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Firma byla na nule.
Museli jsme ji překopat,
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říká Jiří Daněk, předseda
představenstva družstva
Druchema
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Na koníčka si vyskočím
Nejen v módě se vrací trendy minulosti. I nečestní
podnikatelé hledají inspiraci v letech minulých.
A nejsou ani příliš vynalézaví. Jednoduše vezmou
to, co fungovalo v „devadesátkách“, a naroubují to na
dnešní poměry. A čím jednodušší řešení, na první
pohled primitivní, tím lepší.
Tak se nám zase rozeběhli v posledních měsících
po českých finančních lukách bílí koně. Málokdo si
dnes pamatuje, že s tímhle fenoménem přišli vynalézaví olašští Romové. Takto slangově nazývali
nastrčené neromské „bílé“ osoby, které využívali
k páchání trestné činnosti. Byli to lidé často naivní,
nevzdělaní. Někdy byli i zlikvidováni. Dnes jdou
v jejich patách bezdomovci, narkomani, lidé na

dávkách. Řídí už tři procenta tuzemských podniků, píšeme v hlavním článku čísla. Za svoji účast
ve statutárním orgánu firmy přitom dostanou jen
malou odměnu, často pár stokorun. Přesto do
toho jdou.
Počet firem, jež jsou vlastněny nebo řízeny lidmi
majícími trvalý pobyt na radnici, se loni vyšplhal
na téměř patnáct tisíc. Meziročně se zvýšil o neuvěřitelné tři čtvrtiny. Stejně prudce narůstají počty
bezdomovců angažovaných ve firmách, aktuálně
jich je deset tisíc – o 80 procent víc než předloni.
Co s tím? Mají se poctiví podnikatelé začít bát?
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: archiv, Shutterstock.com

„Člověk
člověku vlkem.“
Titus Maccius Plautus,

nejvýznamnější římský autor komedií
(asi 254 př. n. l. – 184 př. n. l.)
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„Trestných činů firem řízených
bílými koňmi nepřibývá.
Vládní opatření je zabrzdila,“
říká mluvčí Národní centrály
proti organizovanému zločinu
Jaroslav Ibehej
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zahrnované do odpočtu od zaslání avíza.
Předchozí aktivity nemohou být důvodem
zamítnutí projektu,“ sdělila AMSP ČR.
Za vůbec nejlepší změnu považují drobní
živnostníci vrácení maximálního limitu
příjmu pro použití výdajových paušálů na
dva miliony korun. Sněmovna by měla toto
opatření schválit ještě letos v zimě.
Pozitivně je vnímána i možnost vyššího přivýdělku pro brigádníky a sezonní
zaměstnance (v rámci dohod o pracovní
činnosti). Plus dává podnikatelská veřejnost
i zjednodušení režimu zápisu ochranných
známek.

Quo vadis, podnikateli?

Letos se českých podnikatelů
dotkne tucet novinek,
jen pět z nich ale vnímají kladně

P

ozitivně vnímají zástupci malých
a středních podniků například
dlouho očekávanou změnu
v daňových odpočtech na výzkum a vývoj
a vládní usnesení o definici rodinného
podnikání, jež znamená jeho vyšší podporu.
Vyplývá to ze zjištění Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR), která představila dvanáct hlavních letošních opatření státu s bezprostředním dopadem na podnikatele.

Jak vnímají podnikatelé
změny pro rok 2019

OdpOčty na výzkum
České firmy dlouho neuplatňovaly daňové
odpočty na výzkum a vývoj (až do výše
100 procent), protože se obávaly postihů
ze strany státu. Ty, které bonus přece jen
využily, častokrát narazily na odlišný výklad
finančního úřadu. Výsledek? Namísto úlevy
zpětné vyměření daně a penále či úrok
z prodlení. Spory mezi berňákem a zástupci
firem pak často končily u soudu.
Pravidla se ale v roce 2019 zřejmě
změní. Podnikatel bude mít v době zpra-

Negativně
4 (zrušení karenční doby, vyšší minimální mzda,
stravné, vyšší zálohy na pojistné)

Firmy vyrážejí do škol
České podniky loví stále častěji
chybějící zaměstnance přímo mezi
studenty. Ve školách otevírají nové
stáže a tréninkové programy,
které jsou vstupenkou k hlavnímu
pracovnímu poměru. Zájem firem
potvrzují i personalisté. Společnosti
nabízejí takzvané trainee programy,
kde si mladý člověk vyzkouší během
několika měsíců práci v různých od-

Pozitivně
5 (odpočty na výzkum a vývoj, paušály, práce
na dohodu, ochranné známky, rodinné podnikání v zákoně)
Neutrálně
3 (elektronické neschopenky, vyšší solidární
daň, investiční pobídky)

covávání projektu relevantní informace
za určité časové období, a díky tomu bude
předem vědět, zda má s projektem na
slevu nárok.
Finanční správě pošle firma dopředu avízo, že provádí výzkumnou činnost. „Úředníci budou posuzovat pouze činnosti a náklady

CO je špatně?
Negativně vnímají podnikatelé především
plánované zrušení karenční doby, což bude
mít údajně v době nedostatku pracovníků
negativní dopad na všechny zaměstnavatele.
Neúměrné zvýšení minimálních a zaručených mezd vadí zejména firmám v odvětvích
s nízkou přidanou hodnotou. Nejmenší
živnostníci se obávají také trvale rostoucích záloh na sociální a zdravotní pojištění,
které dnes už činí v součtu více než 55 tisíc
korun ročně. Zvyšuje se i stravné, jež musí
zaměstnavatelé vyplácet svým pracovníkům
vyjíždějícím do zahraničí.
Neutrálně je vnímána například změna
v investičních pobídkách. Ta nově umožní
podporu méně subjektům, ale vzroste šance
pro středně velké podniky a firmy investující do výzkumu a vývoje.
„Za pozitivní považuji, že malí a střední
podnikatelé mají dnes výrazně větší vliv
na legislativu. Pozitivní vnímaná opatření
jsou z naší dílny a máme velkou radost, že
se nám je podařilo prosadit. Bohužel ale
prohráváme v sociálním dialogu. Většina
změn, které byly diskutovány, dopadly na
zaměstnavatele negativně,“ mračí se předseda AMSP ČR Karel Havlíček.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

děleních, ujasní si, jaká práce by ho
v budoucnu naplňovala, a po studiích
nastoupí přímo do dané společnosti.
Ztrátových podniků ubývá
Podíl ztrátových firem mezi společnostmi, které v posledních deseti
letech vykázaly tržby a zveřejnily
finanční výkazy, byl loni v Česku na
nejnižší úrovni od roku 2007. S rostoucími tržbami firem klesá také

podíl ztrátových subjektů. Ukázala
to nejnovější analýza poradenské
společnosti Bisnode. Loni skončilo
ve ztrátě 29,1 procent a českých
firem. Například v roce 2009 to bylo
více než 40 procent podniků.
Zanikl rekordní počet
firem?
Hospodářství roste a spotřebitelé
jsou optimističtí, přesto hro-

FOTO: Martin Pinkas, Jan Rasch
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Ve 2. pololetí
roku 2018 vzniklo

776

svěřenských
fondů.

Ráj svěřenských fondů

Dlouho o ně nebyl zájem,
aktuálně jich ale v Česku
přibývá zhruba 150 měsíčně

S

trýček Skrblík, fond na vesmírnou
raketu či skotačivý stařík. To jsou
některé z názvů svěřenských fondů,
kterých v posledních měsících v České
republice přibývá expresním tempem.
Nejen český premiér, ale i stovky dalších
movitých Čechů převádějí své majetky do
institutu, který se inspiroval v anglosaském světě u trustů a v českém právním
řádu je zakotven teprve čtyři roky.
Zpočátku byli Češi opatrní, dnes se
situace mění. Na konci roku 2018 bylo
v tuzemsku evidováno přes 1300 svěřenských fondů a v posledním půlroce jich
přibývá zhruba 150 měsíčně. Stále častěji
je využívají i běžní podnikatelé a hlavy
rodin. Roste také počet profesionálních
svěřenských správců. Vyplývá to z analýzy
společnosti Norfolk Asset Management.

FOTO: Václav Drchal, Shutterstock.com

pOvinná evidenCe
bOOm nezastavila
Fondy založené do roku 2017 měly povinnost dodatečného zápisu do povinné

zí tuzemskému byznysu jeden
negativní rekord, který by se hodil
spíš do krizových let po roce 2008.
Podnikání totiž v prvním pololetí
2018 ukončilo 5987 firem (5655
společností s ručením omezeným
a 332 akciových společností),
ukazují čísla společnosti Bisnode.
„Pokud v druhé polovině roku
krachovaly firmy stejným tempem,
zaniklo v roce 2018 nejvíc firem

evidence (fungující od ledna 2018) do
30. června loňského roku. Pokud termín
nestihly, zanikly.
„Proto všichni očekávali, že bude
počet fondů v evidenci narůstat do
konce června 2018 a poté se jejich počet
ustálí. Předpokládalo se, že další růst
bude pouze pozvolný. Stal se však opak,“
prozrazuje Filip Soukup z Norfolk Asset
Managementu.
V prvních šesti měsících loňského roku
bylo registrováno pouze 518 svěřenských
fondů. V drtivě většině šlo o ty, které musely splnit podmínku dodatečného zápisu.
Od konce června do konce listopadu ale
přibylo dalších 776 trustů. „Tak výrazný
zájem o svěřenské fondy čekal málokdo,“
glosuje Soukup.
ve prOspěCh kOťátka dejny
Obchodní zákoník vyžaduje, aby označení fondu zahrnovalo i jeho účel, takže
z názvu často vyčtete, proč byl založen.
V evidenci narazíte na netradiční názvy

za posledních sedm let,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Na přesné statistiky se zatím čeká,
podniky ale zároveň rychlejším
tempem vznikaly, takže jejich
celkový počet rostl.
Brzda byznysu:
Náklady na pracovníky
Evropské podniky pohlíží na rok
2019 optimisticky, i když opatr-

jako svěřenský fond ve prospěch strýčka
Skrblíka, skotačivého staříka, koťátka
Dejny, fond založený na podporu kávové
kultury, cestu kolem světa či vesmírnou
raketu.
V téměř 500 případech nesou fondy
v názvu jména a příjmení konkrétních
osob, v jejichž prospěch byl zřízen. To
alespoň částečně vyvrací obavy, že budou
pouze podezřelým nástrojem k vyřešení
střetu zájmů či zakrytí vlastnictví majetku. Samotný vznik fondu ale zároveň
podobné záměry nevylučuje.
nejen prO rOthsChildy
„Svěřenské fondy začínají být zajímavé
i mezi běžnými lidmi, například v rámci
rodinného majetkového uspořádání,“
upozorňuje Filip Soukup.
Většina svěřenských fondů disponuje
jediným správcem. Nicméně u téměř
200 fondů dohledal Norfolk více než jednu osobu zodpovědnou za správcovství.
Zakladatelé obvykle svěřují majetek blízké důvěryhodné osobě – příbuzným nebo
rodinnému příteli. Řada zakladatelů zvolí
za správce fondu sebe samotného.
Svěřenský správce přebírá odpovědnost
za správu majetku – musí ale „spravovat
jej s péčí řádného hospodáře“ a plnit řadu
zákonných povinností, které jsou obsáhlejší než u statutárního orgánu v obchodní
firmě.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

něji než loni. Výrazně se zhoršily
obavy z nedostatku pracovních
sil a hlavní překážkou dalšího
rozvoje se (nejen) v Česku staly
náklady na pracovní sílu. Vyplývá
to z výsledků šetření Evropské
asociace obchodních a průmyslových komor. Největší brzdou
rozvoje jsou podle 62 procent
dotázaných náklady na zaměstnance.
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Zaměstnanci proflákali advent
Čtvrtinu pracovního času zabraly
lidem před Vánocemi soukromé
aktivity. Firmy to stálo tisíce

108 minut

Jak na export? Poradí
experti
Exportéři, kteří se chtějí prosadit
v zahraničí a nechtějí utrácet čas
a peníze za náhodné kontakty, se
mohou už letos v únoru poradit
se specialisty na zahraniční trhy.
Šanci mají na tradiční akci Meeting
Point státní agentury CzechTrade.
Individuální konzultace s řediteli
zahraničních kanceláří CzechTrade

mohou absolvovat 5. a 6. února
2019 v pražském hotelu
Ambassador Zlatá husa.
Dobyly manažerské pozice
Východní Evropa včetně České
republiky je lídrem v oblasti zastoupení žen na vysokých
manažerských postech. Asi
87 procent společností z východní
Evropy podle poradenské agentury

pují přes internet. Zneužívání pracovního
času začíná manažerům vadit. Zahálka
zaměstnanců je podle dalšího průzkumu
truconneXion jedním z důvodů, proč firmy
elektronicky monitorují, jak zaměstnanci
nakládají s výpočetní technikou a přístupem
na internet.
Anketa mezi zaměstnavateli ukázala,
že důvodem pro monitoring pracovníků
je jejich snaha zamezit plýtvání firemními zdroji (34 procent) či snížení rizika
kontroly ze strany policie nebo dodavatelů
softwaru (26 procent). Zmiňovaná zahálka
zaměstnanců je ale s 18 procenty na třetím
místě.
„Zaměstnavatelé jsou zatím kvůli nedostatku zaměstnanců velmi benevolentní
a zneužívání pracovního času tolerují. Jakmile se ale situace na pracovním trhu změní,
prokazatelné ,flákání‘ na pracovišti bude
stát zaměstnance místo,“ uzavírá manažer
truconneXion.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

Grant Thornton na konci roku
2018 uvedlo, že má alespoň jednu
ženu ve vysokém managementu.
Celosvětově tento ukazatel vychází
podle agentury na 75 procent
a v Evropské unii na 73 procent.
Ženy se v manažerské pozice stále
častěji připravují prostřednictvím
MBA studia.

FOTO: Shutterstock.com

N

prOkletý prOsineC
ákupy a přípravy na Vánoce
S nižší produktivitou se podniky dlouhodoodkrojily v prosinci zaměstnancům
bě potýkají především v posledním měsíci
v kancelářích z pracovní doby
roku. Stejně jako v předchozích letech došlo
každý den 108 minut. Vyplývá to z analýzy
i v roce 2018 k masivnímu zneužívání
společnosti truconneXion, která od roku
pracovního času ve všech kancelářských
2014 zjišťuje využívání počítačů a internetu
profesích: tedy tam, kde mají zaměstnanci
v předvánočním období na vzorku dvou tisíc
přístup k počítači a internetu. Tím pádem
zaměstnanců v administrativních
klesly i pracovní výkony.
profesích.
„Během adventu zaměstnanci
„Účet za předvánoční
na pracovišti tráví denně hodinu
zneužívání pracovního
a 48 minut soukromými aktivičasu je letos závratný.
tami, zejména nákupem dárků
V přepočtu na jednoho
v průměru, věnovali
a přípravou na vánoční svátky.
zaměstnance se vyšplhal
zaměstnanci soukromým
Trend okrajování pracovní
na rekordních 7223 koaktivitám v předvánočním
doby ve prospěch soukromých
run. To je o téměř 1600
období v roce 2018.
aktivit zaměstnanců dosahuje
korun více než loni,“ říká
Zdroj: AuditPro, 2018
vrcholu. Za posledních pět let se
AuditPro manažer společpromrhaný čas prodloužil o 23 minut
nosti truconneXion Martin
denně,“ doplňuje Martin Hnízdil.
Hnízdil.
Může za to zřejmě i lepší ekonomická
Zaměstnanci trávili čas především online
situace a rozvoj e-commerce. Češi nemají
nakupováním dárků, výběrem dovolené,
hluboko do kapsy a za dárky utrácejí kažpřípadně surfovali po zpravodajských
doročně více peněz. Častěji je také nakuwebech a sociálních sítích.
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Zpráva ze světa strojů

Automobilky najímají stále více lidí.
Končí snad masivní nástup robotů,
který začal před třiceti lety?

O

podle Japonců staly vysoce efektivními při
provádění opakujících se operací vyžadujících absolutní přesnost. Většině linek proto
dominovaly. Ale chyběl jim rozum. Stroje
neuměly odpovídat na otázky, když se něco
pokazilo, nepřicházely s řešením. Proto
Toyota začala vracet lidi do výroby, předala
na ně větší díl odpovědnosti.

bezmOzCi
Analytici dospěli k závěru, že v Číně a dalších rozvíjejících se zemích upřednostňují
v současnosti lidskou sílu, protože vyžaduje
menší investiční náklady. To v zemích rozvinutých roboty místa u linek už zaujaly před
lety. Proto automobilky dnes najímají více
lidí na pozice softwarové než hardwarové,
aby se připravily na budoucnost, v níž budou
auta více komunikovat mezi sebou.
Toyota byla první, kdo vzal „práci
robotům“, a to již v roce 2014. Roboty se

pOražený musk
Kam až vedla absolutní sázka na roboty,
ukázal multimiliardář Elon Musk. V novém
závodě jeho automobilky Tesla v kalifornském Fremontu na počátku dominovaly.
Jenže snaha „revolucionalizovat“ odvětví
narazila.
Podle Maxe Warburtona, analytika společnosti Bernstein, roboty stály za váznoucí
výrobou Modelu 3. „Tesla objednala Kuka
roboty. A ty se nepodílely pouze na lisování, lakování a sváření, ale Tesla se s nimi

Nejen Mom And Pop shops
Drobní podnikatelé se v USA projevují hlavně v obchodních službách,
v odvětví potraviny / restaurace
a maloobchodě. Zastoupeni jsou
hojně podle SBA i v oblasti technologií – malé firmy tvoří 98 procent
podniků v sektoru high-tech,
z toho 46 procent z nich se věnuje
návrhům počítačových systémů
a souvisejícím službám. Výzvy,
kterým podle Guidant Financial
malí podnikatelé hlavně čelí, jsou:
nedostatek kapitálu /
/ hotovosti, marketing / inzerce

pokoušela automatizovat i závěrečnou
montáž, tedy vkládání dílů do vozu. Jenže to
nefungovalo,“ řekl.
Linette Lopezová v Business Insideru napsala článek Roboty zabíjejí Teslu.
V něm zmínila příklad Japonců, nejlepších
výrobců aut. Ti se snaží dodnes automatizaci limitovat, protože je drahá a ne vždy
statisticky souvisí s kvalitou. Nejprve se
snaží dostat proces „do běhu“, teprve pak
dosadit roboty.
To Musk postupoval opačně. „Pokud nejprve automatizujete, tak dostanete automatické poruchy,“ komentoval to Warburton.
Vizionář Elon Musk už přiznal přešlap.
„Nadměrná automatizace byla moje chyba,“
tweetoval po rozhovoru v CBS, kde přiznal,
že automatizace zapříčinila problémy. A dodal: „Lidé jsou podceňováni.“
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

a time management. Na otázku,
proč začali, zněla nejčastěji odpověď, chtěl jsem o sobě rozhodovat
(49 procent). Spokojenost s tímto
rozhodnutím vyjádřilo 75 procent
oslovených podnikatelů osmičkou
(stupnice 1–10).
Místo peněz pneumatiky
Jedna z největších inflací
v historii, sankce ze strany USA
a občanská válka, to stojí za
úprkem velkých i malých firem
z rozvrácené Venezuely. Naposledy tak učinil Goodyear. Když

se jeho zaměstnanci shromáždili
u zavřené brány závodu v Los
Guayabos, připraveni nastoupit
do práce, dostali podle agentury
Bloomberg nabídku: každý obdrží
jako součást odstupného deset
pneumatik. Ty jsou na černém
trhu ceněné, stejně jako toaletní
papír či jídlo. Peníze nemají
žádnou hodnotu. Před několika
dny bylo možné pořídit za 84 tisíc
bolívarů jeden dolar, na začátku
měsíce na to stačilo 41 tisíc bolívarů a na začátku roku 3,1 tisíce
bolívarů, uvedla CNN.

FOTO: Profimedia.cz, Shutterstock.com

robotech, o jejich nasazení, o tom,
jak ovládnou pole, se hovoří
a píše denně. Ale je vše tak horké?
Například v automobilovém průmyslu
došlo k zajímavému obratu. V třinácti
závodech největších výrobců pracovalo na
konci letošního fiskálního roku o 100 tisíc
lidí více oproti roku 2013. Celkově v nich
zhotovovalo nové vozy 3,1 milionu lidí, což
bylo o 11 procent více než před čtyřmi roky.
Například SAIC, Dongfeng Motor a BYD
(Čína) přibraly podle agentury Bloomberg
více než 24 procent lidí, koncern Volkswagen přijal za zmiňované období
o 12 procent více lidí.
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Skončí Britové v Alpách?

Brexit znejistil britské podnikatele.
Opouštějí vysokohorská
lyžařská střediska

B

lížící se brexit ohrožuje zcela reálně
25 tisíc pracovních míst Britů
ve střediscích v Alpách, píše list
Guardian. Podnikatelé hovoří o „existenční
krizi“, pokud se v březnu odchod Velké
Británie z Evropské unie uskuteční.
Například Charles Owen, výkonný ředitel European Pubs, už v předstihu prodal
dvě pohostinská zařízení – Jack´s Bar
a restauraci Evolution – na prestižních
místech v resortu Meribel ve francouzských Alpách. Zdůvodnil to obavami
z budoucnosti. Přitom roční obrat obou byl
1,5 milionu liber.
„Jsem ve spojení s deseti dalšími výkonnými řediteli britských firem podnikajících
v cestovním ruchu v Alpách. Také oni se
bojí budoucnosti,“ řekl Owen.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

made in uk
Britští podnikatelé pro své krajany mířící
do horských středisek na kontinentu
obvykle zajišťují převoz z letiště, ubytování a lyžařské pasy. Vše obstarávají jejich
zaměstnanci, mladí lidé z Británie, kteří
v resortech pracují v sezoně, obvykle šest
měsíců. Mají na starost také zásobování
chat a úklid.

svatby utržené
ze řetězu
Už žádné domy či auta, okázalé
nákladné obřady. Čínská vláda
chce v komunistické zemi skoncovat s „vulgárními svatebními
praktikami“, žádá „komplexní
reformu“ svatebního byznysu,
v němž se točí miliardy. Požadují
především skoncovat s letitým
zvykem, kdy se často chudé
rodiny ženichů zadlužují – děje
se tak v posledních dvou desetiletích hlavně na venkově – a platí
stále více rodinám nevěst. Běžně

Podle direktivy EU firmy podnikající
v cestovním ruchu mohou najímat pracovníky na částečný pracovní úvazek, ale platí
daně ve své zemi. „Nyní tady má zhruba
25 tisíc Britů částečné pracovní úvazky
v cestovním ruchu, své peníze vydělávají
prostřednictvím britského systému, daně
platí v Británii,“ řekl Owen.
To je ohroženo. Hory podle Owenových slov nikam nezmizí, zato britský
personál z barů, horských chat a hotelů
ano. I jeho kolegové hovoří o tom, že se
blíží katastrofa. Přitom jejich odvětví
generuje více než 16 miliard liber ročně
a kolem jedné miliardy příjmů pro státní
pokladnu.
stOupnOu Ceny
Obavy má i Diane Palumbová ze Ski World,
největší britské společnosti specializující
se na lyžařské pobyty horách. Firma ročně

utrácejí za zlaté šperky a další
dárky několikanásobek toho, co
vydělají za rok, v přepočtu i milion korun. Vše způsobilo to, že
po letech populační kontroly je
v zemi méně žen, napsal deník
The Times.
Pokuta za
špinavé palivo
Ve Francii odsoudili kapitána obří
lodi Evanse Hoyta za to, že ji pohánělo palivo s vyšším obsahem
síry. Soud v Marseille mu napařil
pokutu 100 tisíc eur (2,7 milionu

zaměstnává 350 Britů, hlavně mladé lidi,
kteří po ukončení studia hledají příležitosti
v byznysu. I ona se bojí, že po březnu už to
nebude možné.
„Toto pro ně vlastně představuje
praktické zakončení studia byznysu. Něco
podobného jsem podstoupila před třiceti
pěti lety i já. A hrozně mi vadí, že další
generace mladých lidí ve věku 18 až 24 let
už tu příležitost mít nebude kvůli brexitu,“
řekla Palumbová.
Po „brexodusu“ britského personálu
z alpských rezortů Britům zcela jistě
stoupnou ceny jejich dovolených. Tvrdí to
lobbistická skupina Seasonal Business in
Travel. Nedávné průzkumy podle ní ukázaly, že změny po odchodu Velké Británie
z EU povedou k 31procentnímu zvýšení
cen zimních či letních dovolených.
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

korun). V rozsudku zaznělo, že
použil „ilegální palivo za účelem
zvýšení zisku“.
Loď patří společnosti
P&O a plula podél Azurového
pobřeží. V zemi galského kohouta
podobný rozsudek padl poprvé. Francouzům očividně došla
trpělivost s nešvarem, který se
u jejich pobřeží děje. Žurnál Nature uvedl, že 400 tisíc předčasných úmrtí a 12 milionů případů
dětského astma způsobily emise
ze spalování nekvalitního paliva
na lodích.
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Tři procenta podniků
řídí bezdomovci

Za invazí bílých koní do vedení firem
paradoxně stojí vládní opatření
v boji s daňovými podvody

K

dyž zveřejnila na přelomu roku
poradenská společnost Bisnode
analýzu ukazující, že rychlým
tempem přibývá firem, které řídí osoby
s trvalým pobytem na radnici (tedy
najatí bílí koně), vstávaly ekonomickým
analytikům hrůzou vlasy na hlavě.

centrály proti organizovanému zločinu
(NCOZ), odboru daní.
Téměř všechny tyto fiktivní podniky řídí
najatí bílí koně – většinou z řad bezdomovců, narkomanů či sociálně vyloučených.

bič na neplatiče
Počet firem, jež jsou vlastněny nebo řízeny
lidmi majícími trvalý pobyt na radnici, se loni
šedne česká ekOnOmika?
vyšplhal téměř na patnáct tisíc. Meziročně se
Otázka, zda se v Česku začala výrazněji rozzvýšil o neuvěřitelné tři čtvrtiny. Celkově jde
máhat šedá ekonomika, má ale jednoznačně
už o tři procenta tuzemských podniků. Stejně
negativní odpověď. Zmíněná čísla neukazuprudce narůstají počty bezdomovců angažojí, že se zvyšuje podíl šedé zóny na domácím
vaných ve firmách, aktuálně jich je deset tisíc
HDP, ani to, že roste počet daňových úniků
– o 80 procent víc než předloni.
a podvodů.
„Důvodem tohoto fenoménu je kontrolní
Jen se kvůli kontrolnímu hlášení, elekhlášení. Pro úspěšné spáchání daňového
tronické evidenci tržeb a dalším opatřením
podvodu je totiž v současné době nutné co
dvou posledních vlád zkomplikovala situace
nejvíce znepřehlednit strukturu firem, které
těm, kteří okrádají stát na daních (zejména
se na něm podílejí,“ doplňuje mluvčí NCOZ
na DPH). Podvodníci hledají nové cesty, jak
Jaroslav Ibehej. Společnosti vlastněné nebo
berňák i policii obelstít a zakládají kvůli
řízené osobami, které mají trvalé bydliště
tomu větší počet fiktivních podniků.
na radnici, jsou ve srovnání
„Kvůli vládním opatřením,
s běžnými firmami častěji na
která jsou z našeho pohledu
Praha vede
seznamu nespolehlivých plátv boji s daňovými úniky
ců DPH, případně už skončily
účinná, se trestná činnost
Nejvíc firem, u kterých má
v exekuci či insolvenci.
pachatelů daňových podvodů některý z majitelů nebo
„U osob, které mají trvalý
mění. Je daleko organizovastatutárních orgánů hlášen
pobyt na stejné adrese jako
nější a sofistikovanější. Dříve trvalý pobyt na radnici:
městský či obecní úřad,
stačilo ke spáchání daňového
Praha
3190
je vždy velké riziko, že se
podvodu založit tři firmy,
dnes musí podvodník, který
Středočeský kraj
2164 záměrně skrývají před kontaktováním ze strany státu
chce být úspěšný, založit
Jihomoravský kraj
1626 nebo věřitelů,“ přibližuje
takových subjektů desítky,“
říká Petr Danko ze sekce
Moravskoslezský kraj 1052 analytička Bisnode Petra
Štěpánová.
finanční kriminality Národní
›
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„Nasazení bílého koně zásadně komplikuje prověřování obchodních partnerů.
Nadužívání bílých koní, potažmo bezdomovců ve firmách, může ale souviset s tvrdým
postupem státu, respektive finančních
úřadů,“ potvrzuje slova detektivů z NCOZ
Štěpánová.
White hOrses:
nekOnečný příběh
Takzvaní bílí koně jsou dnes v Česku zneužíváni podvodníky čím dál častěji. Jejich účast
ve statutárním orgánu firmy je nic nestojí,
od organizátorů podvodů dostanou drobný
bakšiš – často jde jen o odměnu ve výši
stovek či tisíců korun. A pro podvodníky
samotné je to zlatý důl.
Pro berní úřad je takový člověk de facto
nedohledatelný a případnou škodu není po
kom vymáhat. Pokud se nezapojí policie
a nenajde osoby, které stojí v hierarchii
nejvýše, nemá stát šanci se k ukradeným
penězům dostat.
„Na daňových podvodech se dnes tyto
firmy řízené najatými bílými koňmi podílejí nejvýrazněji. Jde zejména o společnosti s ručením omezením, a to zpravidla
ty, jež sídlí na virtuálních adresách.
Statutárním orgánem je osoba, která se
správcem daně nebo s policií nekomunikuje,“ shrnuje v rozhovoru pro Profit
Jaroslav Ibehej.
„V těchto případech můžeme jednoznačně
hovořit o záměrném zakládání obchodních
společností s cílem zneužít systém a nezaplatit daně, případně odčerpat ze státního rozpočtu miliardové částky,“ doplňuje policista.
Firmy mají téměř nulovou zodpovědnost
za nezaplacení nebo krácení daně. Než najde
policie skutečného viníka (pokud se jí to
podaří), může stát přijít o desítky i stovky
milionů. Ukazují to velké případy daňových
podvodů a machinací s DPH z poslední doby
– jako medializované kauzy Mamba a Úklid.
Ty jsou ale jen špičkou ledovce.
Detektivové z Národní centrály proti
organizovanému zločinu nicméně tvrdí, že
případů nepřibývá, a navíc si pochvalují jejich objasněnost. Drtivá většina kauz, které
se vyšetřovat začnou, skončí podle jejich
slov obžalobou ze strany státního zástupce
a viníci se dostanou před soud.
Více o tom, jak se policii daří při odhalování podvodů spojených s bílými koňmi,
čtěte v rozhovoru na straně 16.

není pOdvOd jakO pOdvOd
Podvod za asistence bílého koně může
vypadat i tak, že si pachatel najde
narkomana či bezdomovce, oholí ho,
umyje, koupí mu nové šaty a kravatu. Pak
dotyčného prostředníka, který je jako ze
škatulky, pošle do banky, kde si vezme
na falešné papíry úvěr a po obdržení
peněz je předá podvodníkovi. Potvrzení

Než najde policie
skutečného viníka,
přijde stát často
o desítky či stovky
milionů.

o příjmech je samozřejmě falešné, ale při
případném telefonickém ověření ochotně
potvrdí jeho „pravost“ další nastrčený
člověk.
Poslední dobou navštěvují bílí
koně stále častěji také autobazary,
kde nakupují auta na leasing nebo
úvěr. Pokud se jim podaří úvěr získat,
odevzdají vůz obratem organizátorům podvodu a opět inkasují směšnou odměnu. Další splátky už nikdo
neplatí. Podvodníci potom automobil
s falešnými doklady výhodně prodají,
rozeberou na náhradní díly či vyvezou
ilegálně do zahraničí.
„Odhadujeme, že v posledním období
došlo k nárůstu pokusů o úvěrové podvody
o 30 až 50 procent, a varujeme před vrůstajícími podvody v autocentrech především
v severních Čechách a v Moravskoslezském

FOTO: Hynek Glos
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kraji,“ řekl nedávno médiím Rudolf Krčmář, regionální
manažer prodeje skupiny AAA Auto.

Nejde jen o peníze

FOTO: ČTK

Bílí koně mohou sloužit nepoctivým podnikatelům také jako
klacek na úspěšnější konkurenci.
V byznysu dnes existují desítky
způsobů, jak dlouhodobě a beztrestně škodit svým protivníkům.
Mnohé jsou jednoduché a laciné
nebo nestojí šikanujícího – kromě
pár hodin volného času – vůbec
nic. Pachatelé často zůstávají
v anonymitě. A sankcí se příliš
obávat nemusejí.
dOkument
za pár hOdin
Oblíbenou špinavou hrou je
podávání návrhu na insolvenci na
firmy, které jsou zdravé a prosperují. Podnik nedluží ani korunu, je
v černých číslech a k úpadku má
daleko. Přesto svítí u jeho jména
v obchodním rejstříku varovný
nápis, že je s ním vedeno insolvenční řízení. A ten straší banky
i obchodní partnery.
Dostat konkurenta na kolena
je jednodušší, než by se mohlo
zdát. „Stačí najít člověka, který je
ochotný za pár korun podepsat
insolvenční návrh na vybranou
firmu. Potřebný dokument vám
udělá každý, kdo umí pracovat s excelovou tabulkou. Jeho
vyhotovení zabere jen pár hodin
času,“ upozorňuje marketingový
a finanční ředitel společnosti
Hormen CE Marek Fišer. Za
drobný poplatek ověří podpis pod
insolvenčním návrhem libovolný
notář.
S útoky insolvenčních mafií
se v Česku potkaly stovky firem.
A stovkám podniků to zkomplikovalo život na měsíce nebo i roky.
„S námi bylo insolvenční řízení
zahájené na základě fotokopie
falešné směnky a tvrzení o fiktivních dluzích naší společnosti
různým zcela nedůvěryhodným
subjektům. Ty si původce kauzy
vybral vzhledem k tomu, že tyto
firmy nevyvíjejí žádnou činnost.
Společníci a jednatelé jsou nedohledatelní,“ dodává pro magazín
Profit Fišer. Bílým koněm najatým škůdci vašeho byznysu může

být kdokoli. V případě Hormenu
CE byl jednatelem údajného věřitele právě bezdomovec s trvalým
pobytem na Městském úřadě
Sedlčany.
šikana
za statisíCe
K návrhům na insolvence jsou lidé
bez domova na postu bílých koní
zneužívání velmi často. Potvrzují
to i policisté z NCOZ, i když připouštějí, že novela insolvenčního
zákona z roku 2017 znamenala
úbytek případů.
Nově mohou soudy rozhodnout,
že podezřelé návrhy v první fázi

typiCký případ: maChinaCe s dph
Před pár lety poslal soud za mříže osm podnikatelů
z Brněnska, kteří do několika firem dosadili bezdomovce
a páchali přes ně machinace s DPH za účelově předražené
zboží.
Bezdomovci a cizinci podepisovali faktury na prodej vesměs levných výrobků, například náhradních dílů k autům.
Podvodníci je následně deklarovali jako drahý vývozní
artikl určený na export do Jihoafrické republiky, Číny či
Spojených arabských emirátů. Za fiktivně nadhodnocený
vývoz požadovali vysoký odpočet DPH. Celkově si tak přišli
na desítky milionů.
Možností, jak obejít zákon a vydělat miliony na daních,
je daleko více, zástupci státu a především policie o nich
ale nechtějí mluvit. „Určitě nechceme dávat podvodníkům návody k páchání další trestné činnosti,“ glosuje
Jaroslav Ibehej.
sNĚM
ZOUFALÝCH.
Oblíbeným trikem
je podávání návrhu
na insolvenci na
prosperující firmy.
Jejich majitelé pak jen
s velkými obtížemi
vyvracejí pochybnosti.

řízení nezveřejní v insolvenčním
rejstříku, a následně mají sedm dní
na jejich posouzení. To znamená, že
firmu nepoškodí hned na počátku
a dají jí týden na to, aby našla účinnou obranu. Čas je ale příliš krátký.
Navrhovatelé navíc musejí od
léta 2017 skládat zálohy na náklady insolvenčního řízení. V případě, že je útok směrován na firmu
(tedy právnickou osobu), jde až
o 50 tisíc korun. A po pravomocném rozsudku si falešní věřitelé
musejí počkat nejméně půl roku,
než lze podat další návrh. Padesát
tisíc ale rozhodně není částka,
kterou by odhodlaný útočník neobětoval, a to dokonce opakovaně.

kryjeme falešné kOminíky
Najatí bílí koně z řad bezdomovců mohou v Česku sloužit
i k daleko bizarnějším podvodům. Když byla přijata vyhláška o povinné kontrole komínů (jednou za rok), vyrojili se
v tuzemsku falešní kominíci. Jenže i zástupci zmíněného
řemesla podléhají kontrole zástupců cechu.
„Problém s falešnými kominíky je tu neustále, a to od
roku 2011, kdy vznikl mylný dojem, že kominík rovná
se budoucí milionář. To přilákalo ty, kteří mají deset
živností, a ačkoli nemají výuční list, mohou dnes podnikat na takzvanou odpovědnou osobu, která je z branže,
splní podmínky udělení řemeslné živnosti a na jejich
činnost dohlíží. De facto tedy podnikají legálně. Jenže
tou odpovědnou osobou může být i bezdomovec s bydlištěm na obecním úřadě, který se před čtyřiceti lety vyučil
kominíkem,“ upozorňuje předseda Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön. A takových případů jsou v Česku
desítky.

JAP
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)
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ROZHOVOR

Víc bílých koní, ne zločinů

„Trestných činů firem řízených bílými koňmi
nepřibývá. Vládní opatření je zabrzdila,“
říká mluvčí Národní centrály proti
organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej
Jen za poslední rok narostl podle analýzy
Bisnode o 76 procent počet firem, které jsou
fiktivně vlastněny nebo řízeny bezdomovci.
Přibývá zároveň trestných činů spojených
s takzvanými bílými koňmi?
Nepřibývá, jen jsou sofistikovanější. Daňové
podvody nyní nejvíce páchají společnosti
s ručením omezením, a to zejména ty, které
mají sídla na fiktivních nebo virtuálních
adresách. Jejich statutárním orgánem je
nekontaktní osoba, která s finančními úřady
nebo policií nekomunikuje, takzvaný „bílý
kůň“. Obchodní společnosti jsou zakládány
záměrně s cílem zneužít systém a nezaplatit
daně, případně odčerpat miliardové částky
ze státního rozpočtu. Skupina, která ve
skutečnosti stojí za touto společností, může
v horizontu hodin založit desítky nových
subjektů a pokračovat v nelegálních aktivitách.
Bílých koní angažovaných v takových
firmách je ale dnes asi o 80 procent více než
v roce 2017. Co je za tímto nárůstem?
Tento fenomén pozorujeme po zavedení
kontrolního hlášení. Pro úspěšné spáchání
daňového podvodu je totiž v současné době
nutné co nejvíce znepřehlednit strukturu
firem, které se na něm podílejí. Jinými slovy: pachatelé, kteří chtějí být úspěšní, dnes
musejí zakládat desítky subjektů.
Souvisí tedy výše zmíněný nárůst
zneužívání bílých koní s tvrdším postupem
státu vůči neplatičům daní a podvodníkům?
Důvodem je řada legislativních opatření,
které trestnou činnost znesnadňují. Nejde
jen o kontrolní hlášení, ale i elektronickou
evidenci tržeb, institut nespolehlivého
plátce, zavedení kauce na pohonné hmoty
a další.

Okrádat stát na daních už není tak
jednoduché?
Páchání daňových podvodů je skutečně složitější. Trestná činnost je více organizovaná
a sofistikovaná. Když měníte legislativu a kladete podvodníkům do cesty překážky, musejí
vymýšlet složitější a sofistikovanější postupy,
jinak nemají šanci. Ty, co páchali menší daňové podvody v řádu desítek tisíc, legislativní
změny odradily. Už se jim nevyplatí.
Jakou trestnou činnost páchají takto
řízené firmy nejčastěji? Daňové a úvěrové
podvody, machinace s DPH?
Mechanismus páchání daňových podvodů
v současné době funguje tak, že se pachatelé
zapojí do tzv. řetězových podvodů na dani
z přidané hodnoty – MTIC fraud. Podstatou
řetězového podvodu na DPH je existence
více na sebe navázaných společností, které
mezi sebou zdánlivě legálně obchodují,
a to v následujícím řetězci Missing Trader
(chybějící obchodník), Buffer (nárazníková společnost) a Profit Trader (příjemce
prospěchu).
K jakým dalším trestným činům
podvodníci nebo gangy podvodníků
bezdomovce či narkomany (bílé koně)
zneužívají?
Podle našich poznatků nejčastěji k daňovým
a úvěrovým podvodům a dále při likvidaci
firem. Policie řeší i případy šikanózních
insolvenčních návrhů, kdy si firma najme
bílého koně, aby poškodila svoji konkurenci
tak, že na něj podá za domnělého (falešného)
dlužníka návrh na insolvenci.
Můžete připomenout některé nedávno
odhalené velké kauzy, kdy byli zneužíváni
tzv. bílí koně?

Jedná se zejména o trestní spisy Mamba a Úklid, které byly realizovány v roce
2018. Například v případu s krycím
názvem Úklid bylo obviněno 25 lidí
a čtyři firmy. Jako výnos z trestné
činnosti zajistili kriminalisté několik
nemovitostí v hodnotě cca 95 milionů
korun a finanční prostředky na účtech
i v hotovosti ve výši zhruba 18 milionů
korun.
Jak se ostatně policii při jejím
objasňování v poslední době daří? Existuje
srovnání objasněnosti těchto případů
před sloučením Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru
odhalování korupce a finanční kriminality
(ÚOKFK) a po něm?
Pro policii je klíčová rychlá výměna informací. Ta vede k tomu, že je protiprávní
jednání odhalováno včas. Pachatelé mají
v poslední době menší časový prostor do
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vyřízeny postoupením na jiný organizační
článek policie. Žalovatelnost těchto věcí je
98 procent. To znamená, že v drtivé většině
případů státní zástupce na náš návrh podá
obžalobu a kauza skončí u soudu.
Samotní organizátoři si většinou dávají
pozor, aby se na ně nepřišlo ani v případě,
že jsou odhaleni další lidé, které v případech
figurují. Daří se odhalovat i ty, kteří jsou
v hierarchii nejvýše?
Cílem NCOZ není postihovat bílé koně, ale
právě organizátory trestné činnosti a to
se i daří. O tom svědčí i množství výnosů
z trestné činnosti, jež se podaří zajistit
pouze u organizátorů. Policie takto zajištuje
stovky miliony korun.
Nedávno se mluvilo o tom, že jsou
rájem bílých koní například Teplice. Loví
tedy podvodníci především v sociálně
vyloučených lokalitách?
Možností je celá řada. Už jsme se setkali s tím,
že roli bílého koně hráli i advokáti a příbuzní
pachatelů. Je ale jasné, že oblast vyloučených
lokalit, na kterou se ptáte, dominuje. Lidé,
kteří z nich vycházejí, jsou pro organizátory
vhodným terčem, protože nemají co ztratit
a za drobnou částku udělají cokoliv.
Má policie podchycené rizikové lidi,
které podvodníci zneužívají jako bílé koně
nejčastěji?
Operativní činnost je jedna z činností policie
a operativci se v takzvaném zájmovém prostředí pohybují, ale dále bychom to neradi
rozváděli.
zásahu policie, daňové nebo celní správy. Museli tedy začít přemýšlet jinak, měnit svoje postupy.

FOTO: Martin Pinkas

Můžete být konkrétnější?
Policie při prověřování a vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti využívá všech možností, které jí zákon povoluje – tedy operativně pátracích prostředků jako odposlechy, sledování, použití
agenta, předstíraný převod věci a také podpůrných operativně
pátracích prostředků jako informátoři, krycí prostředky, zabezpečovací technika, zvláštní finanční prostředky. Rozsáhlost a sofistikovanost tohoto druhu trestné činnosti klade dnes daleko větší
požadavky jak na odbornost policistů, tak na analytickou činnost,
bez níž není myslitelné tyto složité případy prověřovat a vyšetřovat. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ)
má ve svých řadách specialisty, kteří se daňovou problematikou
zabývají i více než 15 let a mají rozsáhlé informační zdroje.
Jaké procento těchto kauz tedy skončí u soudu?
Pokud považujeme za objasněný ten případ, kde dojde ke sdělení obvinění, pak převážná většina kauz zpracovávaných na
centrální Kobře takto končí. Zhruba jen deset procent případů
je odloženo s odůvodněním, že nejde o trestný čin nebo jsou

Jaroslav
Ibehej (47)
Detektiv, který původně vyšetřoval násilné
trestné činy, působí
řadu let jako policejní
mluvčí. Do roku
2011 byl mluvčím
Policejního prezidia,
poté protikorupční
jednotky. Mluvčím
Národní centrály
proti organizovanému
zločinu je od srpna
2016.

Neuškodilo odhalování této trestné
činnosti sloučení ÚOOZ a ÚOKFK v rámci
NCOZ? Máte dostatek detektivů na
odhalování těchto trestných činů?
Neuškodilo. Spolupráce je naopak lepší
než před sloučením. Detektivové z bývalého ÚOKFK mohou dnes například daleko
efektivněji využívat poznatky (poznatkovou
databázi) ÚOOZ, takže se společná práce
určitě zintenzivnila.
Co potřebuje policie od státu, aby
případnému nárůstu takové trestné
činnosti pomohla zabránit? Měly by se
změnit ještě další některé zákony?
Ze strany státu už byla přijata celá řada legislativních opatření, které zejména daňové
trestné činnosti brání. Nicméně organizované skupiny se přizpůsobují a neustále
zdokonalují své postupy.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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PříBĚH
úsPĚCHU

Dobrý den,
vyhořela mi kuchyně

Neuvěřitelný příběh restauratéra,
kterého postavila na nohy
pomoc konkurence

ani hasič, ani kuChař
Když se Michal Pagáč v patnácti letech rozhodoval, co bude dělat, chtěl se stát hasičem,
nebo po vzoru Jamieho Olivera kuchařem.
Naštěstí, jak říká majitel restaurace, nevyšlo
ani jedno. Místo na kuchaře se šel učit na
číšníka a záhy na prvních brigádách zjistil,

jak náročná práce to je – myl nádobí a pomáhal na place číšníkům.
„Já nejsem z bohaté rodiny, takže když
jsem chtěl v osmnácti auto, musel jsem si na
něj vydělat, a proto jsem měl i tři brigády,“
vypráví Pagáč.
Po vyučení a roce práce sbalil věci do dvou
igelitek a autobusem zamířil do Prahy. „Já
svou prací vždycky žil. Majitelé mi říkávali:
dělejte to, jako kdyby to bylo vaše, ale tak já to
brával vždycky od začátků. Občas jsem spíš
míval pocit, že oni samotní to tak nemívají.
Natáhnout ruku pro tržbu, to ano, ale jinak?“
Dva roky pracoval v kavárně v obchodním
centru Harfa, pak na Žižkovské věži, tam
už v jedenadvaceti letech jako manažer.
Místo mu nabídl ředitel ve výtahu: „Tam
jsem získal veškeré zkušenosti. Bylo úžasné
pracovat pod panem ředitelem Gregorem,
který je z gastra, což se dneska už vidí jen

málokde. Kritika od člověka z oboru je úplně
o něčem jiném.“
dO vlastníhO
Po třech letech na Žižkovské věži se objevili
investoři a možnost otevřít si vlastní podnik.
V následujících měsících tak trávil Pagáč
veškerý volný čas vytvářením projektů
a hledáním prostor. Ani po roce a půl ale
nedokázal najít to správné místo. „Když vám
v šestadvaceti někdo nabídne investici šestnáct milionů, musíte to brát vážně,“ říká.
Měl jasnou představu, nic však nesplňovalo jeho požadavky. Investory nakonec
raději odmítl, než aby šel do kompromisu.
Z investice sešlo, nicméně v nabídce zůstávala půjčka. A ta se nakonec v otevření jeho
vlastního podniku ukázala jako klíčová.
A tak začalo další kolečko hledání, tentokrát prostorů k pronájmu. „Když jsem sem

FOTO: archiv

D

ruhý den ráno po požáru jsem
se vzbudil, a když mi došlo, co se
stalo, chtěl jsem to vzdát, vzpomíná
sedmadvacetiletý karlovarský rodák Michal
Pagáč na nejtěžší chvíle svého profesního
života.
Jen měsíc a půl poté, co si otevřel svůj
vysněný podnik La Farma na pražských
Vinohradech, mu oheň kompletně zničil
kuchyni. Měl dluhy a neviděl žádné schůdné
řešení. Jeho návrat k prosperujícímu podniku připomíná hollywoodský film.
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přišel poprvé, toto místo na mě dýchlo,“
popisuje první dojmy z provozu v Čáslavské
ulici kousek od Flory. Prostory bylo ale zapotřebí předělat. Zpočátku se zdálo, že bude
stačit zbourat původní nepraktický bar. Jenže
se ukázalo, že zamýšlená prvotní investice
sto tisíc nebude ani zdaleka stačit. Musely
se předělat odpady i voda a po nich také
kompletně nové elektrické rozvody. A když už
se sekaly zdi, upustil Pagáč od původní představy o kosmetických zásazích a restauraci
předělal z gruntu. Majitelé domu, v němž je
Pagáč v nájmu, neměli, jak sám říká, naštěstí
problém se na nových sítích finančně podílet.
Prostory přebíral těsně před Vánocemi
2017 a na celou rekonstrukci měl jen čtvrt
roku. Denně tak s rodiči a strýcem, jenž
u Pagáče dokonce nějaký čas bydlel, budovali nový podnik. „Všechno jsme si dělali sami.
Zaplatit jsme museli akorát elektrikáře,
protože to bychom nezvládli,“ vypráví.
Restaurace La Farma nakonec otevřela
v dubnu 2018. „Původní plán počítal s půlroční finanční rezervou. Když jsme otevírali,
rezerva nebyla žádná,“ vzpomíná Pagáč.

FOTO: archiv

stačí se zapOvídat
Během prvního měsíce hned řešil nedostatek personálu: „Došlo to tak daleko, že jsme
některé dny museli dokonce zavřít, protože
mi neměl kdo vařit.“ Vidina výdělku se
začínala vzdalovat a na první výplaty si musel půjčovat. Už existující dluh rostl. Jako
poslední rána přišel požár kuchyně.
„Ten den jsme měli zase zavřeno, přijel kamarád a já chtěl jen rychle udělat karbanátky. Zapovídali jsme se deset patnáct minut
a kuchyň byla najednou v jednom ohni.“
Hořelo všechno, vzduchotechnika i konvektomat. Pagáč se pustil do boje s ohněm
a čekal na příjezd hasičů.
Když bylo po všem, stál s přítelkyní
a kamarádem ve zdevastované kuchyni
a jak sám říká, koukali na to, co znamenalo
konec. V tu chvíli se u dveří objevil Ladislav
Vrtiš, majitel pivovaru Raven, jenž bydlí poblíž a do La Farmy od otevření párkrát zašel.
„Co je, černá hodinka?“ komentoval vše se
svým svérázným humorem. „A já mu říkám
– dobrý den, tak to je konec, vyhořela nám
kuchyně,“ vypravuje Pagáč.
kOnkurenCe na plaCe
Za tři dny po požáru se ale pan Vrtiš ozval
s tím, že má plán, jak z toho ven. O víkendu
uspořádají akci: patnáct nejlepších minipivovarů v republice pošle zdarma sudy, budou grilovat venku před hospodou a z tržby
se opraví kuchyně do stavu, aby mohla
La Farma znovu otevřít. A tak se i stalo.

sÁZKA NA MALÉ.
Michal Pagáč se snaží vystavět
kuchyni na produktech z malých
poctivých farem. Menu La Farmy
má méně položek, ty by se ale
měly přibližně každé dva měsíce
měnit. Navíc připravuje
speciální akce.

Plány do
budoucna
Michal Pagáč by rád
pomáhal lokálním farmářům, chce se finančně
podílet na vybraných
charitativních projektech
a jednou by chtěl koupit
rodičům karavan, aby
mohli cestovat. A jako oni
pomohli splnit sen jemu,
aby on splnil sen jim.

Akce měla obrovský úspěch, dorazilo mnohem víc lidí, než
Pagáč čekal, večer dokonce přijela policie, která nechápavě
hleděla na ulici plnou lidí.
„Problém byl s pivy. Já jim vůbec nerozumím a teď jsem
tu měl patnáct speciálů,“ vypráví, „nakonec přišli majitelé ze
Dna pytle a BeerGeek Baru a ti tu běhali na place a starali se
o hosty, my tu jen uklízeli. Celý víkend tu pracovali majitelé
konkurenčních podniků, abychom my přežili.“
Dodává, že by nikdy předtím nevěřil, že by se něco podobného v dnešním světě mohlo stát. Jeden z majitelů dokonce
na jeden večer zavřel vlastní podnik a na dveře napsal, kam
mají štamgasti přijít udělat tržbu. „Kdyby mi tohle někdo
vyprávěl, nevěřil bych mu to, a mně se to skutečně stalo.
Úplně mi to změnilo pohled na svět,“ říká.
Vydělali dost peněz na to, aby hned v pondělí mohla
nastoupit firma a dala kuchyni dohromady do té míry, že
s vypůjčeným vybavením od firmy Blažek Gastro mohl
Pagáč okamžitě znovu otevřít. Začali znovu a jinak.
znOvuzrOzení
„Celá ta událost mi ohromně pomohla. Do té doby jsem sem
vlastně chodil jen jako do práce. Můj oblíbený motivační
citát říká, že jsme byli stvořeni proto, abychom vyčnívali.
A já se jím začal řídit,“ říká Pagáč.
Aktuálně má pět zaměstnanců, z toho dva kuchaře. Během našeho setkání se restaurace přes oběd rychle zaplnila
do poslední místa. Lidé se sem vracejí, jídlo vychvalují.
„Ptají se, jak to, že je to tak dobré? A já odpovídám, na tom
nic není, jen to děláme poctivě. Co se má vařit dlouho, vaří
se dlouho.“
JITKA JeNíKOVÁ
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Tykají si
s velkými IT hráči

Cesta z obývacího pokoje v Brně
do 100 zemí světa trvala firmě
Kentico Software jen pár let

R

jakO na hOrské dráze
Před založením firmy pracoval absolvent
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
v Brně jako produktový manažer ve společnosti Moravia IT. Na starost měl produkty
pro vývojáře.
„Při své práci jsem zjistil, že na trhu není
dostupný publikační systém pro webové
stránky na platformě Microsoft. A protože
můj zaměstnavatel v té době takový systém
nechtěl vyvíjet, rozhodl jsem se už ve

čtyřiadvaceti letech založit vlastní firmu,“
popisuje Petr Palas svůj osudový krok.
Na rozjezd byznysu našetřil 400 tisíc
korun. Peníze stačily na vývoj základní
aplikace umožňující spravovat texty na
webu. „Hned na začátku jsem si řekl, že
půjdeme do světa. Ze zkušenosti z Moravie
IT jsem věděl, že vrhnout se na globální trh

Kentico v číslech
Firma, která svou velikostí patří mezi takzvané střední podniky, vznikla v roce 2004.
V účetním období 2017 utržila 473 milionů
korun, čistý zisk činil 85 milionů.

není až tak složité. Už po půl roce se nám
podařilo získat prvního klienta – firmu
Gibson Musical Instruments z USA, která
je naším spokojeným zákazníkem dodnes,“
připomíná.
Z malé brněnské firmy řízené z obývacího pokoje se stal během několika let lídr
světového trhu komplexních řešení nejen
pro online marketing. Její softwarová řešení
dnes používají velcí hráči jako Microsoft,
Sony, Mazda nebo Bacardi.
extraliga
mezi dOdavateli Cms
V roce 2005 najímá Kentico první zaměstnance. Díky tomu se daří zrychlit vývoj jeho
nejvýznamnějšího produktu – tedy systému
pro správu obsahu (content management
systém – CMS) – a firma se nadechuje k raketovému růstu.
„V roce 2010 nás společnost Deloitte ocenila jako nejrychleji rostoucí technologickou
firmu v České republice v rámci řebříčku
Fast 50. V posledních letech se pravidelně
umísťujeme v prestižním žebříčku hlavních dodavatelů CMS řešení Gartner Magic

FOTO: archiv

ozhledna Akátová věž je od Blučiny
coby kamenem dohodil. Malá
vinařská obec by odsud vypadala
úhledně, kdyby ji nehyzdil velký průmyslový
a logistický areál. Také stromů je na
okolních svazích poskrovnu, sto dvacet
nových tady ale loni vysadili zaměstnanci
firmy Kentico Software.
„Koukáme na visačku se jménem kamaráda, který kluky z Kentica upozornil na
chybu v jejich softwaru,“ ukazuje mi jeden
ze vzrostlejších kmínků podnikatel Michal
Dvořáček.
„Trees for bugs – tedy stromy za chyby,
to je aktivita, na kterou jsme obzvlášť hrdí.
V jejím rámci sázíme strom za každou chybu
v našem softwaru, kterou nám zákazníci
nahlásí. Dvakrát do roka se domluvíme
s nějakou obcí na Moravě a pomůžeme
zlepšit její životní prostředí,“ vypráví dnes
devětatřicetiletý zakladatel firmy Kentico
Software Petr Palas. „A chybu samozřejmě
do sedmi dnů opravíme,“ směje se.
Chytrý a nápaditý není jen přístup firmy
ke společensky odpovědnému podnikání,
ale i její softwarová řešení. Že mají visačku
top kvality, zjistily za pouhých čtrnáct let tisíce zákazníků ve více než 100 zemích světa.
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sVÝM PÁNeM.
„Rosteme každý rok
a každý rok jsme
v zisku – a to bez
peněz od investorů,
půjček nebo dotací,“
říká Petr Palas.

FOTO: archiv

Quadrant a letos nás společnost Forrester
zařadila mezi sedm nejvýznamnějších dodavatelů CMS na světě,“ vypočítává Petr Palas.
Prosadit se v globální konkurenci IT firem bývá během na dlouhou trať a úporná
snaha často nestačí. V případě firmy Kentico
Software je to jinak. „Od roku 2004 rosteme
každý rok a každý rok jsme v zisku – a to
bez peněz od investorů, půjček nebo dotací,“
připomíná zakladatel.
A jaké produkty či služby dnes svým
zákazníkům firma nabízí? „Kentico EMS je
ucelené řešení pro tvorbu webových stránek,
e-shopů a online marketingu. Kentico Cloud je
nové řešení zaměřené na správu obsahu a jeho
distribuci napříč všemi kanály,“ shrnuje.
pOmáháme vyprávět příběhy
„Největším úspěchem firmy je to, že se nám
daří naplňovat naši misi – pomáhat lidem
vyprávět příběhy, které mění celý svět,“ říká
Petr Palas se špetkou patosu.
Internet ale opravdu proměňuje svět
k nepoznání a Kentico Software patří v globálním měřítku ke společnostem, které této
revoluční změně takříkajíc svítí na cestu.

Další Palasova slova už znějí prozaičtěji:
„Za velký úspěch považuji to, že se nám podařilo vybudovat v České republice zcela bez
cizího kapitálu firmu, která podle analytiků
patří mezi globální špičku v oboru.“
Produkty brněnské firmy aktuálně využívají zákazníci ve více než 100 zemích světa.
Ve více než 80 zemích má firma Kentico
Software takzvané implementační partnery,
kteří její řešení nabízejí lokálním zákazníkům.
nOvinka s přesahem
Zatímco zmíněné Kentico EMS je tradičním
produktem, který pro správu obsahu v Česku i ve světě využívá už léta řada známých
společností či institucí, Kentico Cloud je
relativní novinkou. „Dnes je sice malou, ale
zato nejrychleji rostoucí částí našeho byznysu,“ připomíná zakladatel.
Na novém produktu začali pracovat před
několika lety v reakci na to, jak rychle přibývají komunikační kanály a zařízení, přes
které firmy komunikují se svými zákazníky.
„Problém je, že většina firem nemá vhodné nástroje pro práci s obsahem, které by

takovou komunikaci napříč mnoha kanály
podporovaly. Proto jsme vytvořili zcela nové
cloudové řešení,“ doplňuje Palas.
vše prO zaměstnanCe
IT je sice nejrychleji rostoucím oborem
lidské činnosti, překotný vývoj má ale i svá
negativa. Jedním z nich je nedostatek kvalitních odborníků. S mezerou na pracovním
trhu se musejí potýkat i české firmy.
„V IT byl nedostatek kvalitních lidí vždy,
ale naučili jsme se s tím žít a neustále hledat
nové způsoby, jak do našeho týmu získat
nejlepší vývojáře. Ať už je to hledání talentů
na vysokých školách, nebo to, že otevřeně
sdílíme naše zkušenosti v rámci vývojářské
komunity a ukazujeme lidem, jak u nás pracujeme,“ prozrazuje zakladatel firmy.
Zájem kvalitních vývojářů o práci ve společnosti Kentico Software je dán i tím, že se
firma o své zaměstnance pečlivě stará a snaží se jim vytvořit ideální pracovní prostředí.
A není to výraz čirého altruismu.
„Dlouhodobě se snažíme vytvářet pracovní prostředí, které podporuje kreativitu. Nesnažíme se ale dělat věci jenom na efekt. Ve
skutečnosti jsme v tomto velmi pragmatičtí
a u všeho se ptáme: jak to pomůže našim
lidem, aby dělali lepší práci?“ prozrazuje
Petr Palas.
CestOu inOvaCí
Ve světě existují řádově tisíce různých CMS
řešení, firma z Brněnska ale pronikla do
první desítky světového žebříčku.
K věhlasu jí podle Petra Palase pomohly
dvě věci: Inovace – tedy to, že byli schopni
správně identifikovat nové trendy a zároveň
se jim přizpůsobit – a také zákaznická zkušenost. „Například naše technická podpora
patří podle zákazníků k nejlepším, s jakou
se u softwarových firem setkali,“ chlubí se.
Renomé, jež má dnes Kentico Software na
zahraničních trzích, má v Česku jen minimum podniků.
„Spojené státy byly vždy naším hlavním
trhem, takže to byla i první země, kde jsme
založili před deseti lety pobočku. Potom
jsme pokračovali v dalších zemích, kde jsme
měli dostatečné množství zákazníků. Pobočky máme nyní kromě Česka v pěti státech
(USA, Velká Británie, Nizozemsko, Austrálie
a Singapur),“ vypočítává manažer.
Popularita za hranicemi přináší firmě
Kentico Software vavříny i na domácí půdě.
Letos byla oceněna v soutěži Exportní cena
DHL Unicredit, a to v kategorii Exportní
příběh roku.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

01/2019 l 21

01_68_PT_01_.indd 21

22.01.2019 14:53:22

PříBĚH
úsPĚCHU

Pasta a basta!

Helena Cynerová nevaří,
kulinářské vášni nepropadla.
Přesto se prosadila
s malou výrobnou těstovin

M

á neziskovka Pasta Fidli něco
společného s obratem basta fidli
označujícím konec? Rozhodně ne.
Firmě se daří, její výrobky si oblíbili kuchaři
restaurací a hotelů z celého Česka. U jejího
zrodu stála zkušená marketérka Helena
Cyrnerová, pro ni se stala novým začátkem.
Nejprve vystudovala střední elektrotechnickou školu a titul MBA získala na
University of Liverpool. Zakládala Nova
Shopping a působila jako jeho ředitelka, má
za sebou léta práce brand managerky dámského spodního prádla Playtex a Wonderbra
i výrobků firmy Elmex.
Co přivedlo ženu s takovým životopisem
do malé výrobny těstovin v Mníšku pod
Brdy? Kdo by čekal, že kulinární vášeň, byl
by na omylu. „Já nevařím,“ směje se Helena
Cyrnerová.
„Jsem zaměřená na obchod a marketing.
Kulinářskou duší podniku je moje dcera. Mě

k přemýšlení nad 25 lety činnosti v byznysu
a k přání dělat něco smysluplnějšího přivedlo manželovo nečekané úmrtí,“ vysvětluje.
z neziskOvky
dO tOp restauraCí
„Díky zkušenostem z byznysu jsem začínala
úplně jinak než zakladatelé většiny neziskovek. Chtěla jsem pomáhat, ale také vydělávat
a uspět,“ pokračuje Helena. Začali v lednu
2014 a jejich konkurencí byly a dodnes jsou
komerční firmy. Nejprve bylo potřeba detailně zmapovat situaci na trhu a přemýšlet,
v čem by mohli být jiní.
„Vyrábíme čerstvé těstoviny podle vlastní
receptury a řídíme se několika hlavními
principy: zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, zisk společnosti vracíme
do rozvoje podnikání, usilujeme o ekonomickou soběstačnost, ale především se
snažíme udržet špičkovou kvalitu našich

produktů. Chci, aby je lidé kupovali proto, že
jim chutnají, ne jako charitu. Pro odběratele,
jimiž jsou z devadesáti procent restaurace,
je důležitá kvalita, cena a logistika – zboží je
potřeba dodat do 24 hodin od objednávky.
Dodáváme do restaurací po celém Česku Je
to velká odpovědnost.“
Produkty chutí připomínající domácí
babiččiny těstoviny jsou vyrobené bez
konzervantů a umělých barviv z čerstvých
kvalitních surovin, s vysokým obsahem
vaječných žloutků. Vaří z nich restaurace
a hotely po celé České republice, například
Kolkovny, Potrefené husy, hotel Dominican
a mnohé další.
práCe jakO terapie
„Se zaměstnanci jednám jako se zdravými,“
vysvětluje Helena Cyrnerová, „připravila
jsem podmínky tak, aby mohli pracovat
i s handicapem, chci však v jejich zkrácené
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ka získala většinu zákazníků, ale pracuje
i ve vývoji receptur a ve výrobě. Na rozdíl
ode mě ráda vaří a spolu s další kolegyní
neustále něco vymýšlejí a zkoušejí.“

FOTO: Hynek Glos

sMĚLÉ PLÁNY. Helena
Cyrnerová chystá čtyři
nové druhy raviol a krůček
po krůčku chce rozšiřovat
sortiment o produkty ze
středomořské kuchyně.

pracovní době stoprocentní výkon. Za ten
jsou také ohodnoceni mzdou obvyklou v komerčním sektoru.“
Většina z deseti zaměstnanců ve výrobě
i administrativě má za sebou úraz, autonehodu nebo operaci s trvalými následky
a s tím se někdy pojí psychické a sociální
problémy. Velkou výhodou kromě výdělku
je možnost popovídat si s lidmi v podobné
situaci a vidět kolegy, kteří jsou na tom
někdy zdravotně hůř, ale práce jim jde od
ruky. Zcela v souladu s mottem projektu:
Zaměstnání je nejlepší ochrana před sociálním vyloučením.
Zkušenost se zdravotním postižením
nemají jen tři lidé ve firmě – řidič, Helena
Cyrnerová a její dcera Gabriela. „Když
jsem začínala, chtěla jsem spolupracovat
s někým, koho znám a na koho se mohu
spolehnout,“ vysvětluje Helena, „oslovila
jsem dceru, která jako obchodní manažer-

Alchymie
Pasta Fidli
Tvarů, chutí i barev
nabízí nespočet.
K barvení a ochucení
se používá například
špenát, bazalka či řepa.
Děti si mohou pochutnávat na dinosaurech
nebo lokomotivách.
Existují samozřejmě
i bezlepkové varianty.

pOmalý, ale stabilní růst
Přestože Helena Cyrnerová před založením
firmy detailně promyslela byznys plán,
přiznává, že podcenila křivku stoupajících
obratů. Podle zkušenosti z předchozích oborů čekala rychlejší růst.
„Po zalistování zubní pasty stoupal obrat
o deset procent měsíčně, u těstovin je to
pouhé procento. V plusu jsme byli až koncem
čtvrtého roku existence, 700 tisíc korun
zisku jsme investovali do firmy a rozšířili
sortiment o ravioli a bramborové noky. Výhodou těstovin je však stabilní produkce po
celý rok, nemáme sezonní výkyvy, jen malý
pokles v lednu a únoru.“
Čerstvé těstoviny mají nízký glykemický
index, jsou lehce stravitelné, déle zasytí
a lidé je začínají více jíst v době, kdy hubnou
do plavek. Kromě restaurací jsou produkty
k dostání v prodejnách farmářského typu,
Košíku a v řetězci Makro. Tam firma začínala jako lokální dodavatel a letos bude jednat o rozšíření do
prodejen po celé republice.
Prodej v běžných řetězcích však jednatelka firmy považuje
za nevýhodný. „Můžete sice udělat velký obrat, ale kvůli všem
poplatkům a letákovým akcím, kde sleva jde vždy na vrub
výrobce, jen s minimálním ziskem. Navíc když odpadnou dvě
restaurace, firma se nepoloží, vypadne-li řetězec, je to velká
ztráta,“ vysvětluje.
Pasta Fidli nedělá marketing ani neinzeruje, její jednatelky
se spoléhají jen na osobní akvizice a na reference. A zdá se, že
to stačí. Chutné těstoviny, jichž se tu měsíčně vyrobí kolem pěti
tisíc kilogramů, si totiž razí cestu k zákazníkům samy.
aCh, ty granty!
Jedním ze zdrojů příjmů neziskových organizací, ale i jejich
noční můrou, jsou granty. „Těm se věnuji ve volném čase, dva
měsíce mi trvá příprava a měsíc psaní projektu. Nejhorší na
tom je, že je nadlidský úkol porozumět tomu, co po vás chtějí.
Jednou za půl roku musím vypracovat monitorovací zprávu,
to mi trvá tak týden, kdy se musím na deset hodin denně
zavřít, a nikdo mě nesmí rušit. Ale na ministerstvu práce a sociálních věcí jsou velice ochotní a vždycky mi poradí. To samé
na úřadu práce, odkud pobíráme příspěvky pokrývající více
než polovinu mzdy handicapovaných,“ chválí vlídný přístup
úředníků jednatelka.
„Někdo si říká, že se máme, ale už si neuvědomí, že nám vždy
marodí dva z osmi lidí, někdy dokonce všichni. Pak musím
pokrýt výrobu pomocí brigádníků, a to taky něco stojí. Každý
začínající podnikatel v podobném oboru by měl se sníženou
imunitou a zvýšenou nemocností handicapovaných lidí počítat.
V administrativě svoji práci uděláte po návratu z nemocenské,
ale výroba se zastavit nemůže.“
JANA ŠULIsTOVÁ
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TÉMA

Vybíjená bílých plášťů

Soukromí lékaři patří mezi
nejpočetnější skupinu podnikatelů
v Česku. Stát se s nimi příliš nemazlí

K

dyž se řekne typický podnikatel,
každého většinou napadne oblek
a kravata. Přitom k nejpočetnější
skupině tuzemských podnikatelů patří
lékaři. Například praktických lékařů pro
dospělé v Česku působí přes pět tisíc,
zhruba dvě tisícovky pak tvoří dětští lékaři.
Přibližně 6,5 tisíce pak připadá na zubní
lékaře.
Přesná čísla se nezjišťují snadno, protože
oficiální statistiky pracují s údaji o lékařských úvazcích. Přitom mnozí registrovaní
lékaři jsou důchodci, kteří buď nepracují
vůbec, nebo jen na velmi zkrácený úvazek,
podobně jako třeba ženy na mateřské. Proto
se nedá podle počtu úvazků přesně zjistit,
kolik lékařů je aktivních. Ovšem i z jinak
nepřesných úvazků lze vyčíst, že počty prak-

tických lékařů i zubařů klesají. To vyplývá
z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) za rok 2017. Konkrétně ubylo
94 praktických lékařů a 88 dětských lékařů.
Nejvíce, zhruba polovina, připadá na menší
obce do dvou tisíc obyvatel.
„Klesající kapacita primární péče může
zvyšovat zátěž nemocnic,“ uvedl na loňské
konferenci České lékařské komory náměstek
ministra zdravotnictví Roman Prymula.
Obludná administrativa?
Podle mnohých lidí z oboru stát stojí za
tím, že mnoho lékařů v roce 2017 a 2018
pověsilo svoji zdravotnickou živnost na
hřebík a odešlo do důchodu. Se zaváděním
e-receptů a evidence tržeb totiž výrazně
vzrostla administrativní zátěž lékařů,

ale i nároky na technickou vybavenost
ordinací.
„Situace dospěla tak daleko, že čtvrtina
všech pracujících kolegů je v důchodovém
věku. A ministerstvo zdravotnictví místo
toho, aby si je hýčkalo a pomáhalo jim,
vyhání je z ordinací násilnou elektronizací
a obludnou administrativou,“ kritizuje Milan
Kubek, prezident České lékařské komory.
Například průměrný věk zubních lékařů
se pohybuje mezi 50 až 53 lety, v okresech
jako Děčín nebo Česká Lípa dokonce kolem
57 let. Řada lékařů tak již dávno dosáhla důchodového věku a přesluhovala jen proto, že
za ně nebyla odpovídající náhrada. Nástup
nových povinností však pro ně byl poslední kapkou a mnoho z nich se rozhodlo pro
odchod do penze.
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Dotace pro nové lékaře

tisíCe vyhOzené Oknem
sTRACH
Z POčíTAčŮ?.
Ti, kteří se rozhodli vytrvat, na to přitom
Se zaváděním
často doplatili. Situace totiž využily některé
e-receptů a evidence
poradenské či IT firmy a lékařům-důchodtržeb vzrostla zátěž
cům „vnutily“ předražená řešení, která často lékařů, ale i nároky na
vybavenost ordinací.
ani nevyužijí.
To neustáli mnozí starší
„Před začátkem platnosti e-receptů mě
zdravotníci.
navštívil IT specialista a začal mě přesvědčovat o tom, že kvůli této změně musím
nakoupit novou výpočetní techniku. Varoval
mě přitom před pokutami, které mi hrozí,
pokud se na změnu nepřipravím. Nakonec
jsem mu zaplatil za sestavu dvou počítačů,
pro mě a pro sestru, tiskáren a dalšího vybavení více než dvě stě tisíc korun,“ popisuje
svůj příběh soukromý lékař z Kolína.
Když však chtěl začít počítače používat,
zjistil, že nejsou připojené k systému
›

Ministerstvo zdravotnictví
se snaží nedostatek lékařů
v některých regionech řešit.
Vypsalo proto dva dotační
programy, které jsou určené
pro praktické lékaře a pediatry a pro zubní lékaře. V roce
2018 ministerstvo podpořilo
celkem 23 nových praxí v celkové výši 15,5 milionu korun.
„Podporujeme lékaře
ke zřízení praxí i v méně
atraktivních oblastech tak,
aby byla zajištěna dostupnost
zdravotní péče rovnoměrně
ve všech regionech a pacienti
nemuseli daleko dojíždět. Dotace pomůže lékařům pokrýt
vysoké výdaje na personál
a u praktiků i na vybavení. Je
to jedno z řešení neutěšené
personální situace na venkově,“ uvedl Adam Vojtěch.
Oba programy mají proto
za cíl finančně podpořit vznik
praxí v oblastech, kde lékaři
dlouhodobě chybějí. Pro
praktické a dětské lékaře je
dotační program vypisován
od roku 2016. Od té doby ministerstvo udělilo již 24 dotací
v celkové výši 6,9 milionu
korun. Z toho jen za rok 2018
bylo schváleno celkem 14 dotací ve výši 4,6 milionu korun.
„Zájem praktických lékařů
o dotaci jednoznačně roste.
Každý rok na ně ministerstvo
vyčlení zhruba pět milionů
korun,“ dodal k programu
Adam Vojtěch.
Celková výše jednorázové
dotace z dotačního programu
pro praktické lékaře je 500 tisíc korun. Dotace je určena na
mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální
výši 250 tisíc korun a na zajištění věcného a technického
vybavení ordinace praktické-

ho lékaře rovněž v maximální
výši 250 tisíc korun.
Druhý dotační program
na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou
dostupností zdravotních
služeb ministerstvo vyhlásilo
v květnu 2018. Stomatologové
mohou žádat o příspěvek na
krytí mzdy všeobecné sestry,
dentální hygienistky nebo
zubní instrumentářky až
do výše 1,2 milionu korun.
„Celkem jsme vyčlenili přes
100 milionů korun ze státního rozpočtu. Během čtyř let
tak může být dotace udělena
až stovce žadatelů,“ uvedl
ministr.
K prosinci letošního roku
bylo schváleno celkem devět
dotací v celkové výši
10,8 milionu korun. „Jednou
z podmínek udělení dotace
je, aby lékař do tří let přijal
minimálně 1500 pojištěnců.
Do konce roku 2021 tak svého
zubaře získá minimálně
13 500 pacientů,“ zdůraznil
ministr Vojtěch. Žadatel o dotaci je rovněž povinen doložit,
že má uzavřenou smlouvu
alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším
zastoupením pojištěnců
v dané oblasti.
Podle všeho by přitom
ministerstvo mohlo ušetřit,
pokud by z narůstající administrativní zátěže vynechalo
dosluhující lékaře vyššího
věku, za které pak obtížně
a s pomocí dotací hledá
náhradu. Úbytek profesionálů ve zdravotnictví by se
tak mohl zmírnit alespoň
do doby, než se projeví nové
pobídky pro vysoké školy
vzdělávající lékaře.
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od zaplacení mi nebral telefon. Další tisíce
jsem pak musel zaplatit jinému odborníkovi
za připojení. Když jsem pak zjistil, že si lékařka ve vedlejší ordinaci koupila ‚krabičku‘
za osm tisíc, která zvládá jak eRecept, tak
do budoucna EET, strašně jsem se rozzlobil. Pokládám za neseriózní, že stát, který
po podnikatelích vyžaduje plnění stále
nových a nových povinností, pro ně nezajistí
transparentní podmínky, a otevírá tak dveře
dokořán podvodníkům,“ dodává lékař.
Nová administrativní zátěž přitom není
strašákem jen pro starší lékaře. Zabrat dala
i mladým lékařům. Jak je v Česku obvyklé,
také systém pro e-recepty není příliš uživatelsky přívětivý, takže mnohým lékařům
trvalo často i několik měsíců, než se jim ho
podařilo zprovoznit.
V ordinacích si tak podávali dveře dodavatelé výpočetní techniky, IT odborníci
i zpracovatelé zdravotnických dat. Často se
museli potýkat s nevysvětlitelnými chybami
v systému, po týdnech či měsících mnohdy
zjistili, že nefunkčnost měla absurdní příčiny. Jeden zubní lékař, u kterého si týmy spe-

Zubaři v česku

Téměř
trojnásobný
rozdíl
S nedostatkem zubních lékařů se potýká
řada krajů s výjimkou
Prahy. Zatímco v hlavním městě připadá
v průměru jeden zubař na 772 pacientů,
v severních Čechách
je to jeden dentista
na 2002 lidí. Druhá
nejhorší situace je ve
Středočeském kraji,
odkud mnoho zubařů
„utíká“ právě do
metropole.

cialistů opakovaně vylámaly zuby při snaze zprovoznit eRecept,
až po třech měsících zjistil, že má starší verzi operačního systému
Windows, s níž si aplikace státního úřadu neporadí.
směr němeCkO
Podobné nepřipravené změny tak přispívají k rozhodnutí mladých
lékařů odejít do zahraničí. Především do Německa a Velké Británie.
Podle německé lékařské komory se počet českých lékařů v Německu každoročně zvýší přibližně o stovku. V roce 2010 jich bylo
zhruba 422, v roce 2012 762, v roce 2015 zhruba tisícovka a v roce
2017 pak přibližně 1200. Zhruba 60 procent českých lékařů zůstává v Německu déle než deset let, někteří se do Česka již neplánují
vrátit. Kromě nižší míry administrativní zátěže je na druhé straně
našich západních hranic lákají i vyšší platy. Nástupní plat lékaře je
v Německu zhruba sedm tisíc eur, tedy kolem 180 tisíc korun.
elektrOnizaCe pOkračuje
Zavádění e-receptů přitom není poslední fází elektronizace
zdravotnictví. Další vlna digitalizace bude následovat do poloviny
roku 2020. Ministerstvo zdravotnictví totiž připravilo věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví. Jeho cílem je stanovit
doposud chybějící pravidla a standardy pro elektronickou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, sladit nekoordinované
aktivity a vytvořit jednotné a bezpečné prostředí garantované
státem pro všechny zainteresované strany, kterých se elektronické
zdravotnictví týká.

FOTO: Shutterstock.com

› eRecept. „Zkoušel IT specialistu volat, ale
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„Chceme, aby služby a řešení elektronického zdravotnictví byly pro uživatele natolik
výhodné a atraktivní, že je sami budou
chtít přijmout, a nebude tak nutné zavádět
jakékoli povinnosti. Elektronizace zdravotnictví sníží administrativní zátěž zdravotníků a přinese benefity jak pro lékaře, tak
pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch.
Koncept nového zákona předpokládá, že
se informace ze světa papíru přestěhují do
světa elektronického a budou lépe připravené k automatizovanému zpracování.
„Elektronické zdravotnictví bude pro pacienty znamenat usnadnění a větší komfort
a bezpečnost díky rychlejšímu sdílení dat
mezi lékaři. Povede také k vyššímu zapojení
občana do péče o vlastní zdraví a zlepšení
dostupnosti a kvality zdravotní péče v celé
společnosti,“ dodal ministr.
Rozsah sdílení informací podle něj bude
v rukou pacienta. Veškeré služby budou
pro pacienty dobrovolné, bude záležet na
nich, zda souhlas či nesouhlas se službami
elektronického zdravotnictví udělí. Pro
poskytovatele zdravotních služeb má být

„Klesající kapacita
primární péče může
zvyšovat zátěž
nemocnic.“
ROMAN PRYMULA,.ministerstvo zdravotnictví

podle ministerstva elektronizace velmi
efektivní vzhledem k tomu, že získají zcela
jasné legislativní normy a standardy jak pro
vytváření, tak vedení i sdílení zdravotnické
dokumentace.
další OdChOdy dO důChOdu?
Kvalitu elektronického zdravotnictví má
garantovat stát. „Zdůrazňuji, že nebudeme
vytvářet žádný centrální sklad s obsahem
zdravotní dokumentace. Elektronická
zdravotnická dokumentace bude rovnocenná s listinnou formou včetně všech
procesů, odpovědností při správě a zabezpečení ihned v případě, že se poskytovatel
rozhodne elektronickou zdravotnickou

dokumentaci využívat. Dokumentace
zůstane tam, kde je dnes, v rukou lékaře
nebo pacienta,“ dodal Ladislav Dušek,
ředitel Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR.
Podle lékařů však další tlak na zavádění
elektronizace může urychlit odchod do
důchodu u těch starších lékařů, kteří
se ještě dokázali vyrovnat s e-recepty.
Organizace sdružující zdravotníky však
podobné obavy nemají. „Samozřejmě
platí, že Česká lékařská společnost plně
podporuje elektronizaci zdravotnictví.
Povede ke zvýšení bezpečnosti a kvality
zdravotnictví,“ doplnil předseda České
lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně Štěpán Svačina.
Ministerstvo zdravotnictví konzultovalo záměr na úrovni celé vlády. „V rámci
koncepce Digitální Česko se nám eHealth
velmi líbí a chceme, aby služby vznikaly
koordinovaně, “ doplnil Vladimír Dzurilla,
vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci.
DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Jan Rasch

eRecept se osvědčil, tvrdí ministerstvo
Od počátku roku 2018 lékaři
povinně předepisují léky
elektronicky. Loňský rok tak
uzavřelo české zdravotnictví
s 58,5 milionu předepsaných
a 56 miliony vydaných
e-receptů. Do konce roku se
do systému aktivně zapojilo
17 083 zdravotnických zařízení, 2894 lékáren a 41 864 lékařů.
„Z našeho pohledu se
eRecept osvědčil, slýcháme čím
dál víc pozitivních reakcí i od
lékařů. Jeho oblíbenost prokazatelně roste, především u SMS
formy zasílání identifikátoru
eReceptu, navíc spolu s připravovaným lékovým záznamem
představuje další přínos pro
pacienty. Z těchto statistických
údajů vyvozuji, že v případě zavedení eReceptu šlo nepochybně o dobrý počin a krok vpřed,“
komentuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Postupně narůstá podíl doručení e-receptu elektronickou

cestou – SMS nebo e-mailem.
Nejvíce SMS bylo odesláno
v listopadu, a to 474 tisíc. Konečná roční bilance činí tři
miliony SMS a 492 tisíc
e-mailů.
Z loňských statistik rovněž
vyplývá, že nejvíce lékařských
předpisů bývá předepsáno
v pondělí. Rekord drží pondělí
17. prosince 2018, kdy bylo
předepsáno téměř 381 tisíc
e-receptů. Většina e-receptů je
vydána v den jejich předepsání, a to 65,5 procenta. Vůbec
nejvíc elektronických receptů
– 5,8 milionu – bylo vystaveno
v říjnu.
Drtivou většinu (98 procent) vydaných položek tvoří
hromadně vyráběné léčivé
prostředky, přes 90 procent
jsou léčivé přípravky hrazené
zdravotními pojišťovnami.
Ministerstvo zdravotnictví
si slibuje další pozitiva od
připravovaného lékového
sdíleného záznamu, který by

jim v průběhu roku 2019 měl
přinést možnost dohlédnout na
všechny předepsané a vydané
léky konkrétnímu pacientovi
a také na to, jak pacient léčebný
plán dodržuje.
Novelu zákona o léčivech,
která přináší sdílený lékový

záznam pacienta, v říjnu schválila vláda. Lékaři také snadno
zkontrolují, zdali si pacient lék
vyzvedl, či nikoli. A lékárníci
budou moci díky náhledu do
záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování,
zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné
nežádoucí účinky.
„Lékový záznam uvidí jenom
ten lékař, který má vztah
k danému pacientovi, a jen ten
lékárník, který v danou chvíli
pacientovi lék vydává nebo
mu poskytuje poradenství,“
upřesnil náměstek ministra
Filip Vrubel s tím, že zdravotnická záchranná služba má
speciální přístup z důvodu
výjezdů k akutním případům,
kdy je pacient v ohrožení života. Aplikace pacienta umožní
monitoring a kontrolu náhledů
do záznamu, pacient tak bude
mít pod kontrolou, kdo se
díval na recepty, které má
předepsané.
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Pomohl by nový systém?

Lékařů ubývá, zato trvale roste počet
chronicky nemocných. Co s tím?

70 %

je skutečná a má pozitivní dopad na životy
lidí,“ říká ředitel české pobočky společnosti
Medtronic Michal Vondraš.
Ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík potvrzuje, že současná diskuse
o zdravotnictví se chybně zaměřuje pouze
na platy lékařů a sester: „Koncentrujeme se
stále na platy lékařů. Nemluvíme o etické
části, o hodnotě života. Inovace podporujeme.“
pOjišťOvny by se nebránily
Nový systém předpokládá kontinuální sledování zdravotního stavu pacienta prostřednictvím moderních technologií a důsledné
zpracovávání dat o léčbě. Základem je
otevřený přístup k inovacím.
„Pro všechna zdravotnictví ve vyspělých
zemích platí, že poskytují stále více péče za
stále více peněz. To, co je třeba posuzovat, je
přínos ve vztahu k rizikům,“ říká prezident
České asociace dodavatelů zdravotnických
prostředků (CzechMed) Miroslav Palát.
Podle Ladislava Friedricha, prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven, jsou
pojišťovny platbám za konkrétní výsledky
zdravotní péče i zavádění nových medicínských technologií otevřené: „Žádná
reforma však není udržitelná bez většinové politické podpory. Rezervu vidím
v tom, že jsme rezignovali na zvyšování
efektivity.“
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

FOTO: ČTK

Č

Shodli se na tom účastníci nedávného
eské zdravotnictví zápasí s problémy,
které ohrožují jeho udržitelnost. Jaké diskusního setkání Institutu pro veřejnou
diskusi o budoucnosti českého zdravotnicreformy by skomírajícímu systému
tví. Řešení vidí zástupci státu, nemocnic,
pomohly?
zdravotních pojišťoven, lékařů i mediV jihočeské Kaplici po nedávném úmrtí
cínských společností v systému, který se
očního lékaře nesehnali adekvátní náhradu.
místo objemu pacientů a výkonů zaměřuje
Po stížnostech pacientů bylo opakovaně vyprimárně na výsledky.
psáno výběrové řízení, jenže se do něj nikdo
nepřihlásil. Dvě oční lékařky, které v okolí
bez výsledků nejsOu kOláče
působí, mají dnes zaregistrováno kolem
Lékaři v nemocnicích by v systému zalo20 tisíc pacientů a zoufalí lidé čekají na vyšetření i několik měsíců. A situace v městysu ženém na Value Based Healthcare nebyli
odměňováni podle toho, kolik operací
u rakouských hranic není v Česku
vykonali, nebo počtu lidí v ordinavýjimečná.
cích, ale jen za to, jakých úspě„Když lékař skončí v něchů se svými pacienty dosakterých méně atraktivních
hují. Jinými slovy – pokud
lokalitách Česka, není ho
tvoje léčba nemá výsledky,
kým nahradit. Obáváme
ředitelů českých nemocnic
nedostaneš zaplaceno.
se, že se tento problém
se v roce 2019 obává zhoršení
Kvůli nekoordinovabude prohlubovat,“ říká
kvality a dostupnosti
né péči je každým rokem
předseda Sdružení prakzdravotní péče.
vynaložena zbytečně zhruba
tických lékařů Petr Šonka.
Zdroj: HealthCare Institute
třetina výdajů na zdravotnicSoučasný ministr zdravottví, říká kvalifikovaný odhad.
nictví Adam Vojtěch se chlubí,
S finančními prostředky na zdravotže letos přidá na platy lékařů a sení péči se proto musí nakládat efektivněji,
ster v nemocnicích nejvíce peněz v historii.
shodují se lékaři i politici.
Díky nově koncipované úhradové vyhlášce
„Prosazujeme model, ve kterém dostaneby si měli přilepšit i soukromí lékaři.
te zaplaceno, jen pokud terapie pacientovi
Řeší ale miliardové finanční injekce
skutečně pomůže – uzdraví ho, zmírní mu
a nová úhradová vyhláška hlavní problém
bolest nebo zlepší a prodlouží jeho život.
českého zdravotnictví? Nedostatek lékařů
Jsme přesvědčeni, že je to krok, který musínení jeho největší brzdou. Akutní výzvou
me udělat, abychom si byli jisti, že hodnota,
číslo jedna je zlepšování kvality léčby při
kterou naše terapie vytvářejí a přinášejí,
snižování celkových nákladů.
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Ošetřovatelky s diplomem

České zdravotnictví dnes nejvíce trápí
nedostatek sester. Proč?

T

FOTO: Martin Pinkas

o, že v českých soukromých
ordinacích i nemocnicích zoufale
chybějí zdravotní sestry, považuje za
klíčový problém tuzemského zdravotnictví
ministr Adam Vojtěch i mnoho lékařů.
„Letos chceme podpořit personál, který je
nejvíce problematický a nedostatkový, což
jsou zdravotní sestry ve směnném provozu,
a také nižší zdravotnický personál,“ říká
ministr.
Ministerstvo zdravotnictví připravuje na
rok 2019 navýšení poplatku za takzvanou
směnnost o pět tisíc korun. Sanitáři by si
měli polepšit o dva tisíce korun. Jenže pár
tisícovek navíc stačit nebude.

k čemu diplOm?
Před deseti lety rozhodli politici, že má mít
všeobecná sestra tři roky vysokoškolského,
či vyššího odborného vzdělání. Záměrem
bylo, aby mohly po lékařích převzít část
kompetencí. Mladé ženy, které diplom získají, mají ale nadále stejnou pozici jako ošetřovatelky se střední školou. Věnují se především umývání pacientů a stlaní postelí.
Po navýšení příplatku vzroste v roce 2019
průměrný plat zdravotní sestry ve Fakultní
nemocnici v Motole na téměř 50 tisíc korun.
Nástupní plat českých sester přesáhne
30 tisíc korun. Ředitel motolské nemocnice
Miloslav Ludvík přesto tvrdí, že personální krize v nemocnicích i ordinacích bude
pokračovat. Důvod? „Sestry s vysokoškolským vzděláním by chtěly být polovičními

Mnozí lékaři nostalgicky vzpolékaři, ale lékaři jim kompetence
mínají na dobu, kdy problém
v životě nepřesunou. Tak jsou
V Evropské unii
s nedostatkem personálu nebyl.
frustrované z toho, že mají dělat
absolvuje bakalářské
Střední zdravotní školy prý byly
to, co středoškolačky,“ míní
studium na
prestižní a vycházely z nich
Ludvík.
všeobecnou sestru
sestřičky s velmi dobrou úrovní
Příklad: Všeobecná sestra
ročně průměrně
vzdělání.
může například podávat nitro„Jestli něco výrazně zdevastožilní injekce, protože studovala
valo české zdravotnictví, tak to,
farmakologii a zná interakce
na 100 tisíc obyvatel.
že zdravotní sestry byly nuceny
léků, zatímco praktické sestře to
dělat si různé stupně vysokých
nepřísluší. A vyšší kompetence
V Česku jen
škol. Když je nejsme schopni
by znamenaly i vyšší plat.
zaplatit ani jako středoškolačky,
Velká část lékařů odmítá
tak je to naprostá kravina, to se
sestrám část práce přenechat.
na 100 tisíc obyvatel.
jinak nazvat nedá. Přece jenom
„Drtivá většina z nich vysokou
snad ten návrat k modelu
školu nepotřebuje a rozhodně si
4 + 1, kdy by nemusely mít vysokou školu
na nedostatek kompetencí nestěžují,“ tvrdí
ani ten bakalářský stupeň, by mohl činit to
prezident České lékařské komory Milan
povolání trochu atraktivnějším,“ vyhlašoval
Kubek.
nedávno do médií Milan Kubek.
Situace je ale už kritická. V lůžkové péči
CO zdevastOvalO
chybí dnes v Česku asi 1500 sester, více než
zdravOtniCtví…
třetina z nich v hlavním městě.
Bakalářské studium na všeobecnou sestru
Právě otázka kompetencí sester je témadnes v Česku absolvuje mnohem méně
tem, jež chce současný ministr otevřít (a to
lidí, než jaký je průměr v ostatních zemích
bez ohledu na názory mužů a žen v bílých
Evropské unie.
pláštích). „Lékaři u nás jsou přetíženi,
Situaci s nedostatkem sester chtěli politici
protože systém funguje tak, že lékař musí
vyřešit zkrácením doby vzdělání. Od loňv zásadě dělat všechno. Musí s každým
ského roku tedy platí takzvaný model
pacientem přijít do kontaktu, byť to třeba
4 + 1. Absolventce čtyřletého studia na
nemusí být úplně na místě,“ tvrdí. „To se
SŠ na praktickou sestru stačí už jen rok
musí změnit,“ dodává.
vysokoškolského studia k tomu, aby se
mohla stát všeobecnou sestrou. Jenže obrat
k lepšímu se nekoná.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

40 lidí
15 lidí
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Miliardy navíc
do zdravotnictví

Konec politikaření, úhradová vyhláška
se poprvé zrodila v dohadovacím řízení

histOriCká dOhOda
„Letošní úhradovou vyhlášku lze označit za
průlom v historii českého zdravotnictví. Poprvé totiž obsahuje dohody všech segmentů
poskytovatelů zdravotní péče. Zákon říká, že
úhrady se budou stanovovat dohodou mezi
poskytovateli a pojišťovnami bez zásahu politické vůle. Nicméně toto ustanovení nebylo

nikdy naplňováno. Všichni až dosud spoléhali na to, že ministr rozhodne,“ komentoval
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Základním předpokladem pro dohodovací
řízení byl odhadovaný růst příjmů celého
systému veřejného zdravotního pojištění,
který vycházel z předpovědi růstu mezd
z dílny ministerstva financí. Celkově by
do zdravotnictví mělo letos jít rekordních
320 miliard korun, tedy o 20 miliard korun
víc než v roce 2018. Z toho 13,6 miliardy
půjde do nemocnic, které si dlouhodobě
stěžují na podfinancování.
V průměru dojde k pětiprocentnímu
nárůstu úhrady oproti roku 2018 u všech
skupin poskytovatelů. Do změn se promítl
jak nárůst nákladů na moderní léčbu, tak
nutné změny vyvolané například evropskou
legislativou omezující použití dříve běžné
amalgámové výplně zubů kvůli omezování
nebezpečné rtuti.

Úhradová vyhláška počítá také s navýšením příplatku sestrám pracujícím ve směnném provozu o pět tisíc korun měsíčně, což
znamenaná meziroční nárůst o 15 procent.
Personální situace u této skupiny pracovníků je totiž v současnosti nejpalčivější,
na čemž se shodli zástupci ministerstva,
odborů i poskytovatelů zdravotní péče.
Ostatní nelékařský personál, jako například
sanitáři, dostanou na příplatcích za směny
o dva tisíce korun navíc, plat jim tedy
vzroste o deset procent.
další růst platů
„Ze strany odborů neustále čelíme tlaku,
abychom přistoupili k plošnému navýšení platů zdravotníků v nemocnicích. Tím
bychom však zaprvé porušili unikátní
dohody mezi poskytovateli a zdravotními
pojišťovnami. Plošný desetiprocentní nárůst
by vyžadoval, aby nemocnice veškeré peníze

FOTO: Martin Siebert

N

ová vyhláška o výši úhrad
zdravotních služeb začala platit
od letošního ledna. Na rozdíl
od předchozích let se zásadní dokument
regulující financování zdravotnictví zrodil
během loňského roku novým způsobem.
Zatímco dříve o objemu peněz pro lékaře
a nemocnice rozhodovalo ministerstvo
zdravotnictví, nově se úhradová vyhláška
stala výsledkem dohodovacího řízení mezi
zdravotními pojišťovnami a poskytovateli
péče.
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Náklady na civilizační choroby rostou

FOTO: Martin Pinkas

Udržet dostatečné financování zdravotnictví je v tuzemsku stále obtížnější také
kvůli rostoucím výdajům na některé
civilizační choroby, jejichž výskyt je stále
vyšší. V Česku žije například asi 150 tisíc
lidí s Alzheimerovou chorobou a jejich
počet neustále roste. Nepříznivé vyhlídky
do budoucna výrazně ovlivňuje fakt, že jde
o prozatím nevyléčitelnou nemoc. Existuje
ovšem celá řada léků, které dokážou její
příznaky „brzdit“, a tím pozitivně ovlivnit
kvalitu života pacienta.

rozdělily na platy, a už by tak nezbylo například na rozvoj nemocnice, centrovou léčbu,
inovace či zlepšení podmínek pro pacienty
a zaměstnance,“ doplnil Adam Vojtěch.
Plošný nárůst platů by byl podle něj také
nemotivační a nedával by žádný prostor
vedení nemocnic odměňovat zaměstnance podle odvedené práce ani cílit peníze
těm skupinám zaměstnanců, kterých má
nemocnice nedostatek nebo hrozí jejich
odchody.
Přesto by k plošnému růstu v odměňování mělo dojít na základě platové tabulky
připravené ministerstvem práce a sociálních
věcí, které předložilo návrh na sedmiprocentní růst tarifních platů sester, sanitářů
a mladých lékařů. Všem sestrám a sanitářům tak vzroste plat v průměru o dva
tisíce korun měsíčně. Čtyřicet tisíc sester
ve směnném provozu dostane na odměnách celkem o sedm tisíc korun navíc, což
znamená nárůst o 22 procent. Plat mladého
lékaře průměrně vzroste o 2500 korun
měsíčně. „V roce 2019 na platy zdravotníků
v nemocnicích půjde celkově šest miliard
korun navíc. To je skutečně nejvyšší částka
v historii,“ dodal ministr.
K nárůstu finančních prostředků došlo
také u soukromých lékařů. Podle ministerstva by přitom mělo v souvislosti s tím dojít
ke zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní
péče. Například vyšší odměny od zdravotních pojišťoven získají praktičtí lékaři s delší
ordinační dobou. Péče tak bude pro pacienty
dostupnější.
Na vyšších úhradách za prodlouženou
ordinační dobu, například před sedmou
hodinou ranní nebo po 18. hodině, se
s pojišťovnami také domluvili ambulantní
specialisté a gynekologové. V domácí péči
byly zvýšeny úhrady za ošetřování o víkendu
a v noci či za péči o těžce nemocné pacienty.
Dohoda také dále rozšiřuje elektronizaci

Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP 211) za péči
o své klienty s Alzheimerovou nemocí
v roce 2017 zaplatila celkem 172,4 milionu korun. V meziročním srovnání jde
o nárůst ve výši 16,5 procenta. „Náklady
se zvýšily celkem o 24,4 milionu korun.
Léčba jednoho pacienta ZP MV ČR stála
za rok v průměru téměř 44 tisíc korun,“
říká Hana Kadečková, tisková mluvčí
Zdravotní pojišťovny ministerstva
vnitra.

Roste také počet lidí s bezlepkovou
dietou, takzvaných celiaků. Například
Všeobecná zdravotní pojišťovna za
první pololetí roku 2018 vyplatila svým
klientům s celiakií na příspěvcích víc
peněz než za celý rok 2013. „Celkem
v roce 2017vykázali lékaři diagnózu celiakie u 10 754 klientů VZP. O rok dříve
jich bylo 10 328, a v roce 2015 dokonce
jen 9641. Jen za uvedené tři roky jde
tedy o nárůst o 11,5 procenta,“ upozornil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„V ROCe 2019.
na platy zdravotníků
v nemocnicích půjde
celkově šest miliard
korun navíc. To je
skutečně nejvyšší
částka v historii“, říká
Adam Vojtěch, ministr
zdravotnictví.

zdravotnictví. Zavádí například takzvanou trojcestnou žádanku na
laboratorní služby, kterou vystavují praktičtí lékaři, nebo elektronické zpracování a archivaci laboratorních vyšetření.

Úhradová
vyhláška
Určuje, kolik
lékaři a nemocnice
dostanou od zdravotních pojišťoven
za léčení pacientů
a také hodnotu
bodu, kterým jsou
ohodnoceny jednotlivé zdravotní
úkony lékařů
a nemocnic.

pOjišťOvny dluží miliardy
Lékaři přitom upozorňují, že důležité je nejen zavedení nových
pravidel, ale také jejich dodržování ze strany zdravotních pojišťoven.
V minulých letech totiž podle České lékařské komory (ČLK) nezaplatily pojišťovny lékařům provedené úkony za několik miliard korun.
Podle analýzy za roky 2012 až 2016 pojišťovny ambulantním specialistům neuhradily zdravotní péči v celkové hodnotě 4,3 miliardy
korun.
„Pojišťovny nezaplatily celkem za 4,3 procenta poskytnuté ambulantní péče. Mezi jednotlivými pojišťovnami jsou velké rozdíly.
Nejhorší je Oborová zdravotní pojišťovna, která za uplynulých pět let
nezaplatila ambulantním specialistům 8,9 procenta péče, přičemž
v roce 2016 šlo dokonce o 10,7 procenta! To znamená, že každého
desátého pacienta jsme jim ošetřovali zadarmo,“ vypočítává prezident ČLK Milan Kubek.
DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)
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Ze skomírajícího obra
malou a dravou štikou

„Nejhůř se shánějí skladníci a pomocní
dělníci,“ říká Jiří Daněk, předseda
představenstva družstva Druchema
České firmy se dnes perou s tím, že
nemohou sehnat kvalifikované lidi. Jaká je
situace ve vašem oboru?
I pro nás je to velký oříšek. V případě
družstva Druchema to můžeme rozdělit na
dvě části. Nemáme problém s původními
zaměstnanci, tam je fluktuace poměrně
malá. Jde často o lidi, kteří tu pracují celý
život, a můžeme se na ně maximálně spolehnout. Potíž nastává u lidí, které najímáme na
sezonní práce, a také u těch, které musíme
nabrat jako nové síly takříkajíc z ulice. Praha je na tom dnes ještě hůř než jiné regiony.
Navíc – pokud je mi známo – jsme dnes
jedinou chemičkou v Praze.
Co ale trápí specificky podniky, které se
věnují chemické výrobě?
Budu mluvit za nás. Nejhorší situace není
s chemickými inženýry, problémem číslo
jedna jsou skladníci a méně kvalifikovaní lidé do výroby. Specificky v chemičce
ale platí, že když vám přijdou noví lidé,
musíte je vyškolit na bezpečnost, vybavit je
ochranným oblečením a pomůckami, za což
zaplatíte několik tisíc korun. Ty věci není
možné dát potom někomu jinému. A dnes
se poměrně často stává, že jeden den člověka přijmete, druhý den vám nepřijde do
práce a nemá ani tolik slušnosti, aby vám
to oznámil. Pak musíte všechno kupovat
znovu.
Čím větší firma, tím je situace horší?
Možná máme jako malé družstvo s pětašedesáti lidmi tu výhodu, že si u nás pracovníci cení velké míry samostatnosti, což ve
velkých firmách není. Flexibilita je naší
hlavní devizou. Za pět minut se sejdeme
a jsme schopni operativně řešit případné
problémy.

Většina firem dnes musí inovovat, aby
zůstaly konkurenceschopné. Jak to funguje
u vás?
My nejsme klasická chemická výroba, že by
tu vznikaly nějaké složité chemické procesy.
Nezaměřujeme se na nové technologie,
nicméně máme vlastní výzkum a vývoj.
Všechno, co děláme, je z 90 procent na bázi
vlastního výzkumu, najdete u nás poměrně
sofistikované laboratoře. Každý rok ale nakupujeme nové stroje, nové linky – bez toho
bychom se neobešli.
Vaše historie je poměrně dlouhá
a unikátní. Máte na některé výrobky
patentovou ochranu?
Především máme desítky ochranných známek. Celkově je jich asi čtyřicet pro Česko
a čtyřicet pro slovenský trh. Máme dokonce
i nějaké patenty, například chemický přípravek na ochranu kůže. S patenty je to ale
složité. V naší branži si s nimi na sebe spíše
pletete bič.
Co tedy považujete za největší
konkurenční výhodu? Může to být dobré
jméno značky?
První objektivní výhodou je skutečně síla
brandu. To je důvod, proč se koncentrujeme
především na ČR a Slovensko. Skvělé renomé má naše autokosmetika v Polsku. Naše
výrobky se prodávají například i v německy
mluvících zemích, ale v Německu se značkami jako Herkules nebo Ovo tak výrazně
neprorazíte. To, čeho si na této firmě cením
nejvíc, je zmíněná flexibilita. Dnes máme
65 zaměstnanců (z původních dvou tisíc), ale
na tržbách vyděláme totéž jako v době, kdy
tu byly stovky lidí. Za loňský rok jsme měli
tržby necelých 130 milionů a zisk bude mezi
deseti a patnácti miliony korun.

Pojďme se vrátit k historii družstva...
Druchema byla založena v roce 1951, ale její
historie sahá ještě dál. Původně totiž vznikla
jako sdružení malých živnostníků, z nichž
mnozí v Praze a konkrétně ve Strašnicích,
kde sídlíme dnes, působili ještě před druhou
světovou válkou. Máme dokonce jednu
ochrannou známku z roku 1913. Je třeba
říci, že do roku 1989 byla Druchema jedním
z největších chemických podniků v Československu. Žádná jiná chemička neměla tak
široké portfolio výrobků, pracovaly v ní dva
tisíce lidí a měla stovky provozoven. Patřily
jí například veškeré prádelny a čistírny. Monopol měla na výrobu dřevěného uhlí...
Platí, že jste před rokem 1990 měli
k soukromému podnikání blíž než státní
podniky?
Právě tím, že Druchemu zakládalo množství
menších živnostníků, a tím, že byla od počátku klasickým družstvem, měla pseudosoukromý charakter, který jí zůstal. Oproti
státním podnikům byla velice avantgardní,
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situaci určitě pozitivní vliv. Lidé z Inekonu družstvo částečně
postavili na nohy, zafinancovali. Vůbec se jim ale nepodařilo
ukočírovat firmu obchodně, Druchema byla nadále postavena
čistě výrobně. Podstatné bylo, co vyrobí a co je na skladech, ne
co a jak se prodává. Takové myšlení tady přetrvávalo až do roku
2006. Marketing byl z pohledu Druchemy de facto nepotřebný.
Dokonce se tu říkalo, že kdo si naše výrobky nenajde, nezaslouží
si, aby si je koupil.
A konkurence nespala...
Jistě, ono to ale běželo značně dlouho setrvačností. Celá řada
známých značek Druchemy umírala, přestaly se objevovat
v maloobchodech, a jak říkáte – dravá konkurence je vytlačovala.
Byly to nově vzniklé české firmy, ale především velké zahraniční
a nadnárodní koncerny.
To byl tedy hlavní problém?
V nejtěžším období kolem roku 2005 tehdejší vedení nevědělo,
co s tím. Firma na tom byla špatně ekonomicky a řešila jeden zásadní nevyřízený restituční spor. Historicky prohrála část areálu,
kde dnes sídlíme, ale odmítala platit nájem. Proto ji restituenti
zažalovali a spor s nezaplaceným nájemným se blížil k neblahému
konci. Druchema by musela zaplatit sto milionů korun a to by
byl její konec. Tehdy se rozhodli, že to vyřeší pomocí krizového
managementu a vypsali na něj výběrové řízení.
Vy jste sem tedy v roce 2006 přišel jako krizový manažer
zachránit podnik. Co jste pro to musel udělat?
Především bylo třeba vyřešit zmíněný spor. Bez toho by nemělo
smysl zaobírat se dalšími věcmi. Firma byla navíc obchodně na
nule. Museli jsme družstvo a jeho strukturu totálně překopat
a značně zredukovat počet zaměstnanců. Tehdy jsme neměli
peníze, abychom si najali personální agenturu, takže jsem sháněl
lidi na inzeráty nebo přemlouval známé, aby nám přišli pomoci.
Vznikl nový obchod, finance, marketing. Byli to lidé, kteří své
práci rozuměli, a začalo se to rozjíždět.
a především byla před rokem 1989 absolutní
špičkou, co se týče technologií či počítačového vybavení. Mohla také napřímo obchodovat se zahraničím. Technologie, které tehdy
nakoupili na Západě, byly na velmi vysoké
úrovni.

FOTO: Martin Pinkas

Jak probíhala transformace po roce
1989?
Velmi špatně. Druchema přišla o značnou
část majetků. Celá řada výrob zanikla.
Nové vedení nezvládlo situaci především
z obchodního a marketingového hlediska,
nevyrovnali se s neustálými změnami ekonomických podmínek. O celou řadu prostor
přišla Druchema také v restitucích. Vyřízení
restitučních sporů se táhlo až do roku 2008.
Dá se říci, že tehdejší hlavní podílník
Inekon, který je dnes v úpadku, přivedl
Druchemu na pokraj krachu?
Nic není černobílé. Faktem je, že po revoluci
na tom byla Druchema velmi špatně a v roce
1994, když sem Inekon vstoupil, měl na

Jiří
Daněk (58)
Vystudoval VŠE Praha.
Působil na vysokých
manažerských pozicích ve společnostech
Chemapol a Aliachem.
Od roku 2006 je předsedou představenstva
firmy Druchema,
která byla pod jeho
vedením úspěšně
restrukturalizována.
Byl finalistou soutěže
Manažer roku 2012.

Lidé znají vosky Skivo, barvy Ovo, prostředky Tempo nebo
lepidla Herkules. Jaké výrobky nabízíte zákazníkům dnes?
Nesmírně široké portfolio výrobků jsme se snažili osekat a výrobu zoptimalizovat. Dnes stojíme na několika pevných nohou.
Totální špička je řada výrobků Herkules. Do těch jsme investovali spoustu času i prostředků. Máme nové plnicí linky, od roku
2014 kompletně nový design, rozšířili jsme řadu lepidel o další
výrobky.
Číslo dvě je řada Ovo (barvy na velikonoční vajíčka), která postavila Druchemu na nohy. Z původních čtyř výrobků je jich dnes
35. Něco podobného u nás nikdo jiný nevyrábí a celkově máme na
českém trhu dominantní pozici.
Dále nabízíme autokosmetiku Tempo, mycí a čisticí prostředky,
vyrábíme vosky na lyže Skivo. A ještě bych zmínil jeden unikát.
Jako jedna za tří firem v Evropě vyrábíme speciální daktyloskopické fólie pro policii.
Portfolio výrobků Druchemy je stále poměrně široké, ale už je
maximálně orientované na potřeby zákazníka. Najdete je v maloobchodních i velkoobchodních řetězcích. Navíc máme vlastní
internetový obchod, což je jediné místo, kde nabízíme zboží
přímo zákazníkům.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Trh práce?
Bude to divočina?

Lidé stále častěji nerespektují
zákoník práce, bez podání
výpovědi přestávají chodit
do zaměstnání

A

ni v roce 2019 ekonomika nezpomalí,
nedostatek zaměstnanců tak bude
stále palčivý. Shodují se na tom nejen
představitelé personálněporadenských
společností, ale i firem specializujících
se na vyhledávání vrcholných manažerů
a specialistů.
Očekává se proto prohloubení některých
negativních trendů z loňska. Podnikatelé
si například stěžovali, že v oborech, které
nevyžadovaly dlouhé zaškolení a specializované dovednosti, zaměstnanci, aniž
podali výpověď, bez vysvětlení ze dne na
den zmizeli.
Proč se tak dělo? Lidé odešli za vyšší
mzdou jinam. „Predátorské praktiky“ při
získávání zaměstnanců se objevily hlavně
v obchodních řetězcích, logistických centrech nebo ve výrobě.

vítězi jsOu zaměstnanCi
Loňský rok lámal rekordy: nikdy dříve
nebyla v Česku tak nízká nezaměstnanost,
na nové hodnoty se vyšplhal počet volných
míst, naopak dále klesal počet registrovaných uchazečů o práci. Firmám tak
nezbývalo než navyšovat zaměstnancům
mzdy a personální oddělení musely inovovat
a zlepšit své procesy.
Nábory se zrychlily, například výběrová řízení, která dříve zahrnovala více kol,
probíhala v mnohem větším tempu a jednodušeji. Vše se u „běžných“ pozic zkrátilo na
jeden až dva týdny.
Dle odborníků z agentury Grafton Recruitment se vítězem pracovního trhu stali
zaměstnanci. Rekordně nízká nezaměstnanost nahrávala všem, kdo se chtěli kariérně

či finančně posunout. Ze situace profitovali
i hendikepovaní pracovníci, kteří ze zdravotních či jiných důvodů potřebují zkrácené
úvazky, a také starší lidé.
„Firmy musely již druhým rokem plošně
zvyšovat mzdy a navyšovat benefity, aby si
udržely lidi a byly konkurenceschopné,“ uvádí Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton
Recruitment, s tím, že růst mezd meziročně
dokonce zrychlil.
kdO Chybí?
Rok 2018 byl také ve znamení významného
navyšování počtů zaměstnanců z ciziny.
„A to ne z důvodu úspor nebo neochoty
navyšovat mzdy, jak se snaží tvrdit odbory
a někteří politici, ale proto, že se pro mnohé

společnosti stávají jedinou šancí, jak udržet
růst výroby, nebo alespoň nestagnovat,“ říká
Tomáš Surka, managing partner v personálněporadenské společnosti Devire.
Kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí
mnohé firmy odmítaly zakázky. A očekává
se, že také letos bude velká sháňka zejména po lakýrnících, zámečnících, svářečích
a obráběčích. Chybět budou i elektrikáři,
skladníci (jazykově vybavení) a řidiči VZV.
Firmy budou také hojně poptávat pracovníky z oblastí vývoje elektroniky a programování průmyslové automatizace. V informačních technologiích budou nejvíce chybět
vývojáři a SAP konzultanti a napříč trhem
bude velká poptávka po účetních se znalostí
anglického jazyka.
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česko v pohybu
KDO?
V uplynulých šesti měsících změnilo zaměstnání
18 procent Čechů a zhruba pětina lidí si
aktuálně novou práci buď aktivně hledá, nebo
se po zajímavých pracovních příležitostech
u jiného zaměstnavatele poohlíží.
KDe?
Nejčastěji měnili zaměstnavatele lidé
pracující v potravinářské výrobě, bankovnictví
a pojišťovnictví a v oblasti těžebního průmyslu
a energetických firem. Míra fluktuace byla
mírně vyšší u mužů (18,6 procenta) než u žen
(17 procent). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili
práci (31 procent), připadá na věkovou kategorii
25 až 34 let a tradičně na nejmladší kategorii
zaměstnanců ve věku 18 až 24 let
(30 procent).
PROč?
Jako nejčastější důvod pro změnu
zaměstnavatele uvedli respondenti průzkumu
získání lepších podmínek (40 procent),
nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem
(27 procent) a osobní touha po změně
(18 procent). Se svým zaměstnavatelem je
spokojeno 67 procent českých zaměstnanců.

FOTO: Martin Pinkas

Zdroj: Randstadt

píChačky nemusí
S nástupem generace mileniálů se výrazně
mění preference pracovníků – chtějí mít
možnost pracovat z domova, pracovat na
částečný úvazek nebo projektově, či dokonce
fungovat na bázi crowdsourcingu.
Letos se proto očekává další rozvolnění
„tradičního“ zaměstnaneckého poměru,
zvětšení nabídky netradičních forem úvazků. Tam, kde to povaha podnikání dovolí,
firmy rozšíří nabídku zkrácených pracovních úvazků a dalších pružných modelů
spolupráce.
„Některým firmám pomůže nabídka
netradičních úvazků k získání pracovních sil
ze skupin, které mohou pracovat například
jen některé dny nebo několik hodin v ne-

pravidelných intervalech. Provozní špičku
v dodávkách zboží a služeb jim tak pomohou
vykrýt studenti, důchodci nebo ženy pečující
o malé děti,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.
straCh O práCi
Lékem na nedostatek lidí bude v příštích
letech jednoznačně vyšší podíl automatizace. Roboty se prosadí ještě více u nízko
kvalifikovaných, rutinních prací. Což se
týká především výroby, dělnických profesí.
Ale u průmyslových odvětví to neskončí.
Automatizace se již dnes projevuje výrazně
například v oboru sdílených podnikových
služeb v podobě robotizace vybraných podnikových procesů.

S vyšším nástupem tzv. Průmyslu
4.0 se začíná měnit celková skladba
pracovních pozic, struktura trhu práce.
A i když firmy stále intenzivně nabírají, v některých oborech již začíná být
patrná stagnace. Díky automatizaci firmy
začínají hledat pracovníky jiných profilů
než dříve, a tak lidem v určitých pozicích
může hrozit ztráta zaměstnání. Nejedná
se přitom zdaleka jen o nekvalifikovanou
manuální práci, robotizace se týká ve
velké míře i mechanických administrativních činností.
To, že se něco děje na pracovním trhu,
dokládá i nejnovější zpráva společnosti
Randstadt. Respondentů svého nejnovějšího
průzkumu se ptala, zda mají obavy, že by
mohli přijít o práci. A výsledky nepřekvapily.
Obavy vyjádřilo celkem 24 procent
respondentů. Největší obavy o ztrátu práce
mají lidé pracující v oblasti výroby potravinářských výrobků (20 procent), distribuce
a obchodu (15 procent) a v oblasti těžebního
průmyslu a energetických firem
(14 procent).
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Golf na rozcestí

Ubývá hráčů i turnajů,
v posledních letech už to
ani nebudí pozornost

K

upte si hřiště, jsou k mání – tak
nazvaly svůj hlavní článek noviny
Hrajeme golf. Přesně vystihly situaci,
v jaké se nyní pátý nejpopulárnější sport
(podle počtu registrovaných hráčů) v Česku
nachází. Nepřitahuje nové hráče.
Už před lety se uvádělo, že jen deset hřišť
je v tuzemsku výdělečných, třicet přešlapuje
na místě a zbytek prodělává. Jenže teď to
vypadá, že je mnohem hůře.
Jeden z mála, kdo promluvil otevřeně
o tom, byl Miloš Vajner z Liberce. V říjnu řekl na přípravné konferenci České
golfové federace (ČGF): „Před osmi lety
jsem si neuváženě pořídil golfové hřiště.
Náklady zůstaly, ale příjmy šly o třetinu
dolů. Musím provoz dotovat. Bohužel v ČR

nefunguje spolupráce mezi hřišti. Navenek
jsme kamarádi, ale ve skutečnosti panuje
obrovská rivalita. Sto hřišť bojuje o 30 tisíc
hráčů.“
umrtvený zelený svět
Neradostnou situaci dosvědčují poslední
statistiky ČGF. Setrvale klesá počet hráčů,
pořádaných turnajů, loni se na golfové mapě
objevilo jen jedno nové hřiště, zatímco majitelé jiných zvažovali zavření.
Až do roku 2014 počet registrovaných golfistů a golfistek (tu více, tu méně) stoupal.
Pak však nastal zlom a poslední čtyři roky
se členská základna České golfové federace
jen zmenšovala. Stejný obrázek nabízela
statistika klubů a turnajů.

Dnes je v Česku 107 znormovaných hřišť.
To je slušný počet. Jenže jen 30 tisíc aktivně
hrajících golfistů (odhad) je na rentabilní
provoz resortů málo. Na jedno hřiště
vychází směšně málo hráčů, v průměru
280. Přitom v Evropě je průměr 555 hráčů
na jedno hřiště.
na hřiště bez hCp
O tom, že u nás je na počet hřišť snad nejméně hráčů v poměru s dalšími evropskými
zeměmi, v nichž se hraje golf, si štěbetají
vrabci nejen na střechách golfových clubhousů. I proto Asociace majitelů golfových
hřišť, která sdružuje vlastníky hřišť, na něž
klesající zájem o golf v Česku dopadl nejvíce,
rozjela projekt nazvaný Rekreační golf.
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pOrtugalská zkušenOst
Nad ubýváním hráčů a hřišť se nedávno
zamyslel Miguel Franco de Sousa, prezident
portugalské golfové federace. V Portugalsku
je situace ještě horší oproti Česku. Na jedno
hřiště tam připadá v průměru jen
168 domácích registrovaných hráčů.
„Během posledních patnácti let zaniklo
v zemi pět golfových hřišť, z toho dvě za
posledních 12 měsíců. Všechna skončila
v méně zalidněných oblastech, kde spoléhali povětšinou jen na místní hráče,“ uvedl
v Golf Business Monitoru.
A dodal, že za klesajícím zájmem o golf
v Portugalsku (který se ostatně nyní projevuje i celosvětově) jsou hlavně tři aspekty:
cena, časová náročnost a záludnosti hry.
Jenže golf v Portugalsku je v jiné situaci než Česko. Tam totiž nestojí a nepadá
s místními hráči. Země na Pyrenejském
poloostrově je prémiovou destinací s příjemným počasím. Každou zimu do ní proto
míří tisíce golfistů z celé Evropy. A ti golfový
byznys v zemi zachraňují.
„Z 87 golfových hřišť je jich 44 procent v oblasti Algarve. Byly postaveny
hlavně se zaměřením na golfové turisty,
kvůli turistickému byznysu,“ řekl Sousa.
Přiznal tak nepřímo, že na domácí hráče
podnikatelé v golfovém byznysu nikdy příliš
nemysleli.
sázka na gOlfOvOu turistiku
O tom, že se mění vnímání golfu v Česku, že
došlo ke stagnaci, hovoří i analýza KPMG.
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„Vycházeli jsme z předpokladu, že pokud
je v ČGF okolo 50 tisíc registrovaných golfistů a z toho je pouze asi 60 procent aktivně
hrajících, je třeba provést nějakou zásadní
změnu,“ řekl Tom Charvát, který zastupuje
Golf Park Slapy sv. Jan.
Poukázal na to, že nové zájemce o hru
v tuzemsku brzdí hlavně to, že nejprve
musejí získat oprávnění ke hře. Přitom
například k rekreačnímu tenisu nebo volejbalu žádný takový certifikát není zapotřebí.
A stejně tak to teď bude na některých golfových hřištích.
Golfista bez členství v klubu a golfového
handicapu (HCP) bude moci hrát už bez
„osvědčení“ na hřištích členů asociace. Bude
to jako v cizině, kde na běžných hřištích také
neprověřují, jaký má kdo golfový handicap.
Například v USA se výkonnost neměří na
HCP a golf je tam téměř výhradně rekreační
záležitostí. Nikdo se hráče na recepci na nic
neptá, stačí, když zaplatí. To v Čechách hráč,
který není registrován, mívá často potíž
dostat se na hřiště regulérním způsobem.

Zdroj: ČGF

Na prodej
Nová Amerika. Kdysi úspěšný východočeský resort
Nová Amerika se třemi devítkami, kde se hrály i velké
mezinárodní turnaje, je již
druhým rokem zavřený.
Štiřín. Stát se dlouhodobě
snaží prodat zámek ve
Štiříně u Prahy, jehož součástí je devítijamkové hřiště
s parem 70.
Klánovice. Projekt pohřbily
protesty. Za areál s někdejším hřištěm v pražských
Klánovicích požaduje jeho
majitel v současnosti
85 milionů korun.
Komárno. Znormované
devítijamkové hřiště v Golf
Resortu Komárno pod
Hostýnem bylo ještě loni na
prodej s kontaktem na jeho
majitele.
Poděbrady. Golfový klub
nabízí k prodeji klubovnu.
Zdroj: Hrajeme golf

Nastiňuje některé varianty vývoje ve spojení s realizací
projektů České golfové federace nazvaných Bav se golfem
a Se školou na golf.
Zároveň poukazuje na to, že stejně jako v zahraničí, tak
i v Česku pozvolna přibývá aktivních golfistů, kteří nejsou
nikde registrováni. Těch by mělo přibývat podle analýzy
výrazněji než hráčů s registrací. Mohlo by se v budoucnu
ročně jednat až o deset tisíc hráčů při počtu 25 tisíc odehraných her. To by vlilo krev do žil chřadnoucímu golfovému
byznysu.
A jako další podnět, jak se z útlumu dostat, zmiňuje
analýza golfovou turistiku. Poukazuje na to, že zahraniční golfisté vybírají hřiště podle jeho úrovně a doplňkových služeb. „I proto nemusí jít výhradně o hřiště
soustředěná kolem hranic. Přilákat zahraniční hráče
se daří i resortům, která mají na hranice poměrně
daleko,“ řekl Martin Šlajchrt z České centrály cestovního
ruchu – CzechTourism.
Z analýzy KPMG také vyplývá, že z celkového počtu zahraničních návštěvníků českých hřišť téměř polovinu
(49 procent) tvoří Němci, na celkové návštěvnosti včetně
domácích hráčů se podílejí hráči ze sousedních zemí
17 procenty.
A jsou místa, kde zahraniční klientela tvoří až polovinu
celkových návštěvníků. Přijíždí také stále více seniorských
párů.
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Kanceláře snů

Porota pod taktovkou
architektky Evy Jiřičné vybrala
finalisty soutěže o nejlepší
kanceláře

2

FOTO: archiv

1

3

D

o pátého ročníku soutěže CBRE
Zasedačka roku o nejlepší kanceláře
v České republice se přihlásilo
rekordních 101 společností. Z nich odborná
poroty zvolila 44 finalistů.
„Letos bylo rozhodování těžší než
v předcházejících letech. Jednak proto, že
se nám sešlo nejvíc projektů. A pak, podoba
firemních prostor začíná mít sice vysoký
standard, ale na druhé straně jsou si kanceláře hodně podobné. Hledali jsme opravdu
ty nejlepší, v nichž jsou uplatněny evidentně
nové designové i funkční řešení,“ říká Eva
Jiřičná, světoznámá architektka a předsedkyně poroty.
Jednoznačnou převahu mají opět IT společnosti. Mezi finalisty jsou čtyři coworkingová centra a dalšími zastoupenými
obory jsou e-commerce, finanční sektor,
společnosti z oblasti médií a marketingu,
obchodní společnosti, advokátní kanceláře
nebo společnosti z oblasti výroby.

„Do letošního ročníku se nám opět přihlásila coworkingová centra, a minulý rok
dokonce coworkingy vyhrály dvě kategorie.
CBRE Zasedačka roku tedy podtrhuje trend,
že coworkingová centra jsou vedle klasických kanceláří zajímavé řešení nejen pro
práci jednotlivců, ale také pro menší týmy,
které pracují krátkodobě pro firmy s nedostačujícím pracovním prostorem,“ doplňuje
Kateřina Havlová, associate director A&T
Services – Office ve společnosti CBRE.
Vítězové budou oznámeni a oceněni na
slavnostním vyhlášení v únoru 2019 novými
cenami Rückl od designéra Ronyho Plesla
a Bomma od designéra Oty Svobody.
Na následujících stranách představujeme
některé z finalistů. red
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The Distillery – Social Reactor
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Glami.cz
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Veeam Software
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Ackee
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Koma Modular
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Dentons
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PwC
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Horizon Holding
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Ateliér Black n‘ Arch
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Livesport
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Seznam.cz

12

Nano Energies

13

KPMG

14

Karlín Group
Management

15

HubHub by HB
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16

Lundegaard
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mBank

18

Verizon

19

Škoda Auto DigiLab
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Kam odtečou data?

V roce 2019 podle expertů
výrazně stoupne počet počítačových
útoků na firmy

M

alé firmy budou v letošním roce
ohroženy výrazně více než v předchozích
letech. Zatímco v roce 2017 se počet
kybernetických útoků zdvojnásobil, letos by měl
zesílit ještě více. Experti upozorňují na to, že nikdy
v minulosti nebylo jednodušší vstoupit do světa
hackerů než nyní, kdy jsou veřejně dostupné stovky
efektivních zákeřných nástrojů.
V tomto ohledu výrazně sílí především dva světové regiony – jihovýchodní Asie a Střední východ
– odkud počítačoví zločinci napadají firmy i jednotlivce po celém světě.
OdhalOvání je stále těžší
„Očekáváme, že v nadcházejících měsících dojde ke
změně kyberbezpečnostního prostředí. Hackeři využívající pokročilé techniky a nástroje chtějí zůstat
v co největším utajení. Zvyšují tím šanci svých útoků
na úspěch. Pro nás se tak ale odhalení jejich nových,
masivních a sofistikovaných operací stává opravdovým oříškem, a proto neustále adaptujeme své
postupy a technologie,“ říká Vicente Diaz, bezpečnostní odborník ze společnosti Kaspersky Lab.
Ohrožené jsou především firmy a živnostníci
využívající internetové bankovnictví. Nutnost
zvýšit zabezpečení online bankovnictví zdůrazňuje
například společnost Avast, která se z české firmy
stala globálním hráčem. Jen za první tři měsíce
roku 2018 bylo podle jejích expertů v Evropě zaznamenáno průměrně 110 tisíc unikátních hrozeb
pro mobilní bankovnictví měsíčně. To z Evropy dělá
nejohroženější region světa.
Ve třetím čtvrtletí roku 2018 pak počet bankovních hrozeb vzrostl dokonce na 170 tisíc měsíčně.
Například počet falešných bankovních aplikací

Na co se bude zaměřovat
kyberzločin v roce 2019
Útoky na dodavatelský řetězec představují jeden
z nejobávanějších druhů útoku, které v uplynulých
dvou letech hackeři aplikovali. Kvůli tomu začaly
firmy více přemýšlet o množství jednotlivých dodavatelů, se kterými spolupracují, a také intenzivněji
řeší jejich zabezpečení.
Mobilní malware zůstane na špici. Spousta
hackerů do svých kampaní nezapomíná zařadit
také komponenty zaměřené na mobilní zařízení,
čímž se několikanásobně zvětšuje seznam
potenciálních obětí.
Počet takzvaných IoT botnetů, tedy ovládnutí
prvků zapojených do takzvaného internetu věcí
útočníkem, bude nezadržitelně stoupat. Varování
před touto hrozbou se každoročně opakuje, ale
právě proto nesmí být tato hrozba podceňována.
IoT botnety neustále narůstají na množství a síle,
a proto se z nich ve špatných rukou může stát
velmi silná zbraň.
Spear-phishing se v blízké budoucnosti stane velmi
obávanou hrozbou. Data získaná prostřednictvím útoků na stránky sociálních sítí Facebooku,
Instagramu nebo LinkedInu jsou nyní komukoliv
přístupná na černém trhu. Nedávné obrovské úniky
dat z databází různých sociálních sítí zvyšují úspěšnost hackerských útoků.
Zdroj: Kaspersky Lab

Co je to
phishing
Phishing (někdy převáděno
do češtiny jako rhybaření) je
podvodná technika používaná na
Internetu k získávání citlivých
údajů (hesla, čísla kreditních
karet apod.) v elektronické
komunikaci. K nalákání důvěřivé
veřejnosti komunikace předstírá, že pochází z populárních
sociálních sítí, aukčních webů,
online 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, jejíž podoba je
takřka identická s tou oficiální.
Stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví. Uživatel
do něj zadá své přihlašovací
jméno a heslo. Tím tyto údaje
prozradí útočníkům, kteří jsou
poté schopni mu z účtu ukrást
peníze.
Zdroj: Wikipedie
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Co je to
malware
Malware neboli škodlivý
software je program určený
k poškození nebo vniknutí do
počítačového systému. Výraz
malware vznikl složením
anglických slov „malicious“
(zlovolný, zlomyslný) a „software“ a popisuje záměr autora
takového programu.

FOTO: Shutterstock.com

Zdroj: Wikipedie

vzrostl v tomto období meziročně o 150 procent.
Celosvětově byly zatím z hlediska počtu bankovních
hrozeb nejhoršími měsíci roku 2018 únor a září.
V obou měsících překročil počet mobilních bankovních hrozeb sto tisíc.
„Mezi nejčastější mobilní hrozby, se kterými se
v poslední době setkáváme, patří takzvané downloadery a droppery, které využívají sociálního inženýrství, aby přesvědčily své oběti k instalaci škodlivých či nežádoucích aplikací,“ říká vedoucí mobilní
virové laboratoře v Avastu Nikolaos Chrysaidos.
Čím dál častěji se objevuje i jeden z novějších typů
útoků z oblasti takzvaného phishingu, nazývaný
smishing neboli SMS phishing. V jeho rámci je
uživatel pomocí SMS zprávy o hrozbě úniku
dat vyzýván k přihlášení do mobilního bankovnictví. Hrozí, že
uživatel přes odkaz ve zprávě,
který obsahuje integrovanou
phishingovou aplikaci, pošle
své přístupové údaje přímo
tvůrci škodlivého malwaru.
nOvá parta zlOčinCů
Podle průzkumu společnosti Accenture
sice firmy z oblasti bankovnictví zablokovaly nakonec 81 procent pokusů o útok, na druhé straně celých
40 procent útoků zůstává neodhaleno
po dobu delší než týden. Experti varují,

že v letošním roce budou na data podniků útočit dvě
skupiny kybernetických zločinců. Tu první tvoří energetičtí, ale nezkušení nováčci, kteří se budou snažit
zaujmout pevné místo a urvat si kus kořisti. Naopak
ve druhé skupině budou zastoupeni léty prověření
kyberzločinci s bohatými zkušenostmi i dobře vybudovaným zázemím. Především ti představují největší
riziko pro firmy všech velikostí a jakéhokoliv zaměření, protože jejich zkušenosti jim umožňují přicházet
se stále novějšími a sofistikovanějšími technikami,
které bude čím dál složitější detekovat.
Navíc do budoucna dostanou hackeři do rukou
ještě mocnější zbraně. S využitím umělé inteligence
a strojového učení mohou podnikat proti firmám
ještě výrazně promyšlenější a složitější útoky. Na
druhé straně odborníci věří, že firmy
poskytující programy chránící počítačové systémy budou s využitím moderních technologií o krok napřed.
„Umělá inteligence, strojové učení
a robotická procesní automatizace
může poskytnout konzistentní způsob
pro monitorování a boj proti těmto
rizikům, ale pouze pokud jsou firmy
ochotny do nich investovat,“ upozornil
Chris Thompson, ředitel bezpečnosti
finančních služeb v Accenture
Security.

Noví hackeři
mají na
internetu
stovky
návodů, jak
na své oběti
zaútočit.

DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)
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Zlaté víno

Vinaři uspěli v zahraničí.
Loni si z prestižních soutěží odvezli
rekordní počet ocenění

S

pOrazili tisíCe kOnkurentů
„V případě, že naši vinaři přivezou z takových
soutěží medaile, znamená to jediné – jejich
vína byla kvalitnější než tisíce a tisíce vín
z vinařských velmocí a vyhlášených světových vinařství,“ komentoval úspěšný rok
2018 Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského
fondu, „nesmírně mě těší, že poslední roky už
nemusíme ve světě tolik vysvětlovat, jaká jsou
naše vína, ale že z úst největších vinařských
odborníků sklízíme upřímné poklony.“
Mezi oceněními se objevily nejen zlaté,
stříbrné a bronzové medaile, ale také úctyhodných šestnáct velkých zlatých a jedna
platinová medaile. Medailové zisky pak korunovalo pět titulů Šampiona, tedy ocenění
pro vína mimořádné kvality, která ve svých
kategoriích nenašla konkurenta.
Pod patronátem Mezinárodní organizace
pro révu a víno OIV jsou pořádány nejprestižnější soutěže světa. Na účast českým
účastníkům přispívá Vinařský fond, který

Ostře
sledovaný
burčák
Mimořádně horké
počasí se v roce 2018
neprojevilo jen bohatou
sklizní, ale také výrazně
dřívějším dozráváním
bobulí na vinicích. Někteří vinaři začali se sběrem
raných odrůd již na konci
července. S nabídkou
populárního burčáku ale
museli počkat, protože
ze zákona ho mohou
nabízet až od 1. srpna.
Podle vinařů přitom
pozdější nabídka nevyhovuje pouze legislativě,
ale také zvykům českých
zákazníků. Pro ně začíná
to pravé burčákové období až koncem prázdnin
a začátkem října.

vedle příspěvku na startovné hradí také náklady na dopravu
soutěžních vzorků po celém světě.
největší úspěCh z lOndýna
Nejvíce medailí loni získala tuzemská vína ve Vídni, ze
soutěže AWC Vienna si odvezla neuvěřitelných 347 medailí.
Nejvíce Šampionů, hned čtyři, získali moravští a čeští vinaři
na soutěži Muvina Prešov.
Skvěle se našim vínům vedlo na Great American International Wine Competiton pořádané v New Yorku. Přivezli
z ní celkem pět velkých zlatých medailí pro Ryzlink rýnský,
slámové víno 2015 a Frankovku, slámové víno 2015 z Vinných sklepů Lechovice, Veltlínské zelené pozdní sběr 2017
a za Pálavu výběr z hroznů 2017 z Vinných sklepů Zapletal
a Lahofer Rosé 2017 z Vinařství Lahofer.
Úspěšná byla pro naše vinaře i soutěž San Francisco
International Wine Competition, kde získali tři velké zlaté
medaile. Získalo je Vinařství Líbal za Pálavu 2017 výběr
z hroznů, Vinné sklepy Lechovice za Ryzlink rýnský 2015
slámové víno a Zámecké vinařství Třebívlice za Johann W
Pinot Gris 2015 pozdní sběr.
Moravská vína zaznamenala úspěch i na mezinárodní
soutěži vín Terravino Izrael, ze které si odvezla tři velké
zlaté medaile, tedy nejvyšší možnou cenu, pro Vinné sklepy
Lechovice za Tramín červený výběr z bobulí 2017, pro
společnost Vinofol za víno Kerner Pavlov Exclusive výběr
z hroznů 2017 a pro Vinařství Štěpán Maňák za Merlot
ledové víno 2017.
Nejcennější úspěch pak sklidilo Vinařství Gotberg na
prestižní světové soutěži Decanter World Wine Awards
v Londýně. Získalo zde platinovou medaili za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2016.
DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Hynek Glos

lunečný a horký rok 2018 přinesl
tuzemským vinařům kvalitní
sklizeň. Loňská úroda hroznů
byla nadprůměrná, množství sklizených
hroznů bylo zhruba o třicet procent vyšší
v porovnání s desetiletým průměrem.
Také kvalita hroznů byla vyšší než obvykle,
slunné počasí totiž výrazně snížilo
poškození úrody plísněmi.
Bohatou sklizeň si přitom tuzemští vinaři
loni neodváželi jen ze svých vinohradů, ale
také z mezinárodních soutěží. Rok 2018 se
totiž stal historicky nejúspěšnějším medailovým rokem a potvrdil rostoucí kvalitu
místních vín.
Na soutěžích se zahraniční účastí vinaři
získali celkem 909 medailí, což je o neuvěřitelných 181 více než v roce 2017, který byl
dosud z tohoto pohledu nejvydařenějším.
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Konec polic s šanony

Nové technologie usnadňují podnikání.
Aplikace a programy nahrazují pracovníky
pro administrativu

Z

FOTO: Shutterstock.com

ačátek podnikání bývá kritický pro
velkou část malých a středních firem.
Zajištění provozu, administrativy
i plnění mnoha formálních povinností pro
ně představuje velkou organizační zátěž.
V případě, že by tyto úkoly, které přímo
nesouvisejí se samotnou náplní podnikání,
měli zpracovávat zaměstnanci, znamenalo
by to pro majitele podniku také výraznou
finanční zátěž.
S rozvojem nových technologií zastanou
řadu povinností specializované programy
a aplikace. Například fakturační aplikace
pracují se šablonami, které si pamatují
firemní údaje a potřebné informace o klientovi doplní automaticky podle obchodního
rejstříku po zadání jeho IČ.
místO účetní prOgram
„Propracovanější aplikace kupříkladu
nabízejí výběr z několika podob faktur
v české i cizojazyčné mutaci. Umožňují dále
přednastavit své logo, podpis, QR kód i další
texty,“ popisuje Tomáš Loukota ze společnosti Solitea, která podnikatelům poskytuje
fakturační aplikaci iDoklad.
Aplikace za živnostníky pamatují také na
DPH podle pravidel daného státu i na přenesení daňové povinnosti. U pravidelných
obchodních akcí dokážou aplikace odesílat
fakturu samy podle zadaného vzoru, což
může každý měsíc ušetřit spoustu času.
U faktur po splatnosti je pak možné nastavit
automatické upozornění zákazníka.
Živnostníkům, kteří si všechny účtenky
a faktury ukládají, navíc aplikace prakticky
zpracuje i daňové přiznání.
„Opravdu maximální zjednodušení
umožňuje propojení fakturační aplikace
například s vlastním e-shopem. V praxi se
tak po přijetí objednávky klientovi automaticky například odešle faktura i v případě,

„U pravidelných obchodních akcí
dokážou aplikace odesílat
fakturu
samy podle
zadaného
vzoru.“
TOMÁŠ LOUKOTA,.Solitea

že si objedná ve tři ráno a vy jste zrovna na dovolené,“ říká
Tomáš Loukota.
Pomocí filtrů firmy v programu vidí nejen celkové informace o hospodaření podniku, ale také data o jednotlivých
pobočkách nebo zakázkách. Tyto technologie umožňují
firmám zbavit se polic plných šanonů. Všechny účtenky
i faktury zařadí do příslušné složky v aplikaci, kde je lze
zpětně jednoduše a rychle vyhledat. Faktury a účtenky, které podnik obdrží jen v papírové podobě, stačí vyfotit nebo
oskenovat.
prOgram zvládne zaměstnanCe
Podobně podnikům usnadňují práci aplikace a systémy
pro řízení lidských zdrojů. Ty zvládnou nejenom kompletní
vedení mzdové agendy, ale také další personální záležitosti,
od výběrových řízení na nové pracovníky až po vzdělávání
zaměstnanců, evidence jejich docházky nebo hodnocení
práce. Tyto aplikace zvládají například také komunikace
s Českou správou sociálního zabezpečení nebo zdravotními
pojišťovnami.
Specializované aplikace také zvládnou spočítat srážky ze
mzdy zaměstnanců, zpracovat více souběžných pracovních
vztahů nebo vytvořit rozvrhy pracovní doby.
DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)
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Zaostřeno
na zdravotnické prostředky

Počátkem roku nabyla účinnosti novela
zákona o veřejném zdravotním pojištění,
která přinesla změny v oblasti úhrad zdravotnických
prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění

pOstupný náběh
Hlavním úkolem každého výrobce zdravotnických prostředků či zplnomocněného
zástupce bude ohlásit Státnímu ústavu pro
kontrolu léčiv (SÚKL) zařazení zdravotnického prostředku do jedné z úhradových
skupin, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla SÚKL
vytvořena.
Do úhradové skupiny se budou zařazovat zdravotnické prostředky s obdobným
(nikoli stejným) účelem použití a s podobnými funkčními vlastnostmi. Ohlašovatel
je oprávněn požádat SÚKL o stanovisko
ohledně správného zařazení zdravotnického
prostředku do té které skupiny.
Ohlášení nebude mít podobu správního
řízení. Ve správním řízení se budou řešit
pouze excesy, tedy například nesprávné
zařazení zdravotnického prostředku do
úhradové skupiny.
S ohledem na náročnost problematiky
a širokou škálu zdravotnických prostředků

Pozor na termíny
1. duben 2019
spuštění informačního systému SÚKL
1. – 30. červen 2019
pře-ohlášení dosud hrazených
zdravotnických prostředků
od 1. června 2019
ohlášení dosud nehrazených
zdravotnických prostředků
1. srpen 2019
ukončení úhrad v případě,
že ohlašovatel nepře-ohlásí
dosud hrazené zdravotnické
prostředky
od 1. října 2019
realizace úhrad nově
ohlášených zdravotnických
prostředků
od 1. prosince 2019
aplikace nové výše
a podmínek úhrad u pře-ohlášených zdravotnických
prostředků

bude nový režim úhrad zdravotnických prostředků nabíhat
do praxe postupně.
klíčOvé termíny prO OhlašOvatele
Ohlášení zdravotnických prostředků bude prováděno
elektronicky prostřednictvím informačního systému, který
SÚKL plánuje spustit 1. dubna 2019. Poté bude moci ohlašovatel požádat o přihlašovací údaje.
Dosud hrazené zdravotnické prostředky bude ohlašovatel moci pře-ohlásit pouze v období od 1. do 30. června
2019. Pokud tak učiní, nová výše a podmínky úhrady budou
aplikovány od 1. prosince 2019. V opačném případě přestane
být zdravotnický prostředek hrazen z veřejného zdravotního
pojištění již od 1. srpna 2019.
Ohlášení dosud nehrazených zdravotnických prostředků
bude moci ohlašovatel provést rovněž od 1. června 2019.
Zdravotnické prostředky ohlášené již v červnu 2019 budou
moci být hrazeny od 1. října 2019.
V případě excesu při již zmiňovaném pře-ohlášení je
SÚKL oprávněn zahájit správní řízení nejpozději do 1. listopadu 2019. Pokud bude řízení zahájeno, daný zdravotnický
prostředek nebude až do jeho skončení ze systému veřejného
zdravotního pojištění hrazen.
S ohledem na výše uvedené termíny a poměrně krátkou
lhůtu pro pře-ohlášení již hrazených zdravotnických prostředků doporučujeme všem výrobcům i jejich zplnomocněným zástupcům raději s dostatečným předstihem zajistit vše potřebné
pro bezproblémový přechod na nový systém úhrad.
JIří KŮRA,.advokát, bnt attorneys-at-law

_
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FOTO: archiv

N

ový systém úhrad se týká pouze
zdravotnických prostředků, které
jsou předepisovány na poukaz
(ekvivalent receptu u léčivých přípravků).
Změny se tak nedotýkají zdravotnických
prostředků užívaných v lůžkové péči.
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Před soudem

FOKUs

Firemní dluhopisy a šmejdi

Pozor na společnosti s pochybnou minulostí,
které mají v majetku pouze základní kapitál

F

iremní dluhopisy patří k nejbezpečnějším investicím, pokud ovšem
víte, komu půjčujete. Jedná-li se
o firmu s dlouholetou tradicí a renomé nebo
společnost, která nabízí své dluhopisy na
burze a obdržela pozitivní hodnocení od
ratingové agentury, není se čeho obávat.
Nebezpečné jsou společnosti, které vydávají dluhopisy jen proto, že jim kvůli nízké
bonitě odmítla půjčit banka. Tyto firmy
odborníci nazývají „finanční šmejdi“, protože jejich praktiky se nijak neliší od praktik
prodejců předražených hrnců.
Obchodní zástupci prezentují líbivě
znějící podnikatelský záměr, který podle
INZERCE

_

nich nemůže selhat. K tomu nabídnou
neodolatelně vysoký výnos a doufají, že se
do jejich léčky někdo chytne. Obavy jsou
namístě tím spíše, vydávají-li dluhopisy
netransparentní společnosti s pochybnou
minulostí. Zpravidla se jedná o účelově
založené firmy, které mají v majetku pouze
základní kapitál.
Jak reagovat? Je třeba trvat na takzvaném zajištění například nemovitostí
emitenta. Dluhopis není nic jiného než
dlužní úpis. Je třeba vždy chtít skutečné
záruky, podobně jako to dělá banka. Hodnota zajištění musí být uvedena v emisních
podmínkách.

Společnost iConsulting 4 Companies skončila v konkurzu a její bývalí klienti se s ní
soudí o desítky milionů. „Klienti podlehli
zdánlivě výhodné nabídce dluhopisů s až
desetiprocentním úrokem. Firma dluhopisy
nabízela od roku 2015, přičemž varovným
signálem pro potenciální investory měl
být už prostý fakt, že dle účetní závěrky
za rok 2013 měla firma záporný výsledek
hospodaření v řádech několika set tisíc
korun,“ uvádí Eliška Skřivanová, mluvčí
Rizikovedluhopisy.cz.

Velmi často se emitenti také zaštiťují prospektem od České národní banky, který má
však pouze informativní charakter a není
garancí navrácení vynaložených financí,
pokud se podnikatelský záměr nezdaří nebo
emitent přestane z nějakého důvodu vyplácet výnosy.
A rada na závěr: každou investici je
nejlepší zkonzultovat minimálně s jedním
odborníkem (například bankovním či
finančním poradcem) a raději se vyvarovat
nakupování dluhopisů po telefonu. red
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kusové koberce

NOVOROČNÍ

VÝPRODEJ

1270,cena za rozměr 120x170 cm

Kč/ks

3631,-

Lps
Platí do 31. 1. 2019 nebo do vyprodání zásob. Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.
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Istanbul

materiál 100% PES shaggy, výška vlasu 45 mm,
více vzorů a barevných kombinací

... inspirujte se ve Vaší
nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem
podlahových krytin / 58x v ČR
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

KUPON NA SLEVU
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 1. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.
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FOKUs

Vyšší platy,
syndrom vyhoření a AI
Deset trendů, které podle
Stanton Chase ovlivní
český pracovní trh

2. rObOty převezmOu další
úkOny a některé prOfese zaniknOu.
Podle studií, které sledovaly společenskou
potřebnost profesí od roku 1980 do současnosti, patří mezi nejohroženější profese
řidič kamionu, automechanik, vrátný nebo
dělník-operátor strojů. Je pravděpodobné,
že uvolněná pracovní síla najde uplatnění
jinde, například ve službách nebo v bující
státní správě.

mačních technologií, lidé nevěří, že je zaměstnavatel nesleduje a nenakládá bez jejich
vědomí s jejich osobními údaji a informacemi. Lidé také nevěří, že jsou spravedlivě
odměňováni nebo že mají rovné příležitosti
ke kariérnímu postupu. Jedná se o součást celkového růstu nedůvěry společnosti
v establishment.
5. syndrOm vyhOření se
v česku stane CelOspOlečenským prOblémem.
Zvyšující se ekonomická prosperita a rostoucí tlak na výkon nutí zvláště střední
a vyšší manažerské pozice k neoficiálním
přesčasům a zanedbávání dovolené. Chronický stres vede k fyzickému i psychickému
vyčerpání, ztrátě motivace a celkovému opotřebení, k rozvoji tzv. syndromu vyhoření.
Syndromem vyhoření trpí aktuálně podle
prosincového výzkumu 1. LF Univerzity
Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
až pětina Čechů, především manažeři, ale
i lékaři a učitelé, a další dvě pětiny jím jsou
aktuálně ohroženy. U českých vrcholných
manažerů trpí syndromem vyhoření až
40 procent osob.

3. zkrátí se praCOvní úvazek
a zaměstnanCi budOu mít víCe
vOlna.
„Dobře použité moderní technologie nám
umožní být efektivnější,“ tvrdí Jozef Papp ze
Stanton Chase. Už nyní roste počet lidí pracujících z domova: lidé uspoří čas dojížděním
a firmy ušetří na nájmech. Například moderní
kanceláře počítají s místy jen pro 60 procent
zaměstnanců. Rostou i společenské tlaky na
další zkracování pracovní doby a větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

6. tOp managment bude víCe
využívat služeb OsObníCh
kOučů.
Poradenské firmy se více zapojí i do řízení
boardů a budování boardů jako týmů.
Profesionálně řízený a kouči asistovaný
board je výkonnější a přináší firmám vyšší
efektivitu, a tedy vyšší zisky. Je to globálně
prokazatelný trend.

4. pOklesne dále důvěra zaměstnanCů v zaměstnavatele.
A to přestože řada firem zlepšuje pracovní
prostředí. Souvisí to s používáním infor-

7. zaměstnanCi se budOu
dOmáhat vyšší míry svObOdy.
Kariéry budou mnohem pestřejší s mnoha
zastávkami a odbočkami. Největší devízou

bude schopnost se rychle učit nové věci
a přizpůsobovat se, vyhledávaná místa
budou ta s dostatkem času na odpočinek
a schopná respektovat lidské individuality
a životní styly.
8. vzniknOu nOvé prOfese.
Nejvíce jich bude především v oblasti umělé
inteligence, strojového učení, v robotice,
blockchainu, edge computingu, virtuální
reality a cyber-security.
9. Obvyklý plat velké
části nejvyššíCh manažerů
v česku pOprvé v histOrii
překOná tři miliOny kOrun
rOčně.
Lepší podmínky si však budou schopni
vyjednat zaměstnanci na všech úrovních,
panuje mezi nimi největší optimismus za
posledních 25 let. Například nejlepší country manažeři velkých firem, ředitelé divizí
ve farmaceutických firmách, finanční ředitelé nebo oblastní ředitelé si vydělají přes
250 tisíc korun měsíčně, u marketingových
manažerů a ředitelů pro online reklamu
budou platy atakovat hranici 200 tisíc
korun. Polepší si šéfové hotelů nebo kasin,
dosáhnou na příjmy i přes tři miliony
korun ročně. Porostou platy v informačních technologiích, trochu pozadu zůstane
výroba a průmysl.
10. prO úspěCh
firem bude klíčOvá sChOpnOst
udržet si zaměstnanCe.
Alespoň ty klíčové. Za poslední rok totiž
práci změnilo 16 procent lidí. Sofistikované řízení lidských zdrojů, zvyšování
důvěryhodnosti firem u zaměstnanců
a práce se značkou budou důležité disciplíny. red

FOTO: Shutterstock.com

1. zvýší se pOčet žen
v managementeCh firem.
To není jen politicky podporovaný trend, ale
též demografická nutnost. V některých rostoucích profesích je taková převaha mužů,
že ženy musejí nutně nastoupit. Například
v oblasti umělé inteligence (AI) pracuje
celosvětově jen 22 procent žen. To může mít
dalekosáhlé důsledky – stroje programované muži mohou začít ženy diskriminovat
podobně, jako jsou diskriminovány např.
etnické skupiny.
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Menší kanceláře,
větší monitory

Tradiční kanceláře mizejí,
nahrazují je „domácí“, coworking,
kavárny. Jiné jsou i prostory
pro jednání ve firmách

M

FOTO: Shutterstock.com

áme možnost pracovat vzdáleně
téměř odkudkoliv. Každý
den jsme s kolegy v kontaktu
prostřednictvím vysoce kvalitní faceto-face videointerakce. Dalším trendem
je zmenšování konferenčních místností
a obecně prostor pro týmovou práci.
Technologie jako videokonference
a bezdrátové sdílení obsahu začínají být
běžně používány v dalších firemních
prostorách, a ne pouze v zasedacích
místnostech při důležitých jednáních,
říká Andrej Hronec, zástupce společnosti
Lifesize.
To vyhovuje lidem, kteří dosáhli dospělosti na přelomu 21. století. Ti dnes tvoří
stále důležitější skupinu na pracovním
trhu. V boomu digitální éry vyrostli, jsou na
nové moderní technologie zvyklí a při práci
je aktivně využívají. Firmy, které je chtějí
přilákat, jim proto musejí umožnit jejich
využívání.
bez videa tO nepůjde
Když se zpočátku devadesátých let videokonference objevily, svět na ně nebyl
připravený. Dnes se proměňují ze strategické
výhody na nezbytnost. Stávají se součástí
běžného provozu, obvyklým prostředkem
pro komunikaci se vzdálenými zaměstnanci
a pobočkami.
Jsou pokládány za nejlepší variantu hned
po osobních schůzkách – díky vylepšení AI
technologií, rozšířené realitě, automatickým
jazykovým překladům a sledování výrazu
obličeje – v mnoha ohledech brzy předčí
osobní pracovní setkání.
Využití jazykového ovládání, například
Siri, Alexa nebo Cortana, které se stalo
rychle populární, vyvolalo zájem také o automatizaci a robotická řešení v byznysovém
prostředí. Video a audio technologie budou

už brzy v budoucnosti rozpoznávat obličeje a hlas, automaticky generovat shrnutí schůzek, vytvářet inteligentní
poznámky nebo jazykový překlad.
Obrovskou roli však v tomto ohledu bude hrát bezpečnost.
Firmy totiž hledají způsob, jak využívat moderní technologie, aniž by se vystavovaly nebezpečí cloudových útoků.

Kanceláře
budoucnosti
Jednací místnosti
vybavené pokročilou
technologií pro video budou v blízké budoucnosti
stále častější. Běžné
budou funkce rozpoznávání obličeje a hlasu,
rozšířená realita,
automatické překládání
hovoru ve více jazycích
nebo plánování pracovních schůzek na základě
strojového určení.

rObOtiCká řešení
Vzestup AI (umělé inteligence) a machine learning (strojového učení) nabízí zjednodušení způsobu komunikace
z pohledu koncového uživatele. IT administrátorům zase
pomáhá při monitorování sítí a koncových bodů pro zvýšení
spolehlivosti a výkonu.
Videokonference založené na cloudových technologiích
dávají přístup k obrovskému množství dat. Tato data, podporovaná umělou inteligencí a strojovým učením, umožňují
optimalizovat využití videokonferenčních zařízení, a ještě
zvýšit jejich efektivitu.
Zařízení by mohlo být schopné stanovit optimální délku
schůzky, ideální počet účastníků nebo nejvhodnější den pro
konferenci. Rozpoznávání hlasu by mohlo analyzovat obsah
schůzí, porovnat je s dalšími setkáními v téže organizaci
a navrhnout spojení mezi lidmi, jejichž znalosti a dovednosti
se doplňují.
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Roboti (konečně) přicházejí

Zájem o roboty v Česku prudce roste.
Malým a středním firmám pomáhají
řešit současný nedostatek
zaměstnanců

D

esítky let byl nástup robotů
především námětem vědeckofantastické literatury. Opakované
předpovědi vizionářských ekonomů, že
„právě teď“ přichází doba automatických
strojů, se v minulých desetiletích
opakovaně nenaplnily.
Obrat přinášejí až poslední roky. Čerstvé
statistiky ukazují, že za posledních pět let
se prodeje průmyslových robotů ve světě
zvýšily o 114 procent. Uvádí to výroční
zpráva World Robotics Report mezinárodní
organizace IFR (International Federation
of Robotics). Zmiňuje rostoucí poptávku po
robotické automatizaci zejména v automobilovém průmyslu, elektrotechnickém
odvětví a v kovozpracujícím průmyslu.
Mezi pět největších trhů se řadí Čína,

Japonsko, Jižní Korea, USA a Německo,
které dohromady reprezentují 73 procent
celkových globálních dodávek robotů v roce
2017. V České republice došlo v roce 2017
k nárůstu prodaných průmyslových robotů
o 47 procent na téměř 2900, přičemž hustota se v tuzemsku zvýšila na 119 robotů na
deset tisíc pracovníků.
„V České republice a potažmo v celé
střední a východní Evropě jsme dnes
svědky dramatického růstu poptávky po
kolaborativních robotech,“ řekl Slavoj
Musílek, generální ředitel společnosti
Universal Robots v regionu CEE.
nejen prO giganty
Specializované stroje pro výrobu přitom
nejsou doménou jen velkých podniků.

„I malé firmy tak dnes díky tomu využívají
v praxi výhod automatizace a posilují svou
konkurenceschopnost na lokálních i globálních trzích, a to zejména díky zvyšování
efektivity, produktivity, kvality a finančních přínosů z důvodu rychlé návratnosti
investice,“ upozorňuje Slavoj Musílek.
Roboty menším firmám rovněž pomáhají
eliminovat negativní dopad nedostatku
pracovních sil.
V letošním reportu IFR zdůrazňuje
řadu inovativních technologií, jako jsou
například spolupráce člověka se strojem
nebo snadné programování, která umožňují zlepšit produktivitu výroby a rozšířit
portfolio robotických aplikací.
„Kolaborativnost definujeme nejen
bezpečností pro pracovníky, ale navíc také
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Orság, generální manažer v Robe lightingu, a navázal: „Protože jsme byli spokojeni,
rozhodli jsme se pokračovat v automatizaci
naší výroby s pomocí robotů, abychom
dále zvýšili svou produktivitu.“
Podle odborníků se roboty v rámci
nastupujícího Průmyslu 4.0, jehož součástí
je digitalizace a automatizace, budou rozšiřovat i do dalších oborů. Díky výrazným
pokrokům ve vývoji umělé inteligence
a strojového učení budou roboty schopny
pracovat v dopravě a logistice, administrativě, zastanou řadu postů v bankovnictví, finančnictví, službách, státní sféře, ale budou
schopní vykonávat i manažerskou činnost.
Změny se však dotknou i provozů, ze
kterých mnoho profesí zcela zmizí. „Přesuneme se od pásů a volantů k monitorům,
kde bude role člověka jako zaměstnance
vyhrazena na řízení automatizovaných
procesů, navrhování a programování robotických linek. Profese jako vrátný, recepční, pracovník úklidu, pokladní se postupně
přemění. Převáží profese vývojářů, programátorů a marketingových odborníků,“ říká
Markéta Markesová, manažerka přepravní
společnosti DB Schenker ČR.
Tam, kde se provoz bez lidské ruky neobejde, technologie lidem práci maximálně
usnadní. V německých a českých skladech
už DB Schenker využívá inteligentní skenovací rukavice ProGlove, které pracovníkům doslova uvolní ruku, ve které by jinak
drželi skener. Ten je nyní zabudovaný přímo do rukavice a spouští se jen stisknutím
palce a ukazováčku.

snadným ovládáním a rychlou integrací
do výrobního provozu,“ dodává Esben
Østergaard, zakladatel a technický ředitel
v Universal Robots.
Kolaborativní roboty do své výroby před
časem zapojila například společnost Robe
lighting z Valašského Meziříčí, která je
využívá pro potisk optických čoček výrobním číslem k jejich identifikaci. Protože se
jedná o velmi náročný proces a čočky nesmějí přijít do přímého kontaktu s lidskou
rukou, ve společnosti Robe se rozhodli
automatizovat proces s využitím robotů.
překvapivá spOlehlivOst
„Byli jsme příjemně překvapeni spolehlivostí, flexibilitou a uživatelskou přívětivostí kolaborativních robotů UR,“ řekl David

CelOdenní směny nevadí
Roboty se prosazují také v logistice
a skladování. Například společnost Conrad
začala využívat roboty ve svém moderním
robotickém skladu, který byl otevřen
13. ledna 2014 v německém Wernbergu-Köblitzi. Tam jsou nainstalovány dva robotické systémy. Starší, takzvaný paletový
automatizovaný systém, slouží pro uložení
palet po jejich přijetí do skladu. Palety se
pohybují na automatizovaných pásech.
S pomocí důmyslné sítě senzorů a čteček se
kontroluje správná „cesta“ každé palety.
Nejnovější část skladu tvoří takzvaný
shuttle systém, který slouží pro zboží
menších a středních rozměrů s vlastním
obalem. Ve skladu se může uložit až
800 tisíc produktů, které jsou ve správném pořadí podle objednávek převáženy
s pomocí 375 kyvadlových vozíků zvaných
shuttles. „Pracovníci pak už jen balíček
zkompletují, zkontrolují a uloží do krabice
tak, jak mají navrženo softwarem,“ popisu-

je Jiří Maier z marketingu české pobočky
Conrad Business Supplies.
Ve skladu přitom běží třísměnný
provoz, tedy 24 hodin denně. „U nasazení
robotů je výhodou, že jim je jedno, jestli
pracují ve dne, nebo v noci. Celý sklad
je schopen v nejvytíženějším období
expedovat až 100 tisíc balíků denně do

Robot v akci
Malý příklad z dřevozpracujícího průmyslu:
robot Kuka z řady KR Quantec je schopen
nahradit tři lidi a obsluhovat celou linku na
zpracování dílů.
V třívrstvém panelovém lisu jsou díly
nejprve laminovány, aby byl vylepšen
jejich dřevěný povrch. Úkolem automatického pomocníka je pak vyzdvihnout
slepené dřevěné panely a přenést je do
širokopásového brusného stroje. Robot,
který disponuje vysokou nosností, pokládá
panely na dopravní pás stroje. Povrch
lepených panelů je pak v brusném stroji
jemně broušen. Pokud brusný stroj již
pracuje na plnou kapacitu, robot položí
panely dolů na jeden ze čtyř vyrovnávacích zásobníků a stroj obslouží později.
Pro provedení druhého úkolu jsou panely
slepené a poté transportovány do robotické buňky prostřednictvím stohovacího
válečkového dopravníku. Robot je zvedá
svým chapadlem a zakládá do CNC stroje,
který má za úkol nařezat panely přesně na
správnou velikost. Po tomto formátování
robot přenese dřevěné panely k brusnému
stroji, aby byl dokončen proces úpravy
povrchu.

celého světa. Zároveň se díky modernímu
robotickému systému minimalizovala
chybovost a celkově zrychlila doba dodání
od objednávky. U dopoledních objednávek, pokud jsou skladem, jsme schopni
dodat zboží další pracovní den, což není
u B2B služeb běžný standard,“ doplňuje
Jiří Maier.
DALIBOR DOsTÁL.(dostal@mf.cz)
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FOKUs

Rakve, v nichž je radost spočinout
Užíváme supermoderní krematoria,
ale vkládáme do nich rakve, jejichž vzory
pocházejí z 18. a 19. století. Proč?

S

vět kolem nás se mění čím dál rychleji,
pouze v jednom odvětví jako by se
zastavil čas. Jde o tvary rakví, uren
a náhrobků. Nejvíc je to vidět na rakvích –
pořád jde o jakési pohrobky baroka, obvykle
„vyzdobené“ nevkusnými doplňky z kovu
či z jeho napodobenin (nebo z papírového
pozlátka). Toto se nyní snaží změnit
moravský designér Jiří Ďuriš.
Vaše nová řada rakví nese mírně
provokativní název Optimistic coffin. Jak
na ně reaguje veřejnost?
Reakce veřejnosti jsou kupodivu i přes
úvodní ostych velice pozitivní. Lidé se o tomto tématu najednou více baví a odcházejí
smířenější a pozitivně naladěni, odvážnější si
dokonce do naší rakve i lehnou (úsměv).
Rakve u nás již lidé poptávají, ale jsme
teď hlavně ve fázi dokončování skladových

zásob a objíždění pohřebních služeb. Máme
webové stránky, ale zatím hlavně cílíme
na český trh. Jsme patrioté – vyrábíme
v Čechách a převážně z domácího materiálu
– ale do budoucna se nebráníme ani vstupu
na zahraniční trhy. Už nás oslovili zájemci
z Itálie, Rakouska i ze Slovenska a také
člověk, který by chtěl výhradní zastoupení
Optimistic coffin pro Belgii, Holandsko
a Německo.
Na kolik taková vaše rakev – vlastně
svým způsobem umělecký originál – asi
přijde?
Doporučené ceny se pohybují u rakví od
13 tisíc do 45 tisíc korun a u uren od
1600 do čtyř tisíc korun. Náhrobky jsou
zatím ve fázi konceptu, jelikož práce s námi
navrhovaným materiálem je docela složitá,
je to ještě otázkou času.

Jaká je konstrukce rakví? Chcete, aby
vydržely „věčně“, nebo aby byly snadno
ekologicky „stravitelné“?
Naše rakve jsou vyráběny jak pro kremaci – zde musí splňovat přísné normy třeba
ohledně používání materiálů a barev –, tak
samozřejmě pro pohřeb do hrobu, kdy přidáváme madla potřebná pro manipulaci.
Vaše rakve jsou střídmě elegantní –
cynik by řekl, že musí být radost do nich
ulehnout…
Jejich tvar je inspirován dvacátými léty minulého století. Byla to doba funkcionalismu
– v tomto stylu vznikal nadčasový nábytek
a také krematoria navrhovaná význačnými
architekty. Mně vždycky vrtalo hlavou, proč
se tehdy tak uznávaní architekti nepokusili
i o změnu tvaru rakví a uren? Je to přece
logické pokračování vývoje designu v této
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PRVOTNí IMPULs.
Jiřího Ďuriše přivedl
k myšlence vytvořit nový
aktuální design rakví
a později i uren a náhrobků „nepříjemný zážitek
v podobě pohřbu mé
maminky v osmdesátých
letech, který se nesl
v duchu deprese
a smutku“.

sázka na
barevnost
„Změnou tvaru a barevnosti se snažím eliminovat
prvotní strach, předsudky
a tabu a dosáhnout toho, aby
naše produkty navzdory své
funkci nepůsobily depresivně,
a pozůstalým tak usnadnily
nelehký úkol – rozloučit se
s milovanou osobou. Také
jsem paradoxně vrátil do
pohřebnictví již zmizelou
černou barvu, která je v našem designu opět noblesní.
Vzorů jsem přitom měl vícero,
tak jeden za všechny: Jacob
Jensen, legendární skandinávský designér, který se svým
designem rakve dostal
v roce 2012 Red Dot Design
Award – prestižní cenu
v designu,“ říká Jiří Ďuriš,
absolvent Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně.

oblasti. Hranatost „úložné schránky“ jsem ovšem doplnil
o zaoblenou hranu, která je opticky milejší. A tak byl výsledný tvar na světě.

FOTO: Jiří Ďuriš, Marcel Skýba

Dají se u vás objednat i rakve „na míru vkusu“?
V některých zemích si tak lidé objednávají rakve, které se
jim líbí, ještě za svého života. Pak jako když je najdou.
Na přání zákazníka jsme schopni modifikovat barevnost
rakve a vložený voňavý polštářek nebo i nadstandardně
změnit vzor polstrování a dodatečnou úpravu či zdobení
povrchu rakve. Ostatní je na pozůstalých, nebráníme se
žádným splnitelným přáním.
Docela si dovedu představit, že použití vaší funerální
výstroje dost změní podobu pohřebních obřadů…
Cílem Optimistic coffin je přestat se bát mluvit o věcech
posledních a o smrti samotné, jakož i navrátit do posledního
rozloučení estetiku a důležitost tohoto aktu. Pomocí designu
a jiného pohledu na věc bychom chtěli udělat z traumatizující události hluboce lidský a osobní rituál loučení, umož-

nit lidem důstojné a pokud možno hezké
poslední rozloučení s blízkou osobou.
Pro člověka a jeho psychiku je akt posledního rozloučení nesmírně důležitý. Lidé si
to bohužel neuvědomují a zanedbávají to.
Každý jednou zemřeme – to je jediná jistota,
kterou na tomto světě máme. Smrt je přirozená součást života, stejně jako jeho zrození.
Jenže zatímco každé nové zrození bujaře
oslavujeme, smrt obcházíme oklikou, odmítáme o ní mluvit a děláme, že neexistuje.
Poslední rozloučení mnozí lidé odbývají:
jen ať to mají rychle za sebou a ať je to hlavně stojí co nejméně. Jiní se dokonce odmítají
loučit úplně – vybírají pro své nejbližší ty
nejlevnější výrobky a volí kremaci bez obřadu. Je to opravdu to, co si milovaný člověk,
který právě odešel, zaslouží? Neměli bychom
mu věnovat naposledy chvíli svého času a to
poslední sbohem mu říct hezky a s grácií?
Nehrozí vám nakonec, že budete na
dlouhá léta zaškatulkován jako „ten
s těmi rakvemi“? Na co jste vlastně ze své
designérské tvorby nejvíc pyšný?
To zaškatulkování již bohužel nastalo
(smích). Navrhuji hlavně grafický design, interiéry a produktový design i ze zcela jiných
oblastí, ale pravda je, že jistý duch „doktora
Cvacha“ (postava ze seriálu Nemocnice na
kraji města – pozn. red.) mě už provází. Naštěstí některé mé práce, které vznikly ještě
před tímto nápadem, jsou – alespoň lokálně
– známější.
A na co jsem pyšný? Paradoxně asi právě
na ty rakve: byla k nim dlouhá, ne moc uhlazená cesta, přece jen je to stále citlivé téma.
Jsem pyšný i na „svůj“ tým, který jako já
svou práci bere hlavně srdcem a je to hodně
znát. Důvěru lidí si získáváme osobními
příklady. A jsem také pyšný na svoji ženu,
bez které by tento projekt asi nebyl nikdy na
„světle božím“ a hlavně ne tak úspěšný…
IVO BARTíK
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DUeL

Oddlužení
pod drobnohledem

Ústavně-právní výbor Senátu doporučil
ke schválení novelu insolvenčníh
o zákona v podobě, v jaké přišla
do Poslanecké sněmovny

N

ne

Ano

Výsledek dnešního hlasování Senátu je pro věřitele velmi špatnou zprávou. Pokud bude novela
v této podobě přijata, ztratí věřitelé jakoukoli
jistotu, že dosáhnou sebemenšího uspokojení
svých práv.
Věříme, že se Poslanecká sněmovna vrátí ke svému původnímu návrhu, jehož výsledná podoba byla
již poměrně blízká spravedlivému kompromisnímu
řešení, které by vyvážilo potřeby dlužníků na jedné
straně s právy věřitelů na straně druhé.
Zároveň považujeme za velmi nešťastné, že
se tímto krokem přijetí oddlužovací novely opět
odsouvá na neurčito a osoby, které se nacházejí
v dluhové pasti, tak budou muset nadále čekat, zda
se jejich situaci vůbec kdy podaří vyřešit. Přitom
hlavním smyslem této novely bylo právě poskytnout
dlužníkům rychlé řešení jejich problému a umožnit
jim brzké navrácení do normálního života.

Velké množství dlužníků i věřitelů
jistě přivítá přijetí pozměňovacího
návrhu senátora Jiřího Dienstbiera,
díky kterému bude oddlužení umožněno i dlužníkům, jejichž příjmy
nepostačují na úhradu odměny
insolvenčního správce a zároveň
na splátku věřitelům minimálně ve
stejné výši.
Uvedené omezení vstupu do oddlužení, které bylo původně schváleno
Poslaneckou sněmovnou, nespravedlivě poškozovalo dlužníky i věřitele.
I pomocí nižších splátek totiž mohou
být pohledávky věřitelů uspokojeny,
a to třeba i ze sta procent. Existuje
celá řada insolvenčních řízení, kterých se účastní pouze dva nebo tři věřitelé s pohledávkami v řádu tisíců či
desetitisíců korun. Tito věřitelé tedy

PAVeL sTANĚK,.prezident České asociace věřitelů

mohou být v oddlužení uspokojeni
zcela, ačkoliv měsíční splátka nebude
dosahovat ani tisíc korun.
Řada dlužníků vstupuje do oddlužení s relativně nízkými dluhy
jen proto, aby zastavili nárůst svých
závazků o smluvní pokuty, úroky či
další příslušenství. Přijetí pozměňovacího návrhu Jiřího Dienstbiera tedy
umožní dlužníkům s nízkými příjmy
a prozatím nízkými dluhy řešit svou
úpadkovou situaci, a nebude tak
zbytečně prohlubována dluhová past,
ve které se nacházejí, zatímco věřitelé
těchto dlužníků budou moci využít
jejich nabídky na plné nebo poměrně
vysoké uspokojení svých pohledávek.
OLDřICH řeHÁčeK,.insolvenční
správce z Administrace insolvencí City Tower

FOTO: Shutterstock.com

ovela má za cíl otevřít systém
oddlužení pro více lidí. Nově by
tak do procesu oddlužení mohli
vstoupit lidé bez ohledu na výši svých
dluhů. Současný systém totiž neumožňuje
usilovat o oddlužení osobám, které se
dostaly do dluhové spirály. Taková osoba si
půjčila částku, která mohla odpovídat jejím
majetkovým poměrům, ale na úrocích či
jiných poplatcích jí dluh narostl na násobky
původně půjčené částky. Dlužník tak nikdy
nepřestane splácet ani úroky a logicky se
pak zapojuje do šedé či černé ekonomiky,
kde se skrývá před věřiteli i státem. Těmto
lidem má novela nabídnout zákonné řešení
jejich životní situace. Výsledek hlasování ale
vyvolal protichůdné reakce. red
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P O D N I K AT e L e

Kamery proměňují parkování
Záplava aut zahlcuje města,
nedostatek míst k parkování
pálí každého. Jak z toho ven?

J

ednou z možností je zřizování
chytrých parkovišť. Ta využívají
umělou inteligenci, kamerový
systém a „počítačové vidění“ ke sledování
obsazenosti parkoviště v reálném čase.
Jedna kamera dokáže pokrýt plochu až
o 400 místech. Oproti jiným systémům je
tak tento mnohem efektivnější, a především
výrazně levnější.
I proto jsme začali například v naší firmě
budovat celý parkovací ekosystém a postupně jsme jej rozšiřovali o další funkce. Dnes
monitorujeme každou sekundu zhruba
15 tisíc parkovacích míst, a to i v zahraničí,
kde máme několik instalací.

FOTO: archiv, Martin Pinkas

inteligentní parkOvání
V současnosti jsou systémy podobné našemu
ParkingDetection schopné nabízet množství
informací o vytíženosti parkoviště v reálném čase. Dále jsou schopné měřit dobu
parkování a denní obrátkovost, klasifikovat
a detekovat parkovací přestupky, získat lepší
dohled nad platební kázní díky možnosti
propojení s platebními automaty.
Kamerová řešení na chytrých parkovištích každodenně potvrzují svoji všestrannost z hlediska bezpečnosti i získávaných
informací. My do nich navíc integrujeme
další a další prvky pokročilého zpracování
obrazu, jako jsou sledování vozidel mezi
přehledovými kamerami a rozpoznávání
registrační značky, barvy a typu.
Získané údaje pak pomáhají k řešení
problémů s nedostatkem míst, na nichž lze
odstavit vůz. A vidíme zde další velký potenciál ve využití těchto systémů, například
v rozvoji často diskutovaného rezidentního
parkování.
kamerám patří budOuCnOst
Ve středním časovém horizontu se kamery užívané v koncepci smart cities stanou
bezpochyby jedním z nejfrekventovanějších senzorů (prvků tvořících vstupní blok
měřícího řetězce). Bude to dáno především

Jak zaparkovat?
České startupy hledají cesty, jak udělat
města chytřejší a parkování pohodlnější.
Například zlínská společnost Incinity sbírá
za svůj projekt mezinárodní ocenění a realizuje ho v milionových aglomeracích. Program shromažďuje data z různých dopravních systémů a vrací je zpět řidičům, kteří
vidí, kde mohou zaparkovat nebo kudy
město projet, aniž by uvízli v zácpě. V roce
2016 startup zvítězil v soutěže inovativních
řešení konané při veletrhu Intertraffic
v nizozemském Amsterdamu. Spolu se
společností Cross Zlín pak Incinity realizovala projekt řízení dopravy za 540 milionů
korun v třetím největším tureckém městě
Izmir. Jinou metodu zvolila společnost
eParkomat. Parkovací aplikace předpovídá
volná parkovací místa na základě sledování
koncentrace mobilních čísel v dané oblasti
s pomocí analýzy takzvaných velkých dat.
Brněnská společnost Citiq zase vsadila na
vývoj detektorů obsazenosti parkovacích
míst a také jejich zapojení do existujících
systémů sledování a řízení dopravy ve
městech. dAl

díky intenzivnímu vývoji umělé inteligence
v oblasti „počítačového vidění“, a tedy možnostem „dolování“ informací z obrazu.
A kamery se budou prosazovat s očekávaným rozvojem semiautonomní a autonomní
dopravy. V blízké budoucnosti se bez nich,
bez chytré senzoriky a pokročilých řídicích
systémů neobejde žádné vozidlo. Prospěje
to nepochybně bezpečnosti dopravy a její
efektivitě.
DAVID HeRMAN,.
RCE systems, provozovatel systému ParkingDetection
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Býčí krev chutná sladce

Eger je úchvatný. Ne nadarmo o něj
v minulosti usilovali Mongolové, Turci,
Habsburkové, nacisté i Sověti

P

rocházet se ulicemi se sklenicí
naplněnou vínem? V Egeru,
šedesátitisícovém vinařském
městečku ležícím na severu Maďarska
v Bukových horách, to není nic neobvyklého.
Jsem tu s malou skupinkou turistů
a průvodkyně Maria nám při první zastávce
dolévá víno. Přitom vypráví příběhy plné
odvahy, zrady a lásky.

hrdinný hejtman
„Víte, kdo byl největší hrdina Egeru?“ ptá se.
„Hradní hejtman István Dobó. V roce 1552
bránil město před Turky. Ženy vyzbrojil
kameny, ty je vrhaly z vysokých hradeb,
a bojovníky vybičoval místním vínem.
Obránci opojeni alkoholem zapomněli na
strach ze smrti,“ říká.

A pak dodává, co Turky donutilo po čtyřiceti dnech obléhání Egeru ukončit. Byl to
pohled na zuřivě bojující obránce, na jejich
rudě potřísněné oděvy. Dobó mezi Turky
rozšířil pověst, že to je od býčí krve, kterou
jeho zuřiví válečníci pili. Tím znásobili svoji
sílu a stali se nepřemožitelnými. Jenže skvrny byly od temně rudého vína známého dnes
jako Egri Bikavér (Egerská býčí krev).
„Dvě tisícovky Egeřanů tehdy ubránily
město před dvěstětisícovou (!) muslimskou
armádou,“ zdůrazňuje Maria.
S koncem vyprávění kolem naší skupinky
probíhá skupina házenkářů, o chvíli později
je následuje skupina studentek. Směřují podél
Eger Patak (Egerského potoka) do centra města. Jen potvrzují, že jsme v městečku mladých.
Sídlí tu prestižní univerzita pojmenovaná po

biskupovi Károlym Eszterházym, založena
byla již v roce 1774, a několik středních škol.
vínO a čOkOláda
Už bez sklenky vstupujeme do historického
Arcibiskupského sklepa, z něhož se vzápětí
vyklube hodně spletité podzemní bludiště.
Ne, teď zde nebudeme řešit, zda je lepší pro
zrání zdejšího vína, když jsou sklepní stěny
pokryté plísní, či nikoli, ale zamíříme rovnou z centra Egeru podzemím do věhlasného údolí Szépasszony (Údolí krásné ženy).
Čím se tak proslavilo? Žádné překvapení, zase vínem. Čím jiným, kolem tohoto
moku se tady točí vše. V nevelkém údolí je
natěsnáno skoro 200 vinných sklepů. Jsou
vytesané do sopečné skály a v každém z nich
majitelé, vinaři, nabízejí tekuté skvosty.
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Město leží na severu Maďarska
v nevysokých Bukových horách
(165 m. nad mořem). První
zmínky o něm pocházejí
z desátého století. Je známé
svým hradem, termálními
lázněmi, barokními budovami,
jídlem a červeným vínem.
Dnes v něm žije zhruba
60 tisíc lidí.

1

2

POCTA
Hrdinovi.
Na náměstí Dobó
stojí socha hejtmana
Istvána Dobóa, který
Eger ubránil před
Turky.

TUReCKÉ
LÁZNĚ.
Byly postaveny
v 17. století. Mezi
nejoblíbenější
procedury tu patří
tradiční masáž
hammam.

3

úDOLí
KRÁsNÉ ŽeNY.
V údolí Szépasszony
se nachází více než
200 vinných sklepů.

FOTO: archiv

3

Jejich nabídka je na první pohled ohromující. Ale na druhý vidíme, že se vlastně
všichni tak nějak překrývají. Nejznámější
vína jsou „ohnivý“ Egri Bikavér (Egerská
býčí krev) a Egri Csillag (Egerská hvězda),
dále pak Egri Leányka (Egerská dívka), Egri
Muskotály (Egerský muškát). Tato nejlepší
červená a bílá vína nabízejí téměř všichni.
Jsou ale rozdíly jak a s čím.
Někdo při ochutnávce přidá k vínu „klasiku“, sýry, salámy, klobásy, jiný experimentuje.
Nejvíce mě překvapuje, když nám ve sklepě vinařství Tóth Ferenc servírují k vinnému moku
různé druhy čokolády, sladké, hořké, štiplavé.
Ke Kadarce 2015 je to čokoláda ze surovin
pocházejících z ostrova Svatý Tomáš, k Pinot
Noir 2017 z Mexika, k Egri Bikavér Superior
2015 z Dominikánské republiky. Vinaři si

kakaové boby nechávají zpracovávat u jednoho
čokolatiéra v Hamburku.
barOkO, kam se pOdíváte
Z šedesátitisícového Egeru se stal v posledních letech jeden z největších turistických
magnetů Maďarska. Vedle vína a bohaté
historie nabízí i skvostné příklady barokní
architektury. Doporučuji projít ulici Lajose
Kossutha s domy, jejichž fasády zdobí prvky
z tepaného železa. Nepřehlédnutelná je také
jediná klasicistická stavba města Bazilika,
druhý největší kostel Maďarska. A za pozornost stojí Egerský hrad s impozantními
hradbami. Dovnitř se ale neobtěžujte, nic
pozoruhodného tam není.
Za samostatnou zmínku stojí do výšky
čtyřiceti metrů se tyčící štíhlý minaret,

nejseverněji umístěná památka osmanské říše. Byl tak solidně zbudovaný, že
když ho kdysi chtěli zbourat a vymazat bolestnou vzpomínku na tureckou okupaci
města trvající 91 let, tak se to Egeřanům
nezdařilo.
A ještě jeden dotyk Orientu. Naše putování končí v nedávno zrekonstruovaných
tureckých lázních. Je tu množství bazénů
a bazénků s různě teplou vodou. Vodní oáza
jen potvrzuje, proč je Maďarsko – nabízející termální prameny a ozdravnou vodu
výjimečné kvality a složení – v současnosti
považováno za jedno z evropských center
lázeňství.
Egészségedre!
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Klame tělem

Nová Toyota Hilux? Uhlazená
zvnějšku, uvnitř dříme svalovec

T

ohle auto už není volbou číslo 1 pouze
pro šéfy montážních firem, stavbaře,
farmáře a blízkovýchodní teroristy
(smutná pravda). Poslední verze ikonického
modelu přitahuje zájem mnohem širšího
publika. A není se až tak čemu divit. Pick-upy jsou ve světě žádané, kupuje si je stále
více lidí. A tak jim konstruktéři vycházejí
vstříc.
Nové pick-upy se proto stále více podobají
vybavením, ovládáním, jízdními vlastnostmi osobním automobilům. Bodují přitažlivým, moderním designem. Nissan Navara,
Ford Ranger, Volkswagen Amarok a levnější
Mitsubishi L200 už ozdravnou kúru prodělaly. Vodu nově kalí Fiat Fullback, o slovo se
hlásí Renault Alaskan a luxusní Mercedes-Benz třídy X.
Hilux osmé generace se s novým designem zařadil po jejich bok. Zbavil se
neotesaného výrazu, už to není žebřiňák,
s kterým si kdysi tak nepěkně pohrál Jeremy
Clarkson v TV show Top Gear. Pamatujete? Vůz naboural, utopil, shodil z věžáku.
A Japonec s notně pomačkaným „úsměvem“
pokaždé vstal „z mrtvých“.

Toyota Hilux 2,4 D-4D
(Double cab, výbava Executive)

Motor: vznětový čtyřválec, 2393 cm³
Nejvyšší výkon: 110 kW (150 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3400 ot/min
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 12,8 s
Převodovka: automatická, 6 stupňů
Pohon: 4 x 4
Provozní hmotnost: 2175 kg
Maximální přípustná hmotnost: 3210 kg
Rozměry: 5330 × 1855 × 1815 mm
(délka × šířka × výška)
Světlá výška: 293 mm
Nájezdový úhel: 31° / 26° (přední / zadní)
Rozměry nákladového prostoru:
1525 × 1540 x 480 mm (délka × šířka x výška)
Spotřeba: 9,5 / 6,7 / 7,8 l (město / mimo /
kombinovaná)
První cena vozu: 711 480 Kč (588 000 Kč,
bez DPH; Single cab, 4x2, man. převodovka,
výbava Base)
Cena testovaného vozu: 1 061 170 Kč
(877 00 Kč, bez DPH)

autO prO Chataře?
První lednový týden mrzlo, sněžilo, pak přišla obleva. Ideální podmínky provětrat testovanou čtyřkolku. Obstojí? Nebo s novým
kabátem ztratila svoji pověstnou houževnatost, výdrž a odolnost? Nebude to nakonec
spíše lifestylová hračka zlaté mládeže?
Na tvrdém podkladu více než pětimetrová obluda s robustní vylepšenou rámovou
konstrukcí excelovala. Drala se nezadržitelně
vpřed s temným mručením motoru. Tedy
žádné překvapení. O den později už to ale bylo
jinak. Po prudké oblevě půda změkla a Hiluxu
došel na lesní cestě vedoucí do nebe dech.
V mazlavém blátě se zimní pneumatiky bezmocně protáčely na jednom místě,
kupředu to nešlo. Byl bych tam možná
ještě dnes, kdybych nevycouval a následně
nekličkoval mezi stromy z lesa ven. Kopec
těžký Hilux nepokořil ani po aktivaci uzávěrky zadního diferenciálu. Bez terénních
gum neměl nárok.
Na co jsem ještě přišel v obtížném terénu?
Přepracované odpružení bylo velmi dobře
vyladěné, což se prokázalo hlavně na polních cestách. Při sešupu z příkrého svahu
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sPeCIÁLNí eDICe.
Padesáté výročí oslavil Hilux
v novém kabátě. Boduje hlavně
přepracovaná maska chladiče
a nárazník, provedení mlhových
světel, vzadu pak stupínek.

2

IN BLACK. Interiér s novým
provedením kruhových přístrojů
a středovým TFT displejem je
vyvedený v černé barvě. Dojem
podtrhuje chromový obklad
přístrojového panelu a dekory
v černém laku.

3

ŽeBřIŇÁK. První Hilux z roku
1968 byl jednoduché auto. Už
tehdy ale prokazoval nevšední
odolnost.

1

2

FOTO: Toyota

jsem zase ocenil asistent sjíždění kopců
(DAC). K dispozici jsem měl ještě asistent
rozjezdu do kopce (HAC) a aktivní kontrolu
trakce při rozjezdu (A-TRC). Užíval jsem si
také vyšší světlou výšku Hiluxu. Nezastavil
by ho ani brod do hloubky 700 milimetrů.
V tom konkurentům ujel.
A co mě překvapilo snad vůbec nejvíce
– Hilux může mimo silnice řídit kdokoli.
Reakce vozu na pohyb volantu byly oproti
minulosti vyváženější, přesnější, řízení
doslova komfortní.

Kabina verze Double cab působila na první pohled prostorně, ale jak jsem záhy zjistil,
vzadu se tři dospělí budou tísnit. Vpředu
jsem problém neměl. Polohovatelná sedačka
a multifunkčně nastavitelný volant ve dvou
směrech mi umožnily rychle zaujmout
ideální pozici.
Ti, kdo budou používat Hilux jako „kancelář“, jistě ocení jedenáct míst určených pro
ukládání drobností. Do dobře odhlučněné
kabiny pronikal hluk jen při vyšších rychlostech. Viník byl jasný – obří zpětná zrcátka.
Na druhé straně dobře, že byla tak velká.
Bez nich bych nezaparkoval. Plusem byla
i pestrá nabídka příslušenství. Zmíním jen
horní ochranný rám, obložení nákladového
prostoru, boční rám s integrovanými nášlapy, pevnou nástavbu, odklápěcí uzamykatelné víko s tvarovaným spojlerem, hliníkový
rolovací kryt, výsuvnou nakládací podlahu…

jeden mOtOr a dOst
To nabídka motorů je v současnosti chudá,
zákazníci si musejí vystačit pouze se
vznětovým motorem 2,4 l o výkonu 150 k.
Zcela nový motor spřažený s šestistupňovou
převodovkou je nicméně efektivnější než
třílitr, který nahradil. Nabídl mi vysoký
točivý moment ve větším rozsahu a pružné
zrychlení. Na dálnici se testovaný vůz samozřejmě jako sprinter nechoval, ovšem sil měl
na rozdávání. Vůz má nyní tažnou kapacitu
3,5 tuny.
Dlouhodobá spotřeba se v průběhu testu
ustálila na 10,1 l/100 km. To bylo dost odlišné od „továrního“ údaje, Toyota udávala
spotřebu o více než dva litry nižší. Ale kritiku musím možná trochu zmírnit, jezdil jsem
v zimě, na sněhu, v obtížném terénu…
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

3

lehký zadek
Na asfaltu se Hilux ovšem chvílemi choval
jako janek. Když jsem s ním přejížděl hrboly
či příčné překážky, v nízkých rychlostech téměř nadskakoval. Do SUV, na který si svým
designem tak trochu hrál, měl daleko. A podobně nejisté pocity jsem měl i v zatáčkách.
Najížděl jsem do nich s velkým respektem,
i když nijak pomalu. Chování Hiluxu s tuhou
zadní nápravou s listovými pružinami evidentně ovlivnilo to, že jsem neměl příležitost
naložit na prodlouženou korbu těžší náklad.
Ten by vůz posadil „na zadek“.
01/2019 l 59
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Paušály pro více
podnikatelů? Vláda není proti
Podnikatelé s příjmy do dvou
milionů korun chtějí zpět maximální
výdajové paušály u daní z příjmů

ne trvalým změnám
Poslanci předloni vrátili slevy na manželku
a děti těm živnostníkům, kteří u daně z příjmů výdajové paušály uplatňují. Bez následné
úpravy paušálů by ovšem státní pokladna přišla
ročně o dvě a půl miliardy korun, vypočítalo
ministerstvo pod vedením Andreje Babiše.
To proto prosadilo, aby paušály v plné výši
využívali pouze drobní živnostníci, jejichž příjmy nepřesahují milion korun za rok. Předtím
byl strop na dvou milionech ročních příjmů.
Stát dnes díky tomu na dani z příjmu vybírá asi
o miliardu ročně navíc.
Příklad: Podle původní úpravy mohl
pan Novák (podnikatel uplatňující šedesátiprocentní paušál), který si za rok vydělal
1 500 000 korun, odečíst od základu daně
900 tisíc korun. Od roku 2018 může při stejném
ročním příjmu odečíst už jen 600 tisíc (tedy
60 procent z milionu).
Vláda se ale nedávno na nátlak zástupců
podnikatelů rozhodla, že se hranice posune
zpět na dva miliony. Důvodem jsou i ekonomický růst a vyšší příjmy státu.
dObře, že nás vláda pOslOuChá
Rozhodnutí vlády přivítaly zaměstnavatel-

Limit ročních
příjmů
Do roku 2017
2 000 000 Kč
Od roku 2018
1 000 000 Kč

Zlatý
bonus
Aniž by živnostníci
museli složitě prokazovat, co všechno si
mohou z daní odečíst,
sníží si jedním tahem
pera daňový základ –
tedy příjmy, ze kterých
odvádí daň, a to až
o osmdesát procent.
Stačí, když v přiznání vyplní jako „dílčí
základ daně podle
paragrafu 7 zákona“
částku odpovídající
rozdílu příjmu a paušálních výdajů
(40, 60 či 80 procent).

ské organizace v čele s Asociací malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR). Podmínkou je spuštění další
fáze elektronické evidence tržeb (EET). „Výdajové paušály
jsou jedním z nejlepších benefitů, které kdy mikropodnikatelé
využívali a jež významně snižují administrativní zatížení. Jsou
jednoduché, přehledné a podporují skutečně jen ty nejmenší.
V mnoha případech jsou i daňovým benefitem, ale to je marginální v kontextu s tím, že jsou drobní živnostníci základem
obslužnosti venkova a regionů a vyvíjejí činnost, která je velkými firmami nenahraditelná,“ říká k tomu předseda
AMSP ČR Karel Havlí
ček.
„Hlavní benefit opatření nespatřujeme v úbytku administrativy, ale ve snížení daňového zatížení malých podnikatelů.
Předpokládáme, že jim zůstane v peněženkách celkově o jeden
a půl miliardy ročně více. Výpadek bude plně kompenzován
náběhem zbývající fáze EET. Tato opatření spolu úzce souvisí,
protože nezbytným předpokladem pro snižování daňové zátěže
je zajištění jejich spravedlivého a řádného výběru,“ doplňuje
ministryně financí Alena Schillerová.
CO zahrnuje paušál?
Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů
majetku. Živnostník si tedy od svých ročních příjmů odečte
procento výdajů, které odpovídá činnosti jeho podnikání, a navíc už nic, například ani náklady na auto.
Pokud podnikáte ve dvou oborech a na vaše činnosti se vztahují různá procenta paušálních výdajů, můžete při vyplňování
daňového přiznání uplatnit oba paušály. Máte-li tedy příjmy
jako řemeslník na jedné a finanční poradce na druhé straně,
odečtete si od jednoho příjmu 80 a od druhého 60 procent.
A jak v takovém případě postupovat v praxi? V příloze
č. 1 daňového přiznání existuje oddíl 2 – Doplňující údaje.
V něm vyplníte název hlavní převažující činnosti a název
činností vedlejších, a to i s příjmy a procenty výdajů u obou
živností. Celkový součet příjmů i výdajů pak už přepíšete tradičně do políček „příjmy podle paragrafu 7 zákona“ a „výdaje
související s příjmy podle paragrafu 7“. Zároveň není možné
uplatnit u jedné činnosti paušál a u druhé reálné výdaje,
postup musí být u obou živností stejný.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

M

inisterstvo financí přišlo předloni
s novinkou, aby paušály v plné výši
využívali pouze drobní živnostníci,
jejichž příjmy nepřesahují milion korun za rok.
To připravilo desítky tisíc podnikatelů o nárok
na maximální výdajový paušál.
Ten přitom znamená pro živnostníky možnost výrazně ušetřit na dani – od základu daně
(příjmu) si mohli odečíst výdaje ve výši
40, 60 či 80 procent.
Pravidla nicméně nebudou platit dlouho.
Podnikatelé chtějí návrat před rok 2017 a vláda
jim hodlá vyhovět.
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Další vlny EET?
Zatím v nedohlednu

Přesné datum startu posledních
dvou fází elektronické evidence
tržeb je stále nejasné

D

FOTO: Shutterstock.com

o sněmovny přišla v říjnu 2018
novela zákona o elektronické
evidenci tržeb (EET) a stále tam
leží. (Novela přináší nástup třetí a čtvrté
vlny EET především pro takzvaná svobodná
povolání.) Přesné datum startu posledních
dvou fází dnes nikdo nezná.
„Novela zákona o evidenci tržeb je nadále
v prvním čtení ve sněmovně. Kdy bude
zákon schválen, to nelze odhadnout,“ popsal
stav z poloviny prosince Zdeněk Vojtěch
z tiskového oddělení ministerstva financí.
Do třetí a čtvrté vlny EET by se měli zapojit
podnikatelé takzvaných svobodných povolání – lékaři, právníci, účetní, ale i autoservisy
a pneuservisy, dopravci či zemědělci, výrobci
potravin či nápojů, nábytku, oděvů či strojů,
pořadatelé sportovních a kulturních akcí
a podobně. Podnikatelé začnou evidovat společně, a to v jedné vlně, která bude spuštěna
šest měsíců po platnosti zákona.
návrat papírOvání
budí kritiku
Novela přináší i takzvaný režim offline evidence. Ten měl usnadnit fungování nejmenším
podnikatelům. Ve skutečnosti na ně paradoxně
klade více administrativních povinností. Ve
výsledku pro ně proto bude jednodušší zřídit
si přístup do webové aplikace EET a vydávat
účtenky online z mobilního zařízení.
Pro evidenci tržeb ve zvláštním režimu
musí podnikatel splnit tři podmínky. Nesmí
být plátcem DPH, může mít maximálně dva
zaměstnance a jeho příjmy z tržeb nemohou
za 12 měsíců přesáhnout 200 tisíc korun.
Stejnou sumou je omezena také předpokládaná výše příjmů v následujícím roce.
O zvláštní režim si musí podnikatel
zažádat a doložit, že podmínky splňuje. Aby
mohl fungovat, vyzvedne si na finančním

úřadě speciální blok papírových účtenek.
Zákazníkům pak bude tyto účtenky vystavovat při placení. Živnostník zároveň musí
evidovat stejnopisy vystavených účtů a za
každé čtvrtletí podat berňáku oznámení
o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.
zbytečná zátěž
Přestože má novela zákona drobným
živnostníkům ulehčit, řada odborníků ji
kritizuje. Podle nich naopak ty nejmenší
zatíží více.
„Zvláštní režim je zdarma, ale představuje zbytečnou časovou a administrativní
zátěž navíc. Deklarovaná úspora nákladů na
pořízení elektronické evidence tržeb je tedy
pochybná,“ upozorňuje Tomáš Loukota ze
společnosti Solitea.
Podobně popisuje novelu i věčný kritik
EET a předseda výboru Podnikatelských
odborů Radomil Bábek. „Pracnost je
nepochybně větší při papírování. Představa, že musíte někde vyzvedávat, vyplňovat

„Pracnost je větší při
papírování. Představa,
že musíte někde
vyzvedávat, vyplňovat
a odevzdávat
předtištěné formuláře,
je velmi nepříjemná.“
RADOMIL BÁBeK,.
předseda výboru Podnikatelských odborů

a odevzdávat předtištěné formuláře, je velmi
nepříjemná. Ministerstvo financí rozhodně
nechtělo nejmenším živnostníkům ulevit,“
myslí si Bábek.
papírOvání nahradí
mObilní tiskárna
K EET si podnikatel vystačí jen s aplikací
pro mobilní telefon či tablet, jež je zdarma
pro různé operační systémy. Jediným nákladem pro něj tak bude případná mobilní
tiskárna, kterou pořídí už za tisíc korun.
„Podnikatel pouze jednorázově zažádá
o autentizační údaje, v aplikaci EET vyplní
informace o provozovně či provozovnách a na
daňovém portálu získá certifikát pro napojení
do EET. Pro vystavení účtenky pak stačí dva
dotyky displeje. Aplikace následně odešle vše
potřebné finanční správě a současně účtenku
vytiskne,“ vysvětluje Tomáš Loukota.
„Předpokládáme, že podnikatelé s několika tržbami týdně rádi využijí offline
evidenci. Toto řešení vyhovuje i řemeslníkům v terénu, kteří nemusejí řešit mobilní
připojení a přenosnou tiskárnu účtenek.
Podnikatelé s desítkami tržeb denně ale
dají spíše přednost evidenci online, která
je rychlejší a efektivnější,“ dodává Věroslav
Sobotka, manažer pro legislativu Asociace malých a středních podnikatelů České
republiky (AMSP ČR).
Podle asociace sice novela vychází vstříc
požadavkům na to, aby byli podnikatelé
ušetřeni nákladů na pořízení EET, ale limit
tržeb je nedostatečný. Strop 200 tisíc korun
by podle nich dával smysl u zaměstnanců,
kteří si jako OSVČ pouze přivydělávají.
AMSP ČR dlouhodobě prosazuje hranici
500 tisíc korun.
DALIBOR DOsTÁL.(dostal.mf.cz)
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Ostravaci vitani
Plzeňský kraj líčí na rodiny
z chudších regionů Česka,
Ostravsko se exodus snaží
zastavit

Posel světla a stínu
Miroslav Jakubec vybudoval
miliardovou firmu Climax
od nuly a pak sám
sebe vyhodil

Kampaň lákající lidi z chudých regionů
do Plzně ještě ani nezačala a už prý bylo
jasné, že politici nejsou schopni uchazeče uspokojit. „Projekt se dostal do
médií předčasně a hned nám volali z celé
republiky, že by chtěli v Plzni pracovat.
První, na co se ptali, bylo, jaké dostanou
byty,“ říká bývalý primátor Plzně Martin
Zrzavecký (ČSSD), který loni v létě přišel
s nápadem přitáhnout do západočeské
metropole novou krev. Vlastní volné byty
ale Plzeň podobně jako ostatní česká
města nemá.
Tento plzeňský pokus, byť se nakonec
ani neuskutečnil, hodně rozladil politiky z Moravskoslezského kraje, který byl
jednou z cílových lokalit, odkud chtěla
Plzeň přivábit nové obyvatele. Primátor
Ostravy Tomáš Macura (ANO) jej dokonce
označil za nepřátelský akt. Plzeň uložila
plán k ledu, lákat nové duše, či spíše hlavy
a ruce, se nicméně chystá hejtmanství
Plzeňského kraje. Na severu republiky
zase vymýšlejí, jak si lidi v regionu udržet.
Zatím se však zdá, že tohto demografické
inženýrství v našich podmínkách příliš
nefunguje.
Krátce před koncem loňského roku
schválili zastupitelé Plzeňského kraje
vznik Centra lidských zdrojů (původní
název zněl Welcome Centrum), které se
zaměří na nábor rodin z ciziny i v rámci
republiky. Spolupracovat hodlá s Hospodářskou komorou ČR, místní univerzitou a obcemi. Podle hejtmana Josefa
Bernarda (ČSSD) je největším problémem
regionu očekávaný negativní vývoj
populační křivky v příštích 30 letech.
Z 570 tisíc obyvatel Plzeňského kraje „vypadne“ asi 72 tisíc ekonomicky aktivních
lidí a zhruba stejný počet lidí ve věku nad
65 přibude. BOř

I v Česku se může odehrát americký sen.
Montér žaluzií Miroslav Jakubec nebyl
v devadesátých letech spokojený s tím, že
musí šetřit malému synovi rok na boty
a rozhodl se začít podnikat, aby vydělal
nějaké peníze. Dnes je to majitel jedné
z největších firem v Evropě prodávající
žaluzie, rolety, pergoly a další sortiment
z oboru. Miroslav Jakubec nikdy nic
nezprivatizoval ani nezískal v restitucích.
Svoji firmu vytáhl k miliardovému obratu
a teď přemýšlí, jak ji ještě posunout dál.
Součástí plánu je, že se vzdal místa ředitele a stal se podřízeným jednoho ze svých
zaměstnanců.
„Vždycky jsem věděl, že ve chvíli, kdy se
tady objeví někdo, kdo bude schopný společnost řídit lépe než já, firmu mu předám.
Protože to, co jsme tady za 26 let vybudovali,
je pro mě příliš cenné na to, abych to nějakou svoji ješitností kazil,“ říká v rozhovoru
pro týdeník Euro.
Pokud se nepletu, váš
podnikatelský příběh začal inzerátem
v novinách, kde jste si přečetl, že shánějí
montéry těsnění oken. Jak to
tenkrát bylo?
Byl jsem tehdy v nouzi. Krátce ženatý, malý
syn a peněz nebylo moc. Vydělával jsem
tuším dva tisíce tři sta hrubého. Když jsme
chtěli synovi koupit boty nebo oblečení,
museli jsme spořit celý rok. Tehdy jsem
si řekl: „Ne, takhle žít nebudu. Musím se
umět postarat.“ Začal jsem se tedy poohlížet po jiné práci a našel jsem ten inzerát
na montáže těsnění oken a dveří. Pak už
to bylo jednoduché. Dostali jsme školení,
rady, kde koupit nářadí, k tomu švédské
těsnění, a pak už jsme vylepovali letáčky,
dávali inzeráty a začali jezdit po zakázkách. KeR

Okno do minulosti
Sestavováním rodokmenů
se v Česku živí desítky
genealogů. Další tisíce lidí
hledají předky svépomocí
Otázka, která napadne snad každého.
Odkud pocházím, kdo jsou moji předkové?
Tisíce lidí se rozhodly investovat čas nebo
peníze do pátrání po rodinném rodokmenu.
Desítky, někdy až stovky hodin jsou zapotřebí v případě, že pátráte ve starých záznamech sami. Desítky tisíc korun si připravte,
pokud si chcete najmout profesionálního
hledače.
Kde je poptávka, tam bývá i nabídka.
Službami v oboru genealogie se dnes v Česku živí desítky osob. Na nedostatek zakázek
si v poslední době rozhodně nestěžují.
„Profesionálních genealogů je docela hodně.
Máme mezi sebou docela vřelé vztahy a bavíme se o práci. Všichni jsme plně vytíženi
i na několik let dopředu,“ uvedla genealožka
Tereza Dvořáková.
Nárůst zájmu veřejnosti je fenoménem
posledních let. Podle oslovených genealogů
k němu přispěl pořad České televize Tajemství rodu, ale také zveřejnění matrik o narozených, zemřelých a svatbách na internetu.
Digitalizace archivů dále pokračuje a online
se dnes lze dostat i k prvním záznamům
ze sčítání lidu, úředních evidencí osob či
z pozemkových knih. Stále více tak k úspěchu stačí trpělivost a připojení k internetu.
Kolik lidí se vyhledáváním předků a sestavováním rodokmenů živí, lze jen odhadovat.
Vyhledávač firem a živnostníků na webu
Seznam.cz uvádí 84 osob. dtr
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NOVÁ PŘÍLOHA TÝDENÍKU EURO
A MĚSÍČNÍKU PROFIT
exportní příležitosti ve světě
informace o úspěších českých firem
a zajímavých událostech v regionech
rozhovory s důležitými aktéry
a užitečný servis pro podnikatele
První číslo vyjde 4. února 2019,
hlavním tématem bude Latinská Amerika.
PARTNEŘI:

01_68_PT_01_.indd 63

22.01.2019 14:54:04

Por AdnA

Čím bych mohl přitáhnout
do své firmy mladé lidi?
lAdislAv P., Praha

P

řitáhnout mladé talentované lidi do
firmy a následně si je udržet je dnes
mnohem těžší než před deseti lety.
Klasické benefity už nikoho neohromí.
Generace Y, známá také jako mileniálové, si
zakládá zejména na partnerském prostředí
s důrazem na individualitu a tvůrčí podněty.
Pro dnešní dvacátníky a třicátníky
znamená zaměstnání především možnost
realizace. Firma pro ně není nezpochybnitelnou autoritou, nýbrž partnerem, s nímž je
třeba hledat kompromisy vedoucí k oboustranné spokojenosti. Jednou z podmínek
pro partnerský vztah je osobní zájem a péče
o zaměstnance. Není proto překvapením, že
mileniálové tíhnou ke společnostem, jež kladou důraz na příjemné pracovní prostředí.

INZERCE

Osm hodin u pracovního stolu je dnes
představa pro mnohé nemyslitelná, i kdyby
byl tento stůl obdařen luxusní ergonomickou židlí a nejnovější výpočetní technikou.
Mladí lidé se chtějí neustále rozvíjet a vyžadují prostředí, které bude přát jak soustředěné individuální práci, tak společenským
kontaktům, vzájemné komunikaci a relaxaci. Zároveň by mělo působit svěže a „cool“.
Bohužel se řada firem domnívá, že
cestou k moderní kanceláři jsou výrazné
barvy a výstřední dekorace. To je však jen
jedna složka komplexního řešení. Klíčem
k úspěchu je zejména pochopení fungování
firmy a jejích vnitřních procesů. Jen tak je
možné vytvořit skutečně funkční pracoviště
podporující kreativitu a výkonnost zaměst-

nanců. A to je nelehký úkol i pro odborníky.
Příslušníci generace Y si uvědomují, že v práci
tráví většinu svého času. Směřují k tomu,
aby je tento čas i obohacoval, a teď není řeč
jen o výši výplaty. Pracovní prostředí proto
musí být pestré a probouzet v zaměstnancích
pocit, že během vykonávání pracovních povinností stále žijí svůj život. Kromě ergonomického vybavení, denního světla a oddělení
rušných a klidových zón to obnáší i možnost
odreagování a vytržení ze stereotypu. Tuto
potřebu může saturovat kavárna, tělocvična,
venkovní terasa nebo třeba společenská místnost se stolním fotbálkem.
Přestože pracovní trh právě teď mladými
a schopnými lidmi nepřetéká, z pochopení
jejich potřeb a priorit může firma učinit
významnou konkurenční výhodu. Přiblížení
pracovního prostředí pestrosti skutečného
života je rozhodně krok správným
směrem.
ZDeNĚK BRIsUDA,.
ředitel české pobočky Wiesner-Hager

A191000373

Nevíte, jak na daně? Spolupracujte s daňovým poradcem!
Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.
dodržuje mlčenlivost

odpovídá za škodu

odborná zkouška

je profesně pojištěn

garance zákona

Všichni daňoví poradci jsou v seznamu daňových poradců, který je zveřejněn na www.kdpcr.cz.
Chcete víc?
Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním konkrétního
požadavku, přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.
Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvaliﬁkační zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá.
Výběr je opravdu širok ý. Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.
Komora je členem:

Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz
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DAŇOVÉ
TeRMíNY

K ALeNDÁř

žadatele o finanční podporu z Evropských fondů
v rámci programu OP PIK. Akci pořádá ve středu
30. ledna 2019 oddělení Technologie Sekce fondů
EU Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Zájemci mohou potvrdit účast na e-mailu
fialoval@mpo.cz.

21. lednA
DOPRAVA V MeZINÁRODNíM
BYZNYsU
Doprava zboží, jakožto významná část obchodní operace, a výzvy, které vznikají s nástupem
nových obchodních metod, digitalizace a robotizace – to jsou témata semináře Doprava zboží
v mezinárodním obchodu, který proběhne
21. ledna 2019 v pražském Florentinu. Pozornost
bude věnována i bezpečnosti a zabezpečení mezinárodní dopravy. Akce je určena pro zaměstnance
dovozních a vývozních firem, zaměstnance bank
či dopravce. Podrobnější informace na e-mailu:
filipkova@icc-cr.cz

FOTO: archiv, Shutterstock.com

24. lednA
ZÁKONNÁ A eFeKTIVNí DAŇ.
KDe JsOU ROZDíLY?
Co je odložená daň, kdo všechno ji může využít
a jak se vypočítá? Jaký je rozdíl mezi efektivní a zákonnou daňovou sazbou? Nejen na tyto
otázky odpoví podnikatelům seminář s názvem
Odložená, splatná, efektivní daň, znáte rozdíly?,
který se uskuteční předposlední lednovou středu
v pražském sídle kanceláře Fučík a partneři v Klimentské ulici (od 9 do 12 hodin). Více informací na
http://www.fucik.cz/seminare-a-akce/odlozena-splatna-efektivni-dan-znate-rozdily-1/
30. lednA
CHCeTe sI sÁHNOUT
NA eVROPsKÉ PeNíZe?
Jak mohou čeští inovátoři dosáhnout na dotace
z Evropské unie? Poradí jim odborníci na semináři
Technologie Průmysl 4.0, který je určen pro

7. ÚnorA
MANAŽeR MeZINÁRODNíHO
OBCHODU
Majitelům malých a středních firem, střednímu
managementu velkých firem a všem, kteří se
chtějí stát exportními manažery s potenciálem
rozvíjet vývozní kapacitu svých podniků, je určen
kurz Distribuce a řízení dodavatelských řetězců. Akci hostí ve čtvrtek 7. února jihomoravská
metropole a je součástí seriálu kurzů Manažer
mezinárodního obchodu, který probíhá od října
2018 do března 2019. Tentokrát se zájemci setkají
v Pavilonu Regionální hospodářské komory v Brně
(v areálu BVV). Více na sedlackova@rhkbrno.cz.
20. ÚnorA

CesTA K úsPĚCHU:
POZNAT sVÉ ZÁKAZNíKY
Úspěšné firmy se prý od neúspěšných liší tím,
že dokonale znají potřeby svých zákazníků. Jak
klienty poznávat, jak s nimi uspořádat smysluplnou online diskuzi, jak správně vytvářet dotazníky
a jak výsledky výzkumů proměnit v konkrétní
kroky ve prospěch firmy, poradí podnikatelům
experti na školení v pražském sídle agentury
CzechTrade. Akce se koná ve středu 20. února.
Podrobnosti na monika.dostalova@czechtrade.cz.

24. lednA
sPOTřeBNí DAŇ
• splatnost daně za listopad 2018
(pouze spotřební daň z lihu)
DAŇ Z PříJMŮ
• čtvrtletní nebo pololetní záloha
na daň
25. lednA
DAŇ Z PřIDANÉ
HODNOTY
• daňové přiznání a splatnost
daně za 4. čtvrtletí
a za prosinec 2018
• souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí
a za prosinec 2018
• kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí
a za prosinec 2018
eNeRGeTICKÉ DANĚ
• daňové přiznání a splatnost
daně z plynu, pevných paliv
a elektřiny za prosinec 2018
sPOTřeBNí DAŇ
• daňové přiznání za prosinec
2018
• daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební
daně například z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud
vznikl nárok)
DAŇ Z HAZARDNíCH HeR
• daňové přiznání a splatnost
daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
31. lednA
BioPAlivA
• hlášení dle § 19 odst. 9,
Zákona č. 201/2012 Sb.
DAŇ sILNIčNí
• daňové přiznání a daň za rok
2018
DAŇ Z NeMOVITÝCH VĚCí
• daňové přiznání (úplné) nebo
dílčí daňové přiznání na rok
2019?
DAŇ Z PříJMŮ
• odvod daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za
prosinec 2018
11. ÚnorA
sPOTřeBNí DAŇ
• splatnost daně za prosinec 2018
(mimo spotřební daň z lihu)
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P O D N I K AT e L s K Á
HALUCINACe

VYDÁVÁ
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
t: 225 276 461
www.mf.cz, www.profit.cz, profit@mf.cz
www.facebook.com/profit.cz

GeNeRÁLNí řeDITeL
Jan Mašek
ŠÉFReDAKTOR
Jaroslav Matějka, t: 225 276 485, matejka@mf.cz
ADResA ReDAKCe
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

Profesor Sheridan Simove stvořil
v roce 2011 zajímavé dílko

J

menovalo se What Every Man Thinks
About Apart from Sex (Na co každý
muž myslí, když ne na sex) a stalo
se bestsellerem. A to přestože na jeho
200 stranách nebylo jediné písmeno.
„Dosud jsem prodal 90 tisíc výtisků,“
pyšnil se nedávno hrdý autor. Kniha byla
postupně „přeložena“ do devíti jazyků
a práva na její vydání byla prodána po celém
světě. Dodnes si drží na Amazonu cenu
9,95 dolaru a na Kindlu 8,09 dolaru.
A vypadá to, že úspěšný „autor“ má
následovatele. V Česku se objevila jeho souputnice. Jmenuje se Tamara Klusová, je to
manželka písničkáře, který kolem sebe šíří
s širokým úsměvem na potkání „báječnou“
náladu.
Tahle novopečená spisovatelka před několika dny představila svoji prvotinu s názvem
Kniha Života. Stojí neuvěřitelných 600 korun a na jejích 112 stranách je jen několik
málo písmen, a to ještě hodně podivných.
Knihkupectví Luxor novinku anoncovalo
takto. „Kniha Života je knihou, která pojednává o prvních sedmi letech života děťátka.
Jejím autorem je ten nejúžasnější spisovatel
– Rodina. Nehledejte v ní však kolonku na

zaznamenání prvního zoubku, ale výzvu
k popsání všech emocí, které tančí ve vašem
srdci. Hlas knihy a její obrázky s láskou
vytvořila Tamara Klusová.“
Podle Tamary Klusové se jedná vlastně
o jakýsi „pracovní sešit“ s jejími ilustracemi,
do něhož si budou moci rodiče zaznamenávat důležité momenty, které se odehrají
v životě jejich ratolestí.
Kdyby si teď náhodou někdo pomyslel, že
se jedná o prachsprostý podvod, hluboce by
se mýlil. Stejně tak kdyby mu to celé připomínalo film Obchodník s deštěm, v němž
hlavní postava příběhu Starbuck cestuje po
sluncem rozpáleném Kansasu s nedefinovatelným přístrojem a slibuje místním farmářům, že jim za úplatu přičaruje déšť podle
osvědčených praktik indiánských šamanů.
Kniha (nekniha) Života totiž rychle našla
množství, ehm, jak to jen říct, „čtenářů“.
Krátce po svém představení se prosadila do
žebříčků bestsellerů v Česku, hned vedle
titulů, jako jsou Hipík (Paulo Coelho) či Jan
Werich za oponou (Jiří Janoušek).
Tož tak…
JAROsLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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