 
to jsou grafička, překladatel, lektorka, 
konzultant, koučka či programátor, říká 
Robert Vinkler, podnikatelský poradce.

 Mezi OSVČ a freelancery nelze klást 
rovnítko?
Nelze. OSVČ je legální forma podnikání, 
kdežto freelancing je spíše určitý pří-
stup k práci a podnikání. Většina OSVČ 
nejsou freelanceři, protože vystupují pod 
značkou jako firma, mají zaměstnance, 
nebo jde naopak o závislé, misklasifikova-
né pracovníky, kteří pracují na takzvaný 
švarcsystém. A stejně tak řada freelancerů 
nemá status OSVČ, někteří fakturují na 
vlastní společnost, pracují nárazově přes 
nějakou platformu, na smlouvy o dílo nebo 
využívají jiný druh kontraktu. Platí, že 
většina freelancerů má status živnostníka, 
ale neznamená to, že freelancer je totéž co 
OSVČ.

 Je jedním z rozdílů i to, že je freelancing 
kapitálově nenáročný? Tedy že člověk, který 
se vydá na volnou nohu, nepotřebuje velkou 
vstupní investici?
Kapitálem je především freelancer sám. Free- 
lancing představuje typicky práci hlavou 
(anglicky knowledge workers) nebo práci 
vykonávanou primárně na počítači. Většina 
freelancerů si do začátku vystačí s tím, co už 
mají: počítač, mobil, auto, finanční rezervy… 
Nároky na konvenční kapitál (majetek, ne-

movitosti, peníze, úvěry) jsou zpravidla níz-
ké na rozdíl od kapitálu osobního – znalosti, 
dovednosti, vzdělání, certifikace či dobré 
jméno. Ten je pro úspěšnost freelancerů 
klíčový. Existují ovšem i výjimky jako třeba 
řemesla, protože zařídit dílnu není levné. 
Většina freelancerů ale do rozjezdu skutečně 
žádný velký kapitál nepotřebuje.

 Patří mezi freelancery i řemeslníci či 
zemědělci?
Tady se jednotlivé definice dost rozcháze-
jí, což ovšem samotné freelancery vůbec 
netrápí. Proto vždy říkám: Pokud se vy 
sami za nezávislého profesionála na volné 
noze považujete, pak prostě freelancer jste 
bez ohledu na to, do které škatulky spadá-
te. Takže ano, mistr stolař nebo poradce 
v zemědělství, kteří svůj byznys stavějí 
především na sobě, svém dobrém jméně 
a odbornosti, se mohou určitě počítat mezi 
nezávislé profesionály.

 Je dnes v Česku mezi mladými lidmi 
zájem vydat se na „volnou nohu“?

Svobodomyslní, nezávislí lidé jsou pro 
společnost mimořádně důležití už jen pro-
to, že jeden z aspektů svobody, ten eko-
nomický, docela dobře ztělesňují. Zájem 
o práci na volné noze mezi mladými lidmi 
v Česku stejně jako ve světě v poslední 
dekádě viditelně stoupl, ale nepřeceňoval 
bych to. Spousta mladých lidí totiž nechce 
nutně podnikat na volné noze. Mnozí 
jen chtějí větší pracovní flexibilitu a tu 
jim dnes umějí nabídnout i progresivní 
zaměstnavatelé: volnější pracovní dobu, 
práci doma či mimo kancelář, možnost 
vybírat si projekty a podobně. Studie 
velkých poradenských firem jako Deloitte, 
Accenture či PwC se poslední dobou 
shodují v tom, že trh práce vzdělanějších 
bílých límečků směřuje k mnohem větší 
flexibilitě a práce na volné noze je toho 
součástí. 

 Stojí za rozmachem freelancingu také 
rozvoj moderních technologií? 
Globalizace a nástup informačních a teleko-
munikačních technologií byly v uplynulých 
třech dekádách pro rozmach freelancingu 
klíčové. Jednoduše proto, že tyto technolo-
gie umožnily výkon mnoha činností externě, 
mimo firmu. Osobní počítače, mobily, inter-
net a na něj vázané webové, cloudové a tržní 
platformy dnes umožňují spolupracovat na 
dálku v rozsahu, který byl dříve nemyslitel-
ný. Podobně revoluční vliv může mít ovšem 
v budoucnu i virtuální realita, 3D tisk či 
telepresence ve spojení s robotikou. 

JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka@mf.cz) 

Stav freelancerů v Čechách
Česky je freelancer člověk na volné 
noze. Pokusů o přesnou definici bylo 
hodně, ale každá měla své mouchy 

Fokus
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Definice freelancera

Je�tu�hlavně�„superširoká“�definice�
podle�americké�Freelancers�Union,�která�
započítává�i�přivýdělky�a�špatně�placené�
permabrigádníky,�a�dále�pak�britská�
podle�IPSE,�která�počítá�za�freelancery�
především�kvalifikované�nezávislé�
odborníky.�
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Léčím děti v Iráku.
Pomozte mi.
www.magna.org

Martin Bandžák
zakladatel humanitární organizace MAGNA
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Soud návrhu Liftaga vyhověl, a Taxify 
tak má pro své služby využívat pouze 
licencované řidiče. Estonský startup 

porušování zákonů odmítá. 
Předběžné opatření se týká krajských 

měst v Česku, v nichž Taxify svou činnost 
provozuje, Českých Budějovic, Olomouce, 
Ostravy a Plzně. Soud službu bez splnění 
zákonných pravidel zakázal nepravomocně 
již dříve v Praze. 

Po střetu pražských taxikářů se společ-
ností Uber je tu tedy další souboj: Liftago 
vs. Taxify. Je evidentní, že celý spor dvou 
startupů je jen dalším průvodním jevem do-
provázejícím nástup inovativních způsobů 
přepravy. 

Bráníte pokroku! 
„Nejsme fandové stávek a podobných proje-
vů nesouhlasu. Věříme ve zdravou konku-
renci, odpovědnou modernizaci zákonů 
i v to, že pozitivní změny v dopravě můžeme 
dosáhnout eticky. Velmi rád se zúčastním 
i veřejné debaty k tématu modernizace 
a dodržování zákonů se zástupci společností 
Uber nebo Taxify,“ říká šéf Liftaga Ondřej 
Krátký. 

Cílem Liftaga není podle vyjádření Krát-
kého „přerušit činnost Taxify, ale to, aby 
i u všech konkurenčních služeb jezdili pouze 
licencovaní a prověření řidiči, jak ukládají 
dnešní zákony“. 

Startup Taxify, který do Česka vstoupil 
v roce 2015, porušování zákonů ostře odmítl 
s tím, že zástupci klasických taxi dispečinků 
se snaží zabránit pokroku za každou cenu 
a ve svých návrzích na předběžné opatření 
neustále opakují nepravdivé argumenty, 
které Taxify obviňují z toho, že poskytuje 
a zprostředkovává taxislužbu na území 
těchto měst. 

„Společnost Taxify však zastává názor, že 
předmětem jejího podnikání není nic z toho, 
co se v obviněních opakovaně objevuje. 
Taxify bylo, je a nadále zůstane tvůrcem 
a provozovatelem softwarové platformy, 
kterou mohou využívat všichni řidiči, kteří 
si aplikaci nainstalují do svého chytrého 
telefonu,“ uvedl pro CzechCrunch k před-
běžnému opatření Roman Sysel, šéf českého 
Taxify.

Nezákonné, neetické
Aktuální předběžné opatření společnosti 
Taxify zakazuje nelegální činnost nejen 
provozovat, ale také zprostředkovávat. 
Právě tím, že službu pouze zprostředkovává, 
přitom Taxify doposud ve všech podobných 
případech argumentovalo. I jeho řidiči bez 
výjimek by tedy měli mít podle aktuálního 
soudního vyjádření potřebnou licenci.

„Zneužívání odpovědnosti řidičů považu-
jeme za nezákonné a zejména neetické. Jsou 
to totiž právě řidiči, na které kontroly míří. 
Platformy typu Taxify či Uber žádnou odpo-
vědnost nenesou, v jejich podání jsou pouze 
zprostředkovateli služby,“ dodává Krátký. 

Taxify nyní zvažuje, že z krajských měst 
odejde. „Ve všech českých městech, ve 
kterých fungujeme, jsme svědky velmi 
vřelého přijetí jak ze strany cestujících, tak 
řidičů. Bohužel ani v jednom z nich jsme 
se nesetkali s podporou ze strany místních 
úřadů, přestože obyvatelé těchto měst jasně 
ukazují, že chtějí používat moderní, cenově 
výhodnější a transparentní přepravní al-
ternativy. Nedovolíme, aby byli řidiči, kteří 
naši aplikaci využívají, opakovaně fyzicky 
a slovně napadáni. Nechceme je těmto 
útokům nadále vystavovat, a proto velmi 
vážně přemýšlíme o ochodu z těchto měst,“ 
říká Sysel. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Bratrovražedný boj   
Česká platforma Liftago 
zažalovala estonskou společnost 
Taxify s tím, že opakovaně porušuje
dodržování platných zákonných podmínek

DueL
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Ostrá výměna
Představitelé�Taxify�se�děsí�toho,�že�by�
mohlo�dojít�k�„zakonzervování�starých�
pořádků,�které�se�celou�dobu�snaží�
změnit“.��Konkurent�Liftago�argumentuje�
tím,�že�„nezná�žádný�příklad�vyspělé�
ekonomiky,�kde�se�digitální�ekonomika�
v�přepravě�provozuje�prostřednictvím�
amatérských�řidičů�bez�moderní�licence“.�
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O blahodárných účincích sirovodíku 
(H2S) se ví už roky. Štiplavé plyny 
obsažené v horkých pramenech 

vzbuzují nadšení. Dokonce někteří neváhají 
tvrdit, že se jedná o novodobý elixír mládí, 
„pramen lásky“. Jenže leckdo se ušklíbne, 
a co ten zápach sirovodíku? Připomíná 
zkažená vejce. 

V malých koncentracích ale nevadí, sulfan 
pak opravdu působí jako zázrak. Nejčastěji 
se s ním můžeme setkat v podobě minerální 
vody s obsahem sirovodíku. 

Mocný účinek
Sirovodík se vstřebává kůží, a to nejlépe po-
kud je teplota vody 38 stupňů Celsia, čehož 
využívají například sirné lázně u Zlína. Síra 
se následně ukládá v pojivové tkáni, což 
zlepšuje pružnost a odolnost měkkých tkání. 

„Nechejte se hýčkat koupelí v minerální 
vodě, která obsahuje více než dva miligra-
my léčivého sirovodíku v litru vody,“ lákají 
návštěvníky Lázně Kostelec u Zlína podobně 
jako jiné sirné lázně v Česku. 

A dodávají, že účinnost sirných koupelí je 
vysoká – napomáhají v léčbě nepříjemného 
revmatismu, bolestí kloubů a svalů a mnoha 
kožních onemocnění jako lupénky, atopické-
ho ekzému či akné. Stejně si poradí i s poru-
chami pohybové i oběhové soustavy.

Sirovodík významně přispívá k uvolňo-
vání a roztahování cév, což vede ke zvýšení 
průtoku krve. Toto rozšíření cév je patrné 
i pouhým okem v podobě tzv. sirného eryté-
mu – červeně zbarvené kůže.

Přírodní viagra
A u toho, že sirovodík má blahodárný vliv 
nejen na pohybové ústrojí, to zřejmě neskon-
čí.  Možná již brzy začne konkurovat viagře. 
Tuhle domněnku podpořily podle agentury 
ANSA i nedávné výzkumy, v nichž se uvádí, 
že je schopen rozšiřovat cévy. 

Studie italských vědců tvrdí, že těchto 
účinků na rozšiřování cév lze dobře využít 
i v boji proti impotenci, stejně jako se použí-
vá viagra. 

Italští vědci nejprve identifikovali v lid-
ském penisu dva enzymy, CBS a CSE, které 
mění běžnou aminokyselinu v tento plyn. 
Potom při pokusech ve zkumavce zjistili, že 
tento plyn působí na rozšiřování cév v tkáni 
penisu. Při pokusech s laboratorními krysa-
mi se nakonec potvrdilo, že působí příznivě 
na jejich erekci.

„Sirovodík totiž dokáže uvolnit nervy 
a rozšířit cévy v penisu, což přispívá k vy-
volání erekce,“ řekl farmakolog Giuseppe 
Cirina z univerzity v Neapoli časopisu 
Science. 

Léky fungující na sirovodíkové bázi by 
tak mohly pomoci v léčbě poruch erekce 
mužům, u nichž viagra neúčinkuje.  ReD

Sirovodík nezklame
Trápí vás bolesti kloubů, svalů, 
revmatismus, kožní onemocnění? 
Pak zkuste sirné lázně 
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JEDNIČKA.�Léčivý�pramen�v�Lázních�
Kostelec�u�Zlína�obsahuje�nejvyšší�
koncentraci�blahodárného�sirovodíku� 
v�České�republice.

SMĚR ZLÍN.�Sirné�prameny�jsou�
zvlášť�vydatné�v�předhůří�malebných�
Hostýnských�a�Vizovických�vrchů.

BOHATÝ VÝBĚR.�K�léčbě�se�používá�
široká�paleta�procedur�–�od�sirných,�
uhličitých�či�perličkových�koupelí�přes�
rašelinové�zábaly,�parafínové�obklady,�
různé�druhy�masáží�a�plynové�koupele� 
v�CO2�až�po�světelnou�terapie,�
elektroléčbu�i�léčebnou�rehabilitaci.
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Když jsem odklopil zadní dveře, 
rozevřela se přede mnou tlama, 
a to doslova. Na výšku měřila mezi 

podlahou a střechou 1234 milimetrů 
a na šířku v úrovni podlahy 1496 mm. 
V testovaném voze jsem měl k dispozici 
1529 litrů při sedadlech ve vzpřímené 
poloze, při sklopených zadních pak 
ohromujících 2761 litrů! Sem už se nějaká ta 
bedna, sudy, hadice či nářadí vejdou.  

A stejné to bylo i v kabině, v prostoru 
cestujících. I zde nabídla verze Connectu pro 
rok 2018 neuvěřitelně mnoho místa. Proto 
bude lákavý také pro početné rodiny, vždyť 
za sebe si mohou pohodlně sednou dva 
basketbalisté. (No, tedy spíše rozehrávači, 
kolem 185 až 190 centimetrů výšky). 

Posuvné zadní boční dveře mi umožnily 
nastoupit do vysokého vozu, aniž bych se 

musel hrbit. Navíc jsem při tom mohl směle 
gestikulovat. Šířka jejich otvoru byla 839 mi- 
limetrů. V tomto ohledu fordovské „empé-
véčko“ konkurentům ujelo.

Firemní kanibalismus
Nový Grand Tourneo Connect je pětidveřové 
pěti- až sedmimístné MPV. Ford jej původně 
vyvíjel jako dodávku. Tedy s důrazem na 
výdrž a nízké provozní náklady. A tyto před-
nosti mu od jeho představení v roce 2012 
vydržely až do představení inovovaného 
nástupce. Ten bezostyšně vyzobal hrozinky 
z posledních osobních modelů americké 
značky. Činil tak podobně jako jiné užitkové 
Fordy procházející modernizací (kompaktní 
Tourneo Courier a osmi- až devítimístný 
Transit Custom). A co že si to tedy „vypůj-
čil“? Za vše jmenuji jen rozhraní Sync 3, 

asistenční systémy či nový dieselový motor 
1,5 EcoBlue.   

Connect roku 2018 dostal také novou 
šestiúhelníkovou masku, aerodynamič-
těji tvarovaný nárazník a nová xenonová 
světla kombinovaná s denními diodami. 
V interiéru jsou patrné kvalitnější mate-
riály, nepřehlédnutelné jsou nové druhy 
čalounění. Největší změnou je však palubní 
deska osazená 6,6palcovým dotykovým 
displejem systému Sync 3 s hlasovým 
ovládáním. 

Bezpečnost posilují autonomní brzdy 
s detekcí chodců, monitoring jízdních pruhů 
s udržením, výstraha při couvání, předko-
lizní asistent, detekce slepých úhlů zpětných 
zrcátek a v neposlední řadě adaptivní tem-
pomat. Tedy opět prvky, které známe spíše 
z modelů Mondeo či Kuga. 
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Na výtluky s rozvahou
Při jízdě jsem si pochvaloval skvělý výhled 
obrovským čelním oknem, zato jsem byl 
rozmrzelý z neklidného projevu vozu na roz-
bitých silnicích. A nepomohlo ani, když jsem 
výrazně zpomalil. Dokonce jsem měl pocit, 
že jsem si vše více zkomplikoval. Kdepak, na 
rozbité zapadlé české silničky konstruktéři 
vozu evidentně nemysleli. 

Při průjezdu zatáčkami se vysoký vůz 
výrazně nakláněl, ale to nemíním jako 
výtku. Tohle mají všechny MPV vycházející 
z konceptu užitkových vozů společné. 

Parkování v tomto voze si zaslouží sa-
mostatný odstavec. Vůz je dlouhý, vysoký, 
poloměr otáčení nijak ohromující (12,2 m). 
Chvíli mi tedy trvalo, než jsem si na to v Pra-
ze zvykl. Kroutil jsem přitom volantem jak 
divý, naštěstí řízení bylo hodně lehké, takže 

Ford Grand tourneo Connect 
1,5 ecoBlue 

Motor: vznětový, 1499 cm³ 
Nejvyšší výkon: 88 kW (120 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3600 ot/min
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 13,3 s
Převodovka: 8stupňová automatická 
Provozní hmotnost: 1775 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2320 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
4825 x 1835 x 1820 mm
Počet míst: 5
Objem zavazadlového prostoru: 
1529/2761 l 
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
5,3/5,0/5,2 l
Základní cena vozu: 561 029 Kč  
(Tourneo, 1,0 EcoBoost, výbava Trend)
Cena testovaného vozu: 787 662 Kč  
(výbava Titanium)
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svalová křeč nehrozila. Musel jsem si také 
dávat pozor při manévrování, abych dodržel 
dostatečný odstup od vozu za mnou. Jinak 
bych zadní dveře neotevřel. Byly obrovské.  

Berte nejsilnější
Vůz je nabízen s třemi motorizacemi. Já 
jsem dostal do ruky nejsilnější s osmistup-
ňovou automatickou převodovkou (výbava 
na přání, pouze u motorů se vznětovým mo-
torem). Jak se projevovala? Kopec nekopec, 
nový čtyřválec 1,5 EcoBlue (120 k) si hravě 
poradil i se čtyřmi pasažéry a 300 kilogra-
mů vážícím nákladem na palubě. 

Dost dobře si ale nedovedu představit 
v podobné situaci vůz se slabším motorem. 
Jistě, pokud máte rozpočet omezený, musí 
postačit dieselová patnáctistovka se sto 
koňmi. A pokud plánujete jezdit s vozem jen 
po městě a jeho okolí, dojde na odborníky 
oceňovaný benzinový tříválec EcoBoost se 
start-stopem. Ovšem u obou počítejte s tím, 
že předjíždět se asi neodvážíte.  

Ocenil jsem i projev testovaného vozu na 
dálnici. Udržet stotřicetikilometrovou rych-
lost pro něj nebyl žádný problém. Chvílemi 
jsem jel bez problémů i mnohem rychleji, 
přiznávám. Vůz držel na vozovce jako přiši-
tý. Ovšem já jsem si v tu chvíli připadal jako 
na můstku bachratého korábu plujícího pod 
plnými plachtami. Tak ukrutně mi fičelo 
kolem uší. Velká zpětná zrcátka se hlásila 
vehementně o slovo. 

Dlouhodobá spotřeba testovaného modelu 
Grand Tourneo Connect se po týdenní 
zkoušce ustálila na 6,2 l/100 km. To nebylo 
špatné. Od té papírové, udávané výrobcem, 
se odchýlila jen o litr. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 

NA VÝBĚR. Modernizovaný Connect je k dispozici 
ve dvou verzích, s krátkým (2662 mm) a dlouhým 
(3062 mm, model Grand) rozvorem.  
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Sociální demokracie prožívá nejhorší časy 
od roku 1989. Především je na tom špatně 
politicky: ačkoliv je součástí vlády, její 
preference se pohybují nejníže za posled-
ních 28 let. Je na tom ale špatně i hospo-
dářsky. Tíží ji nebezpečí splátky dluhu ve 
výši 337 milionů korun dědicům advokáta 
Zdeňka Altnera, který pro stranu v roce 
2000 vymohl Lidový dům jako historické 
sídlo ČSSD. Přesto sociální demokracii 
nehrozí bankrot či jiné vážnější finanční 
potíže. A to právě díky tomu, že vlastní 
mnoho nemovitostí po celé zemi. Týdeník 
Euro se v souvislosti s kauzou Altner 
rozhodl podrobněji prozkoumat, jak je na 
tom nejstarší stále fungující česká politic-
ká strana s financemi a majetkem.

Kromě potenciálně nákladného sporu 
s Altnerovými dědici se sociálním demokra-
tům každým rokem snižuje částka, kterou 
dostávají ze státního rozpočtu. Na vině jsou 
hlavně nevalné volební výsledky strany 
v minulých letech. Špatná pozice strany v čes-
ké politice tak přímo ovlivňuje i její finanční 
kondici. 

Ještě ve volebním roce 2013 strana 
inkasovala od státu více než 246 milionů 
korun. Loni, kdy se také konaly volby do 
Poslanecké sněmovny a strana tak získala 
mimořádnou dotaci na úhradu volebních 
nákladů, jí do stranické pokladny přiteklo už 
výrazně méně peněz – přibližně 142 milionů 
korun. A letos získala ze státního rozpočtu 
už jen 77 milionů. Loni kvůli snižujícímu se 
přísunu peněz od státu strana hospodařila 
se ztrátou 40 milionů. „Očekávali jsme loni 
o pětinu vyšší příjmy. Celkové hospodaření 
ovlivnila především jednorázová ztráta za 
volební hlasy a dlouhodobá ztráta za mandá-
ty poslanců,“ řekl ekonomický ředitel ČSSD 
Martin Starec.  Jn

Česko nemá moc firem, které by se mohly 
pyšnit přívlastkem „světová“, v oboru 3D 
tisku se jich ale pár najde. Jedna taková sídlí 
v pražských Holešovicích, jejím zakladate-
lem je Josef Průša. Není to hračkárna pro 
pár lidí, vyrábí nejpoužívanější tiskárny své-
ho druhu na světě, její obrat letos překročí 
miliardu a Josef Průša je ve světě 3D tisku 
globální celebritou. „Trávím tu všechen čas, 
ale baví mě to,“ říká v rozhovoru pro Euro 
Josef Průša.

 Podle průzkumu společnosti Deloitte jste 
nejrychleji rostoucí technologická firma ve 
střední Evropě s meziročním růstem přes 
17 tisíc procent. Jak velký úspěch to je?
Pro mě je to zklamání. Mohli jsme mít 
21 tisíc procent růstu. Jenže nám do auditu 
nezapočítali objednávky, které jsme fyzicky 
nestihli vyřídit, ač spadaly do sledovaného 
období. Takže je to jen sedmnáct tisíc, no.

 Co s sebou tak obrovský růst přináší? 
Některé firmy ho neustojí a přehřejí se.
Abych byl upřímný, je to někdy velký chaos 
a jeho kočírování dá velkou práci. Naštěstí to 
pořád zvládáme, ale ano, je to živelné. Třeba 
jsme se museli stěhovat, protože 
z 50 lidí, s nimiž jsme pracovali v Karlíně, 
jsme teď v Holešovicích už s 320 lidmi. 
U nás jako hardwarové firmy je vlastně 
všechno o dost složitější.   KER

Právní služba Evropské komise objevila 
Ameriku. Český premiér je v konflik-
tu zájmů při čerpání evropských dotací 
firmami umístěnými ve svých svěřenských 
fondech a Evropská komise by to měla řešit. 
Dá se čekat právní bitva o výklad evropské 
i české legislativy, ale věcná podstata je 
evidentní a neoddiskutovatelná. Andrej 
Babiš je v postavení, v němž svým rozho-
dováním a výkonem funkce může získat 
a zjevně získává osobní prospěch, přičemž 
je zcela lhostejné, zda mezi Agrofertem 
a jeho osobou funguje či nefunguje nějaká 
přepážka nazývaná svěřenský fond. Je jeho 
jediným a absolutním beneficientem a to, 
že fond řídí jeho nejbližší a nejdůvěrnější 
spolupracovníci, kteří si bez Šéfova svolení 
nekoupí ani rohlík s kosteleckým uherá-
kem, je jen drzý bonbónek navrch. Přičemž 
evropské dotace jsou jen zlomkem rance 
peněz, o který v Babišově konfliktu zájmů 
ve skutečnosti jde.

Pro pochopení rozměru problému si 
stačí otevřít na webu české vlády program 
nějakého jejího zasedání. Minulý týden 
se z prvních deseti bodů týkaly hned tři 
přímo podnikání Babišových podniků 
a další nepřímo (pro účely tohoto textu se 
nebudeme zdržovat předstíráním, že jde 
o podniky, jejichž akcie vlastní svěřenský 
fond zřízený Andrejem Babišem starším, 
jehož jediným beneficientem je Andrej 
Babiš starší). Není to nic nepochopitelné-
ho. Byznysmen orientovaný na regulovaný 
byznys závislý na politickém rozhodování 
na tom jinak být nemůže. Zištné motivy 
politického rozhodování se samozřejmě 
jen těžko dokazují a kontrolovat se nedají 
vůbec, a to je hlavní důvod, proč takové 
lidé nepatří do politiky.  PP

CELÉ TEXTY NA WEBU TÝDENÍKU

Zvadlé růže
Sociální demokraté mají 
připravený výjimečný úvěr 
od Fio banky na zaplacení 
Altnerovým dědicům

Trojrozměrný král
Firma Josefa Průši vyrostla 
za rok o 17 tisíc procent. Je 
to zklamání, říká globální 
celebrita 3D tisku

Jak platí české podniky
Firmy Andreje Babiše těží
v podstatě z každého 
druhého rozhodnutí 
vlády 
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Podle expertů je cílem podvodných 
mailů přimět adresáty, aby se 
odhlásili ze zasílání dalších 

obtěžujících nabídek, a dostali se tak na 
podvodnou stránku.  

Léky na chrápání, hadice na zalévání 
v letních vedrech, zařízení na sledování kan-
celáře v době nepřítomnosti nebo zázračný 
přípravek na potenci. Desítky nabídek toho-
to charakteru začaly v posledních měsících 
chodit do e-mailů malých firem a živnost-
níků. Mají jedno společné. Na první pohled 
jsou podezřelé nabídkou zboží a služeb 
a také množstvím mailů, které podnikatele 
bombardují. Podle odborníků jde často 
o velmi nebezpečné zprávy.

„Pokud se daný uživatel na podobné 
stránce dříve neregistroval, velmi pravděpo-
dobně se jedná o takzvaný phishing. Ten se 
v současnosti vyskytuje v různých formách 
a bývá stále propracovanější, se zaměřením 
na různé skupiny lidí nebo jednotlivce. V dr-
tivé většině případů lze phishing rozpoznat 
podle domény, na kterou odkaz v e-mailu 
směřuje. Typicky se jedná o doménu nezná-
mou, která nemá nic společného s nabíze-
ným produktem nebo službou,“ upozorňuje 
Michal Merta, odborník na IT bezpečnost 
společnosti Accenture.

Běžný postup přitom v obraně proti spa-
mům nepomáhá. Antivirové programy je ne-
zachycují, blokovat odesilatele je neúčinné, 
protože se falešné adresy odesílatelů střídají 
velmi rychle.

Blokování odesilatele nestačí 
„Existuje velké množství nástrojů, které 
pomohou zefektivnit boj proti phishingu. Ať 

už na úrovni síťové, či přímo na koncovém 
zařízení. Blokování domén odesílatelů je 
samo o sobě nedostatečné. Je ale možné 
nastavit ochranu proti phishingu ve vašem 
prohlížeči,“ pokračuje Michal Merta.

Nicméně útočníci jsou prý velmi vyna-
lézaví a neustále hledají možnosti, jak tyto 
ochrany obejít. „Nejlepší řešení je tudíž 
naučit uživatele, jak phishing rozeznat  
a co dělat v případě kliknutí na podvodný  
e-mail,“ dodává Michal Merta.

Podezřelé na těchto e-mailech je mimo 
jiné i to, jak výrazně a okatě nabízejí mož-
nost odhlásit se z přijímání obtěžujících 
mailů. 

„E-maily obsahující reklamní sdělení 
obvykle obsahují možnost odhlášení. Pro-
tože ale firmy příliš nestojí o to, aby se lidé 
odhlašovali z odběru reklamních sdělení, 

je často možnost ‚odhlásit se‘ až na konci 
a malým písmem,“ upozorňuje bezpečnostní 
expert Avastu Ladislav Zezula.

GDPR je na podvodníky krátké
Navíc klasické newslettery mají často i urči-
tou výpovědní lhůtu typu „Změny se projeví 
do několika dnů“. 

Příliš snadná možnost odhlášení od ob-
těžujících e-mailů proto vypadá podezřele. 
„Pokud uvedené e-maily obsahují nápadnou 
možnost se odhlásit, jde pravděpodobně 
o trik, který má donutit uživatele kliknout 
na odkaz na podvodnou stránku,“ dodává 
Ladislav Zezula.

Firmy a živnostníci si slibovali, že zlepšení 
v této oblasti přinese nové nařízení o ochra-
ně osobních údajů, které pod zkratkou 
GDPR platí od letošního května. To mělo 
omezit zasílání nevyžádané pošty. Na spamy 
je však krátké.

„GDPR, stejně jako jakýkoliv jiný předpis 
nebo zákon regulují pouze instituce, které 
jsou dohledatelné. Jestliže jsou odesílatelé 
spamu nedohledatelní, tak je obtížné je 
právně nutit k vymazání e-mailu z databáze. 
Útočníci navíc cílové adresy vyhledávají na 
internetu a stahují je z úniku dat z různých 
volně dostupných datasetů a podobných 
zdrojů,“ zdůrazňuje Ladislav Zezula.

Podnikatelé by přitom podle expertů 
v žádném případě neměli riziko podcenit. 
„Z technického hlediska je bohužel útoční-
ka těžké vypátrat, někdy i téměř nemožné. 
Nicméně vždy doporučujeme obrátit se na 
Policii ČR,“ uzavírá Michal Merta. 

DALIBOR DOstÁL.(dostal@mf.cz)

BusIne s sInFO.C z
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Co je phishing?
Podvodná technika používaná na internetu 
k získávání citlivých údajů v elektronické 
komunikaci. K nalákání veřejnosti komu-
nikace předstírá, že pochází z populárních 
sociálních sítí, aukčních webů, platebních 
portálů, úřadů státní správy nebo od IT 
administrátorů. Principem phishingu je 
rozesílání e-mailových zpráv, které často 
vyzývají adresáta k zadání osobních údajů 
na falešnou stránku, podobnou té oficiální. 
Uživatel zde zadá své přihlašovací jméno 
a heslo. Tím údaje prozradí útočníkům, 
kteří jsou schopni mu například z účtu 
vykrást peníze.

Firmy ohrožují nebezpečné 
spamy. Má je řešit policie?
Do e-mailových schránek 
podnikatelů začaly chodit 
desítky podezřelých nabídek 
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Při vyplňování přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob za rok 2018, 
které je nutné odevzdat do počátku 

dubna nebo července 2019, si mohou 
živnostníci a podnikatelé odečíst z daně 
takzvané školkovné.

„Díky školkovnému si rodiče malých dětí 
polepší až o tisíce korun,“ upřesňuje daňová 
poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka 
Štarmanová. Zmíněný bonus mohou využít 
i ti, kteří uplatňují daňové paušály.

Maximální sleva pro zdaňovací období 
2018 bude 12 200 korun, loni dosáhli plátci 
daně maximálně na 11 000 korun. Školkov-
né totiž odpovídá výši minimální mzdy v ČR 
k prvnímu dni tzv. zdaňovacího období.

Daňové poplatníky potěší stát také v roce 
2019. Sleva na dítě v předškolním zaříze-
ní vyšplhá až na 13 350 korun. Ty ovšem 
odečtete pouze v případě, že platíte vyšší 
roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok 
například jen osm tisíc, odepíšete z daní 
tuto částku.

Odpočty se týkají samozřejmě jen matek 
a otců, kteří platí docházku svých dětí 
do mateřských škol nebo jiných dětských 
skupin. Pokud mají majitelé živnostenské-
ho listu dvě děti, jež navštěvují například 
soukromou lesní školku, od daní si mohou 
odečíst až 24 400 korun.

Potvrzení jako příloha přiznání
„Nárok na slevu ve výši zaplacených (a pro-
kázaných) příspěvků školce má pouze jeden 
z rodičů-poplatníků žijících s potomkem ve 
společné domácnosti. V daňovém přiznání 
musí nárok na slevu prokázat potvrzením 
školky o výši výdajů za umístění dítěte,“ 

prozrazuje Blanka Štarmanová. Potvrzení se 
týká celoročních výdajů za rok 2018.

V daňovém přiznání je na tuto slevu řádek 
69a s označením „sleva za umístění dítěte“. 
Potvrzení od mateřské školy musíte přidat 
k růžovému tiskopisu jako povinnou přílo-
hu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, 
najdete formulář na stránkách FS ČR.

„V písemném potvrzení uvedete adresu škol-
ky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále 
je zde vyčíslená částka školkovného, datum 
a podpis zástupce mateřské školy,“ shrnuje 
daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Kdy máte nárok?
Navštěvuje-li vaše dítě předškolní zařízení, 
tj. dětskou skupinu, mateřskou školu (může 
být i firemní či soukromá) a dále jakékoliv 
jiné obdobné zařízení jako například lesní 

školka, soukromé jesle či dětské centrum. 
Výjimkou jsou zájmové kroužky.

Právo na slevu není omezeno věkem 
dítěte. Můžete ji uplatnit i v případě odkladu 
školní docházky, pokud platíte školné. Navíc 
se musí jednat o dítě ve společně hospodaří-
cí domácnosti. Definice společně hospodaří-
cí domácnosti je v § 21e, odstavci 4, zákona 
o daních z příjmů.

Společná, nebo střídavá péče
Jak bylo zmíněno výše, ve společné domác-
nosti může slevu uplatnit jen jeden z rodičů. 
Výjimkou je společná nebo střídavá péče, 
v těchto případech jde totiž o dvě samostat-
ně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno 
oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo 
v jejich domácnosti, může si slevu za umístě-
ní potomka uplatnit každý z nich, a to opět 
až do výše 12 200 korun.

Školkovné mohou samozřejmě využít i za-
městnanci (a to v ročním zúčtování daně, kte-
ré za ně zpracovává zaměstnavatel). Týká se 
i rodin, kde oba rodiče pracují za průměrnou 
nebo vyšší mzdu, a jež tedy nesplňují kritéria 
pro přiznání klasických přídavků na děti. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Živnostníci mohou 
ušetřit tisíce na školkovném
Rostoucí minimální mzda má vliv 
na výši školkovného. To se letos 
zvyšuje nejvíce v historii 

Příklad
Živnostník J. Dvořák uplatňuje při přiznání 
daně z příjmu šedesátiprocentní výdajový 
paušál. Jeho příjmy dosáhnou v roce 2018 
550 tisíc korun. Po odečtení 60 procent 
na výdaje představuje jeho daňový základ 
220 tisíc. Na dani z příjmu (15 procent ze 
základu) by měl zaplatit 33 tisíc korun. 
Protože má ale čtyřleté dítě v mateřské 
škole a ročně za jeho umístění platí  
15 000 korun, může si odečíst z daní 
maximální školkovné. Po odečtení slevy 
na poplatníka 24 840 korun a školkovného 
nezaplatí státu na dani ani korunu  
(33 000 – 24 840 – 12 200 korun).

12/2018 l 63

O 1200 Kč
na jednoho potomka se zvyšuje maximální 
sleva na dani z příjmů, již mohou při přiznání 
daně za rok 2018 využít rodiče dětí navštěvu-
jících mateřskou školu 
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POR ADnA

Jaké jsou nejčastější chytáky v pojistkách? 
KAREL M., Poděbrady

Že pojišťovny do svých pojistných 
smluv dávají řadu podmínek 
a omezení, za kterých odmítnou 

v případě pojistné události poskytnout svá 
plnění, ví dnes většina klientů pojišťoven. 
Přesto nebývá nouze o překvapení. Nedávno 
jsme řešili relativně neobvyklou situaci 
našeho klienta-podnikatele. Měl u nás 
sjednáno povinné ručení, přičemž utrpěl 
škodu na vozidle při tažení řidiče, jemuž 
auto vypovědělo službu. Situace, která 
potká čas od času každého, kdo má tendenci 
pomáhat lidem v nesnázích. Problém ovšem 
nastává, pokud řidič nepojízdného vozu 
situaci nezvládne a dobrodince nabourá. 
Samozřejmě předpokládáte, že škodu uhradí 
ze svého povinného ručení. Neuhradí. 
Pojišťovna v takové situaci využije analogie, 
kdy je vaše vozidlo poničeno přívěsným 
vozíkem nebo vlečeným karavanem. Tažené 

vozidlo je chápáno jako neschopné vlastního 
pohybu, jako vozidlo přívěsné, za které 
zodpovídá řidič prvního auta. 

Podobných nástrah je v pojistných 
produktech celá řada. Například „standard-
ní“ situace, která i tak mnoho lidí nemile 
překvapí, je nezaviněná dopravní nehoda 
a následná úhrada škody z povinného ručení 
viníka. Jako poškozený očekáváte, že nepří-
jemnost vyřeší pojišťovna viníka. Avšak při 
snaze opravit co nejrychleji svůj vůz, můžete 
šlápnout zásadně vedle. Pojišťovna hradící 
účet za opravu totiž posuzuje škodu na vo-
zidle podle jeho časové hodnoty a zkoumá, 
kolik by stejný vůz stál na trhu nyní. A tím 
stejným vozem se myslí vůz stejného stáří, 
konfigurace, nájezdu. Může tak snadno dojít 
k situaci, kdy bude oprava stát více, než kolik 
pojišťovna zaplatí. Rozdíl půjde pak na vrub 
řidiče, který nehodu nezavinil. 

A dokonce i v případě, že dotyčný vezme 
škodu na sebe a své havarijní pojištění, hraje 

roli opět časová hodnota vozu a v tomto 
případě i spoluúčast. Leda by měl sjednaný 
GAP, což je ale v ČR jev velmi řídký (Gua-
ranteed Asset Protection udržuje cenu vozi-
dla na stálé úrovni). Zároveň řidiče v dalším 
roce čekají sankce projevující se zdražením 
pojistného. 

Jako spíš teoretické nebezpečí pak lze 
označit odškodnění za zranění, která si při 
nehodě přivodí spolujezdec, což může být 
rodinný příslušník nebo také stopař. Zatím-
co veškerá léčba i krytí trvalých následků 
většinou pokryje povinné ručení, v případě, 
že by si zraněný začal nárokovat například 
ušlý zisk, na to již povinné ručení nestačí. 
I zde existuje řešení, a to v podobě připojiš-
tění úrazu přepravovaných osob.

Pro klienty tak platí, že investovat trochu 
času do studia podmínek se může v budouc-
nu velmi vyplatit. 

PAVEL JECHORT,.ředitel pojistné služby Suri

Zábavný knižní 
průvodce světem 

seriálů pro  
ka ždého

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

HBO GO
NA DVA MĚSÍCE 

JAKO DÁREK!

INZERCE     A181002889
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K ALENDÁŘ
DAŇOVÉ 
teR MÍnY

17. PROSINCE
DAŇ SILNIČNÍ

  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)

17. PROSINCE
JAK DOPADNE BREXIT NA ČESKÉ FIRMY?
Chcete být připraveni na změny související 
s odchodem Britů z volného evropského trhu? 
Právě pro vás je určen seminář Praktické 
dopady brexitu, který se uskuteční v pondělí 
17. prosince od 13 hodin na ministerstvu 
průmyslu a obchodu v Praze. Akce je určena 
pro firmy, které obchodují s Británií a nevědí, 
jaké dopady pro ně může mít tvrdý brexit bez 
sjednané výstupové dohody. Na seminář je 
možné přihlásit se prostřednictvím e-mailu: 
polnicka@mpo.cz. Další informace najdete na 
https://www.businessinfo.cz/cs/online-na-
stroje/kalendar-akci/prakticke-dopady-brexi-
tu-280287.html.

18. PROSINCE
SÁHNĚTE SI NA EVROPSKÉ PENÍZE… 
Jak se dostat k evropským penězům, to poradí 
seminář Žádost o platbu a monitoring projektu 
v OP PIK, který se uskuteční 18. prosince 
v Liberci. Akce se koná od 9 do 10.45 hodin. 
Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří 
mají zájem o finanční podporu z Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost s tím, jak v příslušné aplikaci 
vyplnit žádost o platbu a zprávy související 
s monitoringem projektu. Po skončení jsou 
možné i individuální konzultace s odborníky. 
Podrobnosti a registrace na liberec@agentura-
-api.org.

10. LEDNA
MANAŽER MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
Majitelům malých a středních firem, střední-
mu managementu velkých firem a všem, kteří 
se chtějí stát exportními manažery s potenciá-
lem rozvíjet vývozní kapacitu svých podniků, 
je určen kurz Financování mezinárodního 
obchodu. Akci hostí deset dní po Novém roce 
Brno a je součástí seriálu kurzů Manažer me-
zinárodního obchodu, který probíhá od října 
2018 do března 2019. Tentokrát se zájemci 
setkají v sídle Regionální hospodářské komory. 
Více na sedlackova@rhkbrno.cz.

17. LEDNA
JE ZAČÁTEK ROKU. JAK NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU?
Třetí lednový čtvrtek se v Praze – v sídle práv-
nické kanceláře Fučík a partneři – uskuteční 
seminář, jehož cílem je seznámit účastníky 
s jednotlivými kroky v rámci sestavení účetní 
závěrky za účetní období roku 2018 a také 
představit plánované či už schválené novinky 
pro rok 2019. Výklad auditorky okoření pří-
klady z praxe. Akce se koná od 9 do 12 hodin. 
Zájemci z řad podnikatelské veřejnosti zaplatí 
za účast 1200 korun. Podrobnosti najdete na 
stránce http://www.fucik.cz/seminare-a-akce/
ucetni-zaverka-2018/, kde se zároveň můžete 
na seminář online přihlásit.

21. LEDNA
DOPRAVA V MEZINÁRODNÍM BYZNYSU
Doprava zboží, jakožto významná část obchod-
ní operace, a výzvy, které vznikají s nástupem 
nových obchodních metod, digitalizace a robo-
tizace, to jsou témata semináře Doprava zboží 
v mezinárodním obchodu, který proběhne 
21. ledna 2019 v pražském Florentinu. Pozor-
nost bude věnována i bezpečnosti a zabezpe-
čení mezinárodní dopravy. Akce je určena pro 
zaměstnance dovozních a vývozních firem, 
zaměstnance bank či dopravce. Podrobnější 
informace na e-mailu: filipkova@icc-cr.cz.
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Pro někoho je úspěch, že může 
díky Instagramu spolupracovat 
s oblíbenou firmou, pro jiného je 

to velké množství pozitivních komentářů 
u sdílených fotek. Všeobecně uznávaná 
pomyslná veličina určující úspěšnost daného 
instagramera je však počet followerů neboli 
sledujících. 

Čeští instagrameři se těmito počty 
samozřejmě nemohou vyrovnat světovým 
celebritám a značkám, které se v mnoha 
případech pohybují okolo stovky milionů 
sledujících, ale v rámci naší země jsou na 
tom i tak minimálně velmi dobře.

Instagramový gól
Na první příčce se již dlouho umisťuje fotba-
lový brankář Petr Čech (@petrcech), který 
s počtem 1,7 milionu sledujících jistě již brzy 
atakuje dvoumilionovou hranici. Důvodem 
jeho úspěchu je to, že hraje s anglickým klu-
bem Arsenal FC, a tedy je pro něj jednodušší 
získat fanoušky i v zahraničí. Lidi si však 
získal také svým příběhem, kdy se po těžkém 
úrazu dokázal znovu postavit na nohy a vrátit 
se k fotbalu.

Druhé místo potvrzuje, že trend zdra-
vého životního stylu má i u nás už spoustu 
příznivců. S více než 730 tisíci sledujících se 
na něm umisťuje Zuzka Light (@zuzkalight), 
která se na svém Instagramu a blogu zabývá 
cvičením a zdravou výživou. Zde opět velmi 
pomáhá, že žije v Kalifornii a veškerý obsah 
sdílí v angličtině, tudíž jej činí zajímavým 
i pro zahraniční sledující.

Třetí příčku neokupuje nikdo jiný než 
nejznámější český moderátor Leoš Mareš 
(@leosmares), který se rovněž na předních 
místech umisťuje již velmi dlouho. V nedáv-
né době mu však k novým fanouškům velmi 
přispěla kauza s Kazmou, ze které u mno-
hých vystoupil jako oběť, ale také ukázal 
svůj charakter tím, že kolem dopravní neho-
dy neprojel, ale zastavil a pomohl. Aktuálně 
má na Instagramu přes 670 tisíc sledujících. 

Známá jména táhnou
Nutno tedy poznamenat, že žebříček vedou 
osoby, které se primárně zabývají něčím 
jiným než sociálními sítěmi. Chcete-li na In-
stagramu uspět a získat statisíce followerů, 

zdá se, že dobrou cestou je stát se slavným 
fotbalistou, trenérkou fitness nebo moderá-
torem. Dále je však žebříček plný osob, pro 
které jsou sociální sítě plným úvazkem. 

Těsně za Leošem Marešem je youtuber-
ka Shopaholic Nicol (@shopaholicnicol) 
nebo nyní již bývalý youtuber Jirka Král (@
jirkakral). Moc pozadu není ani zpěvák Ben 
Cristovao (@bennycristo). Všichni zmínění 
mají na kontě šestimístné číslo začínající 
šestkou. 

Youtubeři pak ovládají i zbytek žebříčku, 
kde se nachází například Kovy (@kovy_ga-
meballcz), Expl0ited (@expl0ited_) nebo 
Jmenuju se Martin (@martin_carev). Z dam 
pak můžeme zmínit blogerku Barboru Ond-
ráčkovou (@fashioninmysoul).

Nic než nahá pravda
Obecně lze říci, že se český Instagram již 
velmi podobá tomu světovému. Každý se 
rád pochlubí, ať už jde o vypracované tělo, 
ovocný koláč nebo dokonalý make-up. Lidé 
se rádi chlubí také cestováním a přidávají 
fotky z různých koutů světa. 

Zajímavým trendem poslední doby je 
ukazování „nahé pravdy“, kde se holky fotí 
bez make-upu, videa jsou vkládána bez 
upraveného zvuku, fotografie jídla nejsou 
retušovány. Jde o jakousi snahu ukázat věci 
reálné, takové, jaké opravdu jsou, bez filtrů 
a přikrášlování. Typickým příkladem je pro-
jekt Za normální holky (@zanormalnihol-
ky), ke kterému se pod hashtagem připojují 
stovky příznivců. 

MATĚJ KRETÍK,.majitel talentové agentury 

Bookin Agency a producent

66 l Profit

Nejúspěšnější čeští instagrameři
Definice úspěchu na sociálních sítích je složitá 
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