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Nemáme dost českého
vepřového a kuřecího, 
říká Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu 
a cestovního ruchu
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Český obchod po časech, kdy mu vládla šedivá, 
barevně rozkvetl a zkrásněl. Zaplnila ho přitom 
spousta rázovitých, dost otužilých figur. A dobře 
tak. Bez nich by to nebylo ono. Pouze ten, kdo 
nese svoji kůži na trh, jde zákazníkovi naproti, je 
otevřený, jiný, tak může v prodeji uspět. Přitom ale 
ne každému mohou osobité způsoby obchodníka 
konvenovat, samozřejmě.

Tak třeba Václav Břenda, majitel prodejen žele-
zářství. V rozhovoru pro iDnes pronesl věty, kterými 
rozčertil feministky: „Chlap si od ženy v technických 
věcech nenechá poradit – copak může věřit čtyřice-
tikilové blondýně, že někdy vyvrtala nějakou díru? 
Když si má zákazník vybrat, tak za pultem v železář-
ství by měl být chlap.“

Nejen on, stovky dalších podnikatelů a podnika-
telek křísí slávu českého obchodu. Jejich prodejny 
jsou různé – malé venkovské krámky i supermar-
kety – a nabízejí převážně české zboží, minimálně 
60 procent z celého sortimentu. Poskytují kvalitní 
obsluhu, jsou čisté, hezké napohled a stojí za nimi 
český kapitál.

Před dvěma roky se Asociace českého tradičního 
obchodu (AČTO) rozhodla, že je za to ocení. Do dne-
ška už více než stovce tuzemských prodejen udělila 
certifikát. Ty se tak mohou honosit titulem „Tradiční 
český obchod“, jak píšeme v hlavním článku tohoto 
čísla. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Hezky česky

Když si má zákazník vybrat, tak za pultem v železář-
JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„Film je také zboží 
a já nebudu točit hluboko-
myslné dílo, na které nikdo 
nepřijde. Podívejte se, 
já přesně vím, co dělám. 
Každému jeho nebe.“ 
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Zdeněk Troška, 
režisér 
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Účetní závěrku za rok 2017 zatím nezveřejnilo 68 procent 
českých firem. O rok dřív nesplnilo svou povinnost  
60 procent podniků. Až vstoupí v platnost novela zákona 

o obchodních korporacích, bude jim hrozit zrušení. 
Čtvrtina poctivějších podniků zveřejňuje závěrky, ale bez výkazu 

zisku a ztrát. Benevolence státu je výjimečná, upozorňují odborníci. 
„Současná situace je z pohledu transparentnosti podnikání 

naprosto tristní. Zveřejňování výsledků hospodaření je základním 
předpokladem transparentního podnikatelského prostředí,“ říká 
hlavní analytik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Jan Cikler.

„Pokud firma výsledky nezveřejňuje, poškozuje tím trh i celou 
společnost. Zákazníci a obchodní partneři nemají informace o tom, 
jestli je společnost schopná dodat slibované služby, případně za 
objednané služby zaplatit. Podniky, které své závěrky nezveřejňují, 
mají častěji než poctivé firmy co skrývat,“ dodává Cikler.

Vyšší transparentnost? Kdo ví…
Podle připravované novely zákona o obchodních korporacích 

budou společnosti, které nepředloží účetní závěrku ve dvou a více po 
sobě následujících letech, nejprve rejstříkovými soudy vyzvány k ná-
pravě situace. Pokud tak neučiní, soudy zahájí řízení o jejich zrušení. 

V současnosti by se tato situace týkala stovek tisíc podniků, které 
porušily své povinnosti před dvěma i třemi lety. A loňské statistiky 
budou podobné. Zmiňovaná novela však transparentnost podni-
katelského prostředí v Česku zlepší jen nepatrně, tvrdí Jan Cikler. 

Pouze umožní rychleji vymazat neaktivní 
společnosti.

„Společnosti i zákazníci mají stále méně 
možností, jak zjistit, že je konkrétní firma 
problémová nebo nepoctivá. Novela zákona 
o účetnictví z roku 2016 navíc zrušila 
pro většinu podniků povinnost přikládat 
k účetní závěrce výkaz zisku a ztrát. Více než 
čtvrtina firem, které se odhodlaly závěrku 
zveřejnit, tak učinila bez přiložení výkazu. 
Taková závěrka nemá žádnou vypovídací 
hodnotu,“ upozorňuje Jan Cikler.

Opačná je situace na Slovensku, kde 
funguje Registr účetních závěrek, kam 
vkládá výkazy přímo ministerstvo financí, 
a to z údajů obsažených v daňovém přizná-
ní. Nezveřejnění je výjimečné a týká se jen 
jednotek procent tamních podniků.

České ministerstvo financí údajně zvažu-
je, že zavede podobný systém i u nás. „Proza-
tím ale bohužel jdeme opačným směrem,“ 
dodává analytik. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

6 l Profit

č e s KO

Firmy nezveřejňují 
účetní závěrky
Statisíce podniků nedávají 
nahlédnout do svého hospodaření. 
To zřejmě skončí

Když ujíždí digitální vlak
Malé české firmy začínají zaostávat 
v digitální gramotnosti. Asociace 
malých a středních podniků a živ-
nostníků (AMSP ČR) proto startuje 
historicky největší edukační aktivi-
tu zaměřenou na využívání  
digitálních nástrojů v malém byz-
nysu. Rok digitálního podniká- 
ní 2019 by měl nejmenším podni-
katelům pomoci otestovat, jak jsou 
připraveni na blízkou budoucnost. 
Řemeslo 4.0, Průmysl 4.0,  

Služby 4.0, Obchod a retail 4.0, 
Farma 4.0 a Firma 4.0. – to je šest 
hlavních oblastí, na které se AMSP 
ČR zaměřuje. K doprovodným 
aktivitám pro firmy budou patřit 
webináře, semináře, přednášky 
a praktické workshopy. Zapojí se 
i univerzity a střední školy. 

DPH: Nepoctivých firem 
přibývá
V České republice rychle roste počet 
firem, které nespolehlivě odvádí 

DPH. Jejich počet se meziročně 
zvýšil o 4725 až na 16 707, což 
představuje nárůst téměř  
o 40 procent. Informace zveřejnila 
poradenská společnost Bisnode. 
„Černá listina nespolehlivých plátců 
DPH a nespolehlivých osob dosáhla 
v roce 2018 nového rekordu.  
V Česku aktuálně podniká  
7969 nespolehlivých plátců DPH 
a 8738 nespolehlivých osob, které 
mohou své obchodní partnery při-
vést do problémů, pokud neodvedou FO
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Hříšné 
firmy města 
pražského

Nejliknavější jsou 
společnosti v Praze. 
Účetní závěrku za rok 
2017 dosud neode-
vzdalo 73 procent 
z nich. Následuje Jiho-
moravský kraj, kde šlo 
o 72 procent firem, 
a Liberecký kraj  
s 68 procenty pod-
niků.

Nejpoctivější jsou 
v tomto ohledu pod-
niky z Královéhradec-
kého kraje, kde svoji 
povinnost předloni 
nesplnilo „jen“ 51 pro-
cent firem.
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Češi se stále častěji vrhají do podnikání. Riskantní rozhodnutí 
ovšem také častěji končí neúspěchem. V roce 2018 vzniklo 
v ČR 31 634 firem, což je druhý nejvyšší počet v historii. 

Loňský rok byl ale také ve znamení negativního rekordu – nejvíc 
obchodních společností za dobu existence samostatné České 
republiky zaniklo, celkem 13 328. 

V tuzemsku tak v uplynulém roce přibylo 18 306 akciových 
společností, společností s ručením omezeným, komanditních a ve-
řejných obchodních společností či družstev. Vyplývá to z analýzy, 
kterou zpracovala společnost CRIF na základě dat portálu www.
informaceofirmach.cz.

Čistý přírůstek firem se oproti roku snížil o 2064 a zároveň byl 
vůbec nejnižší za posledních pět let. Apetit Čechů k podnikání se 
přesto (nejen) díky ekonomickému růstu nesnižuje.

„I počet nově vznikajících obchodních společností se po většinu 
roku držel poblíž historických maxim, což souviselo s pokračujícím 
růstem českého hospodářství v roce 2018 a celkovým optimismem, 
který v souvislosti s ekonomickou situací ve společnosti převládal,“ 
upřesňuje analytička Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

V uplynulém roce ale také pokračoval trend, kdy je stále více 
podnikatelů nuceno svůj byznys ukončit. „Postupný nárůst zanik-
lých obchodních společností je přirozeným jevem, který jednoduše 
souvisí se stále se zvyšujícím celkovým počtem podniků v České 
republice. Těch už je nyní více než půl milionu,“ doplňuje analytička. 

Percentuálně se poměr mezi vznikajícími 
a končícími podniky mění nepatrně. A nadá-
le platí, že první dva roky přežívá v Česku 
jen asi dvacet procent podniků.

StatiStiky určují velká měSta
V roce 2018 vzniklo i zaniklo nejvíce společ-
ností v Praze (14 812) a v krajích s velkými 
regionálními centry (Brnem a Ostravou). 
Nejrychleji přibývalo společností ve specia-
lizovaných oborech. V profesních, vědec-
kých a technických činnostech připadalo 
v roce 2018 na každých deset zaniklých spo-
lečností 56 nových. Následovaly informační 
a komunikační činnosti, kde šlo o 42 nových 
společností na každých deset zaniklých. 

V odvětví obchodu se jejich počet nezmě-
nil. V roce 2018 se také snížil podíl ban-
krotů na zánicích obchodních společností. 
Poprvé od účinnosti stávajícího insolvenční-
ho zákona, tedy od roku 2008, klesl pod pět 
procent. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

č e s KO

Byznys jako na houpačce
V tuzemsku loni zaniklo nejvíce 
firem v historii. Daleko víc podniků 
ale zahájilo činnost

daň z přidané hodnoty,“ říká analy-
tička Bisnode Petra Štěpánová. 

Zabrzdí export obchodní 
válka?
České strojírenské firmy zazna-
menaly v loňském roce meziroční 
nárůst exportu do zahraničí, a to 
celkem o 3,3 procenta. Ukázala  
data Českého statistického úřadu. 
Mezi nejsilnější trhy se zařadily 
sousední státy a také Čína. V le-
tošním roce lze podle odborníků 

naopak očekávat mírný pokles 
kvůli obchodní válce mezi Spojený-
mi státy a Čínou či plánovanému 
brexitu. Propad by mohl být podle 
kvalifikovaných odhadů asi pětipro-
centní. 

češi se častěji vrhají  
do byznysu 
V roce 2018 vzniklo v ČR 31 634 fi- 
rem, což je druhý nejvyšší počet 
v historii. Loňský rok byl ale i ve 
znamení jednoho negativního 

rekordu – nejvíc obchodních společ-
ností za dobu existence samostatné 
České republiky zaniklo, celkem  
13 328. „Počet nově vzniklých 
obchodních společností se po vět-
šinu roku držel poblíž historických 
maxim, což souvisí s pokračujícím 
růstem hospodářství a celkovým 
optimismem, který v souvislosti 
s ekonomickou situací ve společnos-
ti převládal,“ upřesnila analytička 
společnosti CRIF – Czech Credit 
Bureau Věra Kameníčková. FO
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Vzniklé  
společnosti  
v roce 2018
Praha 
14 812

Jihomoravský kraj 
3853

Moravskoslezský kraj 
2502

Zaniklé firmy  
v roce 2018
Praha 
7011

Jihomoravský kraj 
1235

Moravskoslezský kraj 
983

Čistý přírůstek  
firem v roce 2018 v ČR

18 306
Zdroj: Czech Credit Bureau

01_68_PT_02_.indd   7 11.02.2019   18:54:46



Jen čtyři procenta českých 
zaměstnanců pracují z domova. 
V zemích západní Evropy je toto 

číslo průměrně třikrát větší. Z hlediska 
povolování home office je na tom podle 
statistik Eurostatu Česko hůř než průměr 
celé Evropské unie.

Firmy se bojí nízké pracovní morálky za-
městnanců a chtějí je mít pod kontrolou. Na-
víc si manažeři myslí, že je k udržení vysoké 
výkonnosti nutné, aby lidé trávili minimálně 
osm hodin denně přímo na pracovišti.  

„Takové obavy a představy jsou ale v době 
digitálních technologií zcela liché,“ říká pro-
duktový manažer společnosti Easy Software 
Ondřej Šťovíček. 

V případě skladníků či pomocných dělní-
ků je postoj firem pochopitelný, jiné je to ale 
u lidí, kteří tráví dny v kancelářích.

Důležitý je výSleDek
Ojos que no ven, corazón que no siente, 
praví španělské přísloví. „Tedy něco jako co 
oči nevidí, to srdce nebolí. Čeští manažeři 
mají pocit, že musejí na zaměst-
nance dohlížet celý den, jinak je 
to bolí,“ usmívá se živnostník 
Michal Dvořáček.

„Jinými slovy – myslí si, že 
pro ně mimo firmu lidé nic 
neudělají, a to bez ohledu na 
to, jaké mají reálně výsledky,“ 
popisuje Dvořáček hlavní dů-
vod, proč se stal ze zaměstnance 
velké české firmy freelancerem.

Pokud se zaměstnavatel bojí, že umožně-
ním práce z domova ohrozí výkonnost svých 
lidí, měl by si zajistit účinnou kontrolu. 
„Lidé, kteří využívají home office, nemusejí 

nutně dodržovat konkrétní pracovní dobu, 
důležité jsou přece výsledky jejich práce,“ 
souhlasí Šťovíček.

Především jde o plnění termínů a ode-
vzdávání práce v rozsahu, jaký stanovil 
zaměstnavatel. „K tomu už dnes slouží on-
line nástroje projektového řízení. Vedoucí 
projektu v nich nastaví základní para-
metry a zadává jednotlivé úkoly zaměst-
nancům s přesnými termíny. Systém pak 
jednotlivé pracovníky upozorňuje formou 
e-mailů na blížící se uzávěrky,“ vysvětluje 
Šťovíček.

Díky snadnému nastavení jsou takové 
nástroje vhodné pro většinu odvětví – od 
IT a software přes služby a výrobu až po 
školství a státní sféru. 

jen čtvrtina firem
Podle loňského průzkumu společnosti 
Trexima nabízela možnost práce z domova 
pouze čtvrtina českých firem. Přitom jde 
o benefit, který dnes zejména mladí adepti 
na zaměstnance vyžadují.

Neochota zaměstnavatelů nabízet zkrá-
cené úvazky a práci z domova nutí řadu lidí 
pouštět se do vlastního byznysu. Příkladem 

mohou být mladé matky s dětmi, kterých 
je mezi začínajícími podnikateli 

nejvíce. 
České firmy ženám kom-

plikují práci na mateřské 
dovolené i návrat do 
procesu po jejím skončení. 
Garantují jim sice návrat 
do původní pozice, na rozdíl 

od západních vyspělých zemí 
jim nenabízejí právě flexibilní 

pracovní dobu či práci na zkráce-
né úvazky. A tak si ženy zakládají vlastní 

živnosti. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)
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Práce z domova? 
Zbytečný strach
Home office může využívat 
jen každý pětadvacátý Čech. 
Trend na Západě je jiný 

Méně peněz eU na české 
projekty
Míra spolufinancování ze strany 
Evropské unie v příštím progra-
movém období výrazně poklesne, 
varoval nedávno portál EurActiv. 
Může to způsobit úbytek zájmu 
o dotace ze strany českých žada-
telů a snížení úspěšnosti dotačních 
projektů. EU čeká po roce 2020 
řada změn. Jednou z těch hlavních 
je úprava míry spolufinancování. 
V příštím programovém období 
poklesne ze současných 85 procent 

na 55 procent. Zbytek bude muset 
zřejmě doplácet český stát či 
regiony. Podle odborníků může tato 
změna ohrozit úspěšné dokončení 
již zahájených projektů. 

Průvodce k dopadům 
brexitu
Vystoupení Velké Británie z Evrop-
ské unie se může dotknout tisíců 
českých podnikatelů. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu připravilo 
průvodce k dopadům brexitu 
na tuzemské podnikatele, který 

je určen všem podnikům v ČR.  
„Projděte si všechny situace, které 
se na vás vztahují, a seznamte 
se s tím, jaká opatření byste 
měli učinit,“ vybízí ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Brexit může 
výrazně zkomplikovat aktivity 
českých podniků obchodujících 
s Brity. Jakýkoli z uvažovaných bu-
doucích vztahů totiž nemůže plně 
nahradit současný systém v rámci 
vnitřního trhu EU, založený na 
volném pohybu zboží, osob, služeb 
a kapitálu. FO
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4 %
zaměstnanců v Česku  

pracuje z domova.
Zdroj: Eurostat
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Chcete si z dronu natočit svoji 
zahradu? Nově musíte mít 
bezpečnostní prověrku Národního 

bezpečnostního úřadu (NBÚ), popisuje 
podstatu bizarního nařízení server 
tvnoviny.sk. Slovensko se prý stává 
v Evropské unii unikátem. Zemí, kde  
se prodávají drony, ale je zakázáno  
s nimi létat. 

Skutečnost je taková, že si desítky 
tamních firem musejí do půl roku vyřídit 
u NBÚ potvrzení o průmyslové bezpeč-
nosti. Dosud jim stačilo povolení Doprav-
ního úřadu. Nová podmínka ale může být 
likvidační. 

ZlověStná obálka
Ministerstvo obrany poslalo koncem ro- 
ku 2018 zástupcům firem dopis, ve kterém 

je vyzývá, aby si bezpečnostní prověrku 
– a to nejméně na stupeň utajení důvěrné – 
zařídili už do 1. června 2019. 

Na výsledky prověrky se ale na 
Slovensku čeká několik měsíců 
– častěji i déle než půl roku – 
a stojí přibližně deset tisíc 
eur. Pokud však budou 
firmy od léta 2019 svoji 
povinnost porušovat, hrozí 
jim mastné pokuty, a nako-
nec i ukončení činnosti. 

Zlověstnou obálku obdr-
žela i společnost Crot Produc-
tion, která poskytuje své služby 
mnoha klientům. „Zákon o utajova-
ných skutečnostech, ze kterého vyplývá, že 
bychom měli mít prověrku, platí už dlouho, 
jenže dosud platila výjimka,“ připomněl 

v rozhovoru pro server sme.sk majitel firmy 
Richard Raymann.

Nikdo včetně opozičních politiků nechá-
pe, proč by se měla rušit. Od bezpečnost-
ních prověrek pro provozovatele dronů 
navíc ustoupily všechny evropské státy.

Licence od Dopravního úřadu (pro firmy, 
které chtějí z dronů fotografovat či natáčet, 
případně pro ty, které chtějí létat s drony 
nad 20 kilogramů) a povolení ministerstva 
dopravy jsou podle opozice i zástupců pod-
nikatelů naprosto dostačující.

bič na majitele
Jenže vláda má jiný názor. Text zákona 
o utajovaných skutečnostech se skutečně 
nezměnil, platí více než patnáct let. Co se 
ale změnilo zásadně, to je postoj minister-
stva obrany a následně celé vlády.

Tvrdší přístup k těm, co ke své činnos-
ti využívají drony, plánuje od loňského 
roku celá Evropská unie. Úřadům došla 
trpělivost s amatéry, kteří stroje používají 
beztrestně v zakázaných oblastech. 

Také v Česku budou muset mít podle 
chystané evropské legislativy létající stroje 
„espézetky“ pro snadnou identifikaci a ti, 

kteří je ze země pilotují, budou 
povinni absolvovat testy jako 

v autoškole. V Česku i na Slo-
vensku už dnes létají desítky 
tisíc dronů. 

Jenže ti, kteří využívají 
drony ke komerčním úče-
lům, musejí zkoušky absol-
vovat už dnes. Slovensko je 

tedy na starém kontinentu 
výjimečné. „Prověrku NBÚ 

na provozování dronů nemusíte 
mít nikde jinde v Evropě,“ potvrzuje 

Richard Raymann. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

s lOVeNs KO

Focení z dronů? 
Jen s prověrkou
Desítky firem, které na Slovensku 
natáčejí z dronů, se bojí o budoucnost

ekonomika šlape na plyn
Slovensko patří v Evropě k ekono-
mickým premiantům. Rok 2018 
znamenal pro většinu evropských 
zemí zpomalení hospodářského 
růstu, našich východních sousedů 
se to ale netýkalo. Ekonomika na-
opak šlápla na plyn, a to především 
díky dynamickému růstu domácí 
poptávky. Největším tahounem byl 
automobilový průmysl. „Slovenské 
ekonomice se podařilo zrychlit 
tempo růstu a i nadále se nachází 
v dobré cyklické pozici. Za celý  

rok 2018 očekáváme průměr 
hospodářského růstu na úrovni 
4,3 procenta a takové tempo by 
si mohla udržet i v roce 2019,“ 
říká Katarína Muchová, analytička 
Slovenské spořitelny. 

Chystají se na tvrdý brexit
Slovenská vláda chce ještě v únoru 
předložit změny legislativy, které 
mají Slováky a slovenské firmy 
ochránit před dopady případného 
tvrdého brexitu (tedy odchodu Bri-
tánie z EU bez dohody). V Británii 

20 kg
je minimální váha  

dronů, které potřebují 
povolení

02/2019 l 9

dnes žije a pracuje asi 80 tisíc Slo-
váků. „Slovenská republika přijme 
nevyhnutelné změny, které zajistí, 
že britští občané žijící, pracující 
a studující do data brexitu v SR 
budou používat obdobná práva 
občanů EU, jaká budou slovenským 
občanům poskytnuta ze strany 
britské vlády,“ řekl slovenský 
premiér Petr Pellegrini. Bratislava 
chce také zajistit, aby byl odpraco-
vaný čas Slováků v Británii započí-
tán do jejich budoucího starobního 
důchodu v SR. FO
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Francouzští řezníci napsali vládě, 
aby je ochránila před militantními 
vegany a před jejich zběsilými útoky. 

Ve své žádosti uvedli, že se „odpírači masa“ 
snaží rozvrátit tradiční odvětví francouzské 
gastronomie. 

Militantní vegani na jejich obchody vrhají 
kameny, na rozbité výlohy pak čárají hanlivá 
graffiti a polepují je plakáty. Za posled-
ních několik měsíců bylo patnáct obchodů 
postříkáno rudou barvou připomínající 
krev, uvedla ve svém prohlášení francouzská 
Federace řezníků.

„To je normální teror, rozsévají strach, od-
hánějí nám zákazníky. Chtějí, aby celá jedna 

sekce francouzské kultury zanikla,“ napsal 
ve svém dopisu šéf federace Jean-François 
Guihard. „Chtějí násilně vnutit majoritě 
společnosti svůj životní styl, či dokonce 
svoji ideologii.“ Veganů je ve Francii podle 
průzkumů jen něco kolem tří procent, přesto 
francouzští řezníci už pociťují menší zájem 
o své výrobky. Přičítají to hlavně tomu, že 
„život bez masa“ je silně propagován médii, 
a tak i lidé, kteří vegany nejsou, se od konzu-
mace masa odklánějí. 

nebeZpečné maSo? 
Ve Velké Británii bylo v roce 1990 kolem 
15 tisíc řeznictví, v roce 2010 o více 

než polovinu méně (6380) a nyní jich je 
podle britského Národního statistického 
úřadu 5830. Ročně je zavřeno kolem sta 
obchodů, aniž by byly nahrazeny nový-
mi. „Robert Byford byl před rokem jeden 
ze čtyř řezníků v Leigh-on-Sea v Esse-
xu, kteří dodávali tamním obyvatelům 
skvělé steaky a slaninu. Nyní už tam 
zbývá jen jeho Food Hall,“ píše deník 
Guardian.  

Pravda je, že nyní na ostrovech hromadně 
zavírají i jiné menší „shopy“, z dříve rušných 
obchodních tříd mizejí například pekařství 
i prodejny ryb. Zanikají kvůli stoupajícím 
nájmům, vyšším účtům za energie, nákla-
dům na zaměstnance, stále silnějšímu vlivu 
diskontních prodejen Aldi nebo Lidl a domi-
nanci supermarketů. 

Jenže u britských řeznictví jsou důvody 
ještě jiné. Jsou to především změna život-
ního stylu, hlavně mladí lidé už na svých 
talířích maso nechtějí, a bombastické, často 
neseriózní mediální kampaně. Také stále 
více expertů horuje pro to, aby lidé omezili 
spotřebu masa až o polovinu. Argumen-
tují, že je nebezpečné „cpát“ se masnými 
výrobky. Naposledy jejich hlasy zazněly 
v týdeníku Lancet, jednom z nejstarších 
a nejprestižnějších medicínských světových 
časopisů. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Vegani vs. řezníci 
Francouzští i britští řezníci 
se cítí ohroženi. Žádají o ochranu

Indické holičky v utajení
V roce 2014 vážně onemocněl otec 
osmnáctileté Jyoti Kumari a její 
šestnáctileté sestry Nehy. Vlastnil 
holičství a zdálo se, že živnost 
skončí. Dívky neměly šanci kon-
zervativně smýšlející muže stříhat 
a holit. Sestry to ale nevzdaly. 
Ostříhaly si vlasy a přijaly mužská 
jména Deepak a Raju. Dopoledne 
chodily do školy a odpoledne stří-
haly. Denně vydělávaly 400 ru- 
pií, dost na to, aby mohly otci 
platit léčbu. Jejich sousedé z malé 
vesnice ve státě Uttarpradéš 

o nich věděli, ale zákazníci z okolí 
nic netušili. Nedávno však příběh 
popsal deník Hindi a místní vláda je 
za jejich snahu ocenila. Zákazníky 
neztratili, ti ocenili, co pro svého 
otce roky dělaly. 

Hodně zmatení roboti
Japonský hotel Henn-na má 
progresivní majitele. Ti před 
časem nahradili recepční, uklí-
zečky a poslíčky roboty. Nyní je 
však vyhodili, na dlažbě se jich 
ocitlo 243, píše The Wall Street 
Journal. A důvod? Nezvládali to 

na recepci, hosté si stěžovali, 
že jim nejsou schopni podávat 
odpovídající informace, například 
o spojích na letiště a místních 
atrakcích. Robotičtí poslíčci 
mnohdy nebyli schopni dopravit 
zavazadla na pokoje a rozbíjeli 
se. Interaktivní pomocník Churi 
nerozuměl hostům s přízvukem, 
občas někoho v noci vzbudil, když 
chrápal. Měl za to, že to jsou hla-
sové příkazy, kterým nerozuměl. 
Revoluce se zatím nekoná, přiznal 
prezident hotelového řetězce 
Hideo Sawada. FO
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600 000
veganů žije ve  
Velké Británii
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Z 2700 malých firem oslovených 
v průzkumu společností Guidant 
Financial a Lending Club dosáhlo 

78 procent v roce 2018 zisku. Nebylo 
proto divu, že jejich majitelé označili svoji 
spokojenost s vývojem na desetibodovém 
žebříčku v průměru osmičkou (desítka 
znamenala nejvyšší). Podstatných 
53 procent pak svoje „rozpoložení“ 
oznámkovalo devíti a více body. 

Byznysmeni se podobně vyjadřovali 
i o současném politickém klimatu. Jen  
24 procent z nich označilo svoji spokojenost 
méně než pěti body. Stejně jako předloni 
i v roce 2018 byla průměrná hodnota sedm. 

napnutý trh práce
Oslovení podnikatelé se shodli, že současná 
situace na trhu práce, kdy se nezaměstna-
nost pohybuje kolem 3,7 procenta, je hodně 
napjatá. Zatímco na jedné straně to přináší 
velký prospěch ekonomice, na straně druhé 
to hlavy malých firem dostává pod velký tlak. 
Většina z podniků (41 procent) zaměstnává 
pouze dva až pět lidí, takže pokud někdo 
vypadne, může to mít fatální důsledky. Proto 
pro jejich majitele v současnosti představuje 
největší problém nábor nových lidí. 

Zatímco se v roce 2018 svět byznysu za-
jímal nejvíce o generaci Z (lidi narozené od 
poloviny 90. let 20. století), která vstupovala 
do pracovního procesu, a mileniálové udivo-
vali svými ambiciózními startupy, tak malé 
byznysy ve Spojených státech vedli i nadále 

Hlavní výzvy 

Nedostatek kapitálu / hotovosti 33 %

Marketing / inzerce 15 %

Time management 13 %

Nábor / udržení zaměstnanců 13 %

Administrativní práce 13 %

Top 5 odvětví 

Obchodní služby 11 %

Jídlo / restaurace 11 %

Zdraví / krása / fitness 10 %

Maloobchod 7 %

Služby pro dům a byt 6 %

Zdroj: Guidant Financial, Lending Club

s VĚ T

Američané hýří optimismem 
Guidant Financial a Lending Club oslovily
majitele malých firem v USA. 
Co letos očekávají?

Corleone v centru Paříže
Lucia Riinaová, nejmladší dcera 
italského mafiána Salvatora „Toto“ 
Riiny, otevřela u Vítězného oblouku 
restaurant. Nazvala ho Corleone 
podle rodiště její rodiny, a způsobi-
la tím poprask. Riina nezabíjel jen 
své protivníky, ale i prokurátory, 
novináře a soudce. Měl na svědomí 
smrt stovek lidí. Byl odsouzený 
k 26letému žaláři, ve vězení zemřel 
v roce 2017. Otevření restaurantu 
není první pokus mafiánovy rodiny 
vytěžit prospěch z jeho „slávy“. Už 
dříve dcera Concetta obchodovala 

s kávou nesoucí jeho jméno. „Je 
nepřijatelné, aby členové rodiny, 
která zabila image našeho města, 
používala jeho jméno ve svém byz-
nysu,“ řekl Nicolò Nicolosi, starosta 
Corleone. 

Neznají volný čas
Nejtvrději pracující národ světa 
jsou podle Love Money Mexičané. 
Týdně stráví v průměru v zaměst-
nání 43,4 hodin. Začínají běžně 
v osm hodin ráno a končí v šest 
večer, někdy však i později. Vše 
záleží na zaměstnavateli, v zemi 

jsou jen velmi slabé pracovní 
zákony. Na druhém místě se 
umístila Kostarika (41, 9 hodin), 
v této zemi však dovolují zákony 
pracovat některým lidem týdně  
i 48 hodin. Třetí se umístila Jižní 
Korea (38,9 hodin). Z evropských 
zemí bylo v žebříčku nejvýše Řec-
ko na čtvrtém místě (38,8 ho- 
din) následované Ruskem  
(38,07 hodin). Na opačném pólu 
se mezi 36 rozvinutými zeměmi 
umístilo Německo (26,1 hodin). 
Země rozvojového světa společ-
nost Love Money nehodnotila.   FO
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hlavně „boomers“ (lidé narození během  
ekonomické prosperity následující po  
2. světové válce). Podle průzkumu 57 pro- 
cent vlastníků malých firem byli loni lidé 
starší 50 let, což bylo o něco více ve srovnání 
s předcházejícím rokem. 

vZDělání neroZhoDuje
Co se týkalo kvalifikace, majitelé malých 
firem měli ve své většině lepší vzdělání, 
ale ani jeho nedostatek nebyl na překážku 
úspěšného podnikání, jak se ukázalo v roce 
2018. Vyšší vzdělání neznamenalo automa-
ticky podnikatelský úspěch; na jedné straně 
33 procent mělo jen střední vzdělání, na 
straně druhé čtyři procenta doktorandské. 

Většina z těch, kdo se rozhodli pro samo-
statnou cestu, tak učinila kvůli možnosti být 
„vlastním pánem“ (26 procent), věnovat se 
své oblíbené „vášni“ (23 procent), příležitosti 
prezentovat sám sebe (19 procent), nespoko-
jenosti s chováním korporací (12 procent), 
propuštění ze zaměstnání (šest procent), ne-
připravenosti odejít do důchodu (šest procent), 
dalšímu (pět procent), životním událostem, 
jako je rozvod, smrt a podobně (tři procenta). 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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trend

Český obchod 
na cestě k patriotismu
Razítko na to, že prodávají téměř 
výhradně české potraviny, má 
už přes sto tuzemských obchodů 
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Obchodní dům Spar v rakouském Welsu je narvaný 
k prasknutí. Mladá žena postupně obrací v rukou 
čtyři čtvrtkilové kostky másla. Na všech je napsáno 

Hergestellt in Österreich (vyrobeno v Rakousku). Tři z nich 
jsou dokonce z mlékáren v Horních Rakousích. 

„Rakušané preferují regionální produkty. Tím, že nakupují 
potraviny ze své spolkové země, vyjadřují sounáležitost s mís-
tem, kde žijí,“ říká ředitelka pražského zastoupení Österreich 
Werbung Franca Kobenterová. Podobné je to v Německu, zná-
mými patrioty, pyšnými na značku Swiss Made, jsou Švýcaři.

nejSme patrioti
Takový patriotismus Čechům podle předsedy Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO) Zdeňka Juračky chybí. Etikety 
na zboží v tuzemských obchodech připomínají spíš katalog 
cestovní kanceláře. Olej z Maďarska, sýry ze Švýcarska a Fran-
cie, jogurty z Německa, máslo z Belgie či papírové kapesníčky 
z Polska.

„Český zákazník je naprosto specifický. Nejdříve zjišťuje, 
kolik to stojí, a potom, jaké má zboží kvalitu. Jestli je potravina 
česká, řeší až na posledním místě, nebo to neřeší vůbec,“ potvr-
zuje Zdeněk Juračka.

„I polský, maďarský, chorvatský, slovinský a slovenský 
zákazník je ke svému vnitřnímu výrobnímu a obchodnímu sys-
tému věrnější,“ doplňuje ho Petra Meisenbichler Pohlreichová 
ze sítě prodejen ENAPO.

Na pultech obchodů s českými majiteli najdete průměrně 
50 až 70 procent potravin vyrobených v tuzemsku. V případě 
velkých zahraničních řetězců je to výrazně méně.

tempora mutantur?
AČTO chce spolu s majiteli českých obchodů chování spotřebi-
telů změnit. Proto od roku 2017 nabízí prodejnám, které mají 
na pultech více než 70 procent (z toho zhruba pětinu regio-
nálních) potravin, auditovaný certifikát. Ten má přesvědčit 
zákazníka, že nakoupí kvalitní zboží a dočká se nadstandard-
ních služeb. 

A zájem o značku Tradiční český obchod rychle roste. Počet 
takto označených prodejen na přelomu roku přesáhl stovku 
a přibývají další.

Provozovny ovšem musejí projít nezávislým auditem a splnit 
několik kritérií týkajících se kvality prodeje a péče o zákazníka. 
A to mnohé majitele odrazuje. Obchodníci mají obavy ze změn, 
ale především z toho, že si na ně posvítí revizoři.

Audity dnes zpracovává pro AČTO externí společnost, která 
má v oboru dlouholeté zkušenosti. V prodejnách probíhají 
anonymní kontroly, o kterých personál neví.

myStery Shopping
„Kontroly – tedy takzvaný takzvaný Mystery Shopping – ob-
jednáváme u firmy, která rozumí maloobchodu. Její zástupci 
přijdou do prodejny anonymně, při několika návštěvách ji dů-
kladně prozkoumají a zjistí, zda splňuje potřebná kritéria. Zá-
roveň napíší protokol. Ten se obvykle předává majiteli. V tomto 
případě jej dostaneme do rukou my a představenstvo AČTO 
rozhodne, zda certifikát udělí. Objeví-li se nedostatky, dostane 
prodejna čas, aby je odstranila,“ popisuje Zdeněk Juračka.

A jaká kritéria auditoři hodnotí? Za prvé zkoumají exteriér 
prodejny (vizuální stránku) a interiér včetně čistoty a kvality 
skladování potravin. Zajímá je i to, jak má prodejna proškolený ›
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personál a jak vypadá zboží na pultech. To 
musí být čerstvé a přehledně uspořádané. 
A konečně zjišťují, jak je obchod vstřícný 
k zákazníkům a jaké nabízí doplňkové 
služby. 

Obchody, které auditem prošly, si nakonec 
tuto strategii pochvalují. Následné změny 
se podle nich pozitivně promítají do zájmu 
zákazníků.

„Certifikací jsme získali hlavně zpětnou 
vazbu na naše obchodní dovednosti a na to, 
jak se naši zaměstnanci vyznají v sortimen-
tu. Nastavili jsme si nové interní parametry 
služby a nabídky. A to zákazníci oceňují,“ 
říká marketinková manažerka prodejen 
ENAPO Petra Meisenbichler Pohlreichová.

kDe náS tlačí bota
Zástupci podnikatelských organizací si 
dlouhodobě stěžují, že se český venkov vy-
lidňuje a mizí z něj drobný byznys. Také ryze 
domácích obchodů rychle ubývá. 

Není ale úbytek malých prodejen na 
vesnici logický, ptám se předsedy Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků 
(AMSP ČR) Karla Havlíčka. Řídí jej přece 

trh a v malém Česku se uživí jen určitý počet 
obchodů. 

„Trh by byl OK, ale my jsme si jej přizpů-
sobili k obrazu našemu. Naprosto zcestná 
urbanistická politika měst, městeček 
a městysů, kdy se v kdejaké obci postavilo 
několik supermarketů, zapříčinila, že se 
zcela vycucla kupní síla z okolních vesnic, 
kde díky tomu nefunguje ani koloniál ani 
hospoda,“ prohlašuje Havlíček.

A mohou podobné projekty jako značka 
Tradiční český obchod neblahý trend zvrá-
tit? „To bych úplně netvrdil. I když pod-
porujeme lokální produkty, nelze unisono 
tvrdit, že to ostatní není dobré. A zákazník 
to pozná,“ doplňuje Karel Havlíček.

Češi si zvykli nakupovat ve vietnamských 
večerkách, protože mají déle a častěji ote-
vřeno, a ve velkých supermarketech, protože 
zde najdou kompletní sortiment na jednom 
místě a za hubičku. Certifikace kvality mo-
hou pomoci nastartovat trh, ale samy o sobě 
konkurenceschopnost menších českých 
podniků nezvýší.

„Vzletné věty všech mediálních mágů 
říkají, že se české obchody musejí odlišit 

kvalitou, regionálním produktem a přístu-
pem k zákazníkovi. Určitě v tom je kus prav-
dy. Bohužel do doby, dokud neuvidíte jogurt 
v hypermarketu za zlomek ceny v koloniálu,“ 
glosuje předseda AMSP ČR.

Ke změně musí dospět sám zákazník. „Ten 
by měl umět vybírat nejen podle kvality, 
ale jakkoliv to zní utopisticky, měl by si 
uvědomit, že nákupem lokálních výrobků 
podporuje i svoje okolí. Ale zpátky na zem – 
rozhodující je kvalita, dostupnost obchodu, 
osobní přístup personálu a odlišný typ 
produktů,“ dodává Havlíček.

Poslední dobou se přece jen blýská na 
lepší časy – zástupci podnikatelských orga-
nizací se shodují, že čeští zákazníci získávají 

14 l Profit

›

Mediální mágové říkají, že se české  
obchody musejí odlišit kvalitou, regionálním 
produktem a přístupem k zákazníkovi. Je to 
pravda. Bohužel jen do doby, kdy uvidíte jogurt  
v hypermarketu za zlomek ceny v koloniálu.
KARel HAVlÍčeK,.předseda AMSP ČR
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Jak se stát  
členem klubu?
„Nejlepší ze sedmi 
tisíc prodejen, které 
zastupujeme, chceme 
vyznamenat za to, že jsou 
přitažlivější pro zákazníky,“ 
říká předseda AČTO 
Zdeněk Juračka

 Počet prodejen, které certifikát 
Tradiční český obchod obdržely, už 
přesáhl stovku. Co musí splňovat, aby jej 
získaly?
Musejí splňovat určité normativy, které 
jsme si dali při zakládání Asociace české-
ho tradičního obchodu. Nejdůležitějším 
kritériem je vztah k zákazníkovi. Klíčová 
je také skladba zboží. Minimálně dvě 
třetiny potravin na prodejně musejí být 
českého původu. Z tohoto počtu by mělo 
být zhruba 20 procent zboží z daného 
regionu od místních výrobců. Firma musí 
podnikat na území ČR a také kapitál musí 
být domácí. Úroveň prodejny je posuzo-
vána v pěti základních kategoriích; exte-
riér, interiér, personál, podpora prodeje 
a sortiment.

 Na certifikát dosáhnou jen sítě, nebo 
mají šanci i jednotlivé prodejny?
Nejsou to jen sítě jako COOP, ale i jednot-
livé provozovny, které jsou například čle-
ny družstev CBA nebo Eso market. Větši-
nou jde samozřejmě o sdružené prodejny, 
protože ty mají k certifikátu snazší cestu, 
dveře ale nezavíráme nikomu. Kladné 

tr end

01_68_PT_02_.indd   14 11.02.2019   18:54:54



Předseda AČTO Zdeněk Juračka má jasno: „Základní příčinu 
vidím v tom, že probíhá neřízená expanze zahraničních řetězců. 
Expanzi regulují všude včetně Polska a Maďarska, zavádí se daň 
z obratu, u nás bohužel žádná regulace neexistuje.“

Řešením je sdružování tuzemských obchodů do sítí či družstev 
jako COOP, Pramen či CBA. Ty mohu silnějším hráčům konkuro-
vat snadněji, navíc mají na venkově díky dlouholetému půso-
bení vybudovanou síť kontaktů s místními dodavateli, a tudíž 
lepší přístup ke kvalitním regionálním potravinám od tamních 
výrobců. 

Také zemědělci a menší zpracovatelé potravin v regionech by roz-
voj tradičních českých obchodů na venkově ocenili. „Dnes si stěžují, 
že není problém potraviny vyrobit, ale prodat. Není totiž komu,“ 
doplňuje Zdeněk Juračka. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

pozitivní zkušenost s regionálními potra-
vinami a zároveň je od zahraničního zboží 
odrazují podobné aféry jako ta se zkaženým 
hovězím z Polska.

vietnamci to umějí
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovní-
ho ruchu Tomáše Prouzy se na vesnici nebo 
malém městě často zavře místní samoob-
sluha, protože je ve ztrátě, a na jejím místě 
se objeví vietnamský obchod. „Funguje na 
stejné ploše, má stejný či širší sortiment, má 
déle otevřeno a vydrží. Být na místě těch, kte-
ří musejí malé prodejny zavírat, tak bych se 
důrazně ptal, jak je možné, že jeden byznyso-
vý model nepřežil a ten druhý žije,“ říká.

odezvy máme také od zákazníků. Když vidí 
certifikovanou prodejnu, vnímají to jako 
záruku kvality. A zájem mezi obchody roste. 
Do podobného projektu, tedy Diamantové 
ligy, kterou propaguje Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu, se většina našich prodejen 
svými parametry nevejde. Ta je především 
pro velké obchody.

 To je hlavní rozdíl mezi Diamantovou 
ligou a vaší značkou?
Základní rozdíl je v tom, že Diamantová 
liga je soutěží. Nechceme, aby mezi sebou 
tradiční české obchody soutěžily. Značku 
vnímáme jako vyznamenání pro provozo-
vatele a důkaz, jak se o svůj podnik stará 
a chová se k zákazníkovi. Jde o označení 
prodejen, že mají vysokou úroveň. Minis-
terstvu průmyslu a obchodu jsme nedávno 
říkali, že by bylo vhodné, kdyby podpořili 
nejen Diamantovou ligu, ale i nás. Víte, že 
se v médiích dlouhodobě mluví o tom, že 
mezi mnou a paní ministryní Novákovou 
(bývalá prezidentka SOCR – pozn. redakce) 
jsou napjaté vztahy. Dokonce nás podezí-
rali, že říkáme našim prodejnám, aby se 
Diamantové ligy neúčastnily. To ale není 
pravda, považujeme účast za pozitivní, 
a našim prodejnám jsme to nabízeli. 

 V čem by vám tedy ministerstvo mělo 
pomoci?
Ocenili bychom pomoc s propagací značky 
a s financováním Mystery Shoppingu, který 
pro nás dělá externí firma, jejíž zástupci 
objíždějí republiku a kontrolují obchody. 
Mystery Shopping je vlastně anonymní 
vnější kontrolou prodejen. Hodně ji využí-
vají majitelé sítí obchodů, aby si ověřili, jak 
provozovny fungují. Řada z nich totiž může 
být v případě vlastních prodejen raněna 

slepotou a mít pocit, že všechno funguje 
ideálně. Realita ale bývá odlišná. Rozumní 
šéfové si takový audit objednávají bez ohle-
du na certifikaci, protože je to dobrý systém 
kontroly a nabízí skvělou zpětnou vazbu.

 Pojďme zpátky k certifikátu. Kolik musí 
zájemce o audit zaplatit, je to symbolická 
cena?
Nejdražší položkou je právě zmíněný 
Mystery Shopping. Kontrola stojí od pěti 
do sedmi tisíc korun, celkové náklady jsou 
pro majitele obchodů v řádu jednotek tisíců. 
Za přihlášku se neplatí a také ostatní režii 
platíme z prostředků AČTO. 

 Co vlastně firma udělením značky získá?
Jednoduše řečeno: majitel se dozví, co by 
měl na základě kontroly zlepšit, aby byla 
jeho prodejna kvalitnější. Obavy z kontrol 
rozptylujeme tím, že je naprosto anonymní. 
Výsledky vidí jen majitel, nikde je nezveřej-
ňujeme.

 Proč může být certifikát konkurenční 
výhodou?
Výhodou je především to, že výsledky 
zveřejníme, objeví se v tisku. Prodejně 
tím uděláme reklamu. Zákazník zároveň 
ví, že půjde-li do prodejny nakupovat, jde 
za kvalitou. Výsledky používáme také při 
různých prezentacích. A zabírá to. Zajímají 
se o to nejen novináři a pracovníci jednot-
livých obchodů, ale také politici. Nedávno 
jsme měli ohlas nejmenovaného hejtmana. 
Regionálním politikům jde především o to, 
aby se zkvalitnila obslužnost venkova…

 Lidé si ale zvykli nakupovat ve 
vietnamských večerkách či velkých 
řetězcích…

Snaha udržet český maloobchod jako 
nezávislý trh a jeho konkurenceschopnost je 
z naší strany velká, ale budoucnost nejistá. 
Nedávno jsme se bavili například o vlivu 
EET na tuto sféru. Podle statistik se zavřela 
asi dvě procenta prodejen, ale u ostatních 
stoupl obrat daleko výrazněji. To znamená, 
že to bylo pozitivní. Jen prostřednictvím 
EET získáte přesný obraz o stavu prodejny 
včetně přesného maloobchodního obratu. 
Jiná cesta není. EET ostatně podpořily 
všechny podnikatelské svazy, politické téma 
z toho udělala opozice. 

 Dosáhnou na certifikát jen prodejny 
sdružené pod AČTO?
Jsem rád, že se na to ptáte. Udělali jsme 
jeden zásadní vstřícný krok, že jsme tento 
certifikát nabídli i prodejnám, které nejsou 
součástí naší sítě. Zájem byl i mezi lidmi, 
kteří jsou mimo systém AČTO, takže jsme 
v představenstvu schválili, že jakýkoli 
obchod, který se přihlásí a bude splňovat 
podmínky, má na certifikát nárok. Prode-
jen je v ČR asi dvacet tisíc, my jako AČTO 
zastupujeme zhruba třetinu.  pro
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zastupujeme zhruba třetinu. pro

Obchody, 
kterým byl 
certifikát udělen 
(leden 2019)

  BRNĚNKA 14
 COOP TIP 24
 COOP ost. 6
 PRAMEN  20
 POTRAVINY CBA  16
 ENAPO  10
 TERNO  7
 OSTATNÍ  14

Zdroj: AČTO

02/2019 l 15

ZDeNĚK 
JURAčKA.
předseda AČTO
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 Počet certifikovaných českých prodejen 
se značkou Tradiční český obchod nedávno 
překročil stovku. Jak vnímá a hodnotí Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) 
projekt, který má dostat více českého zboží 
na pulty prodejen?
Jsem rád za jakoukoliv aktivitu, která zlep-
šuje kulturu prodeje, modernizuje obchody 
a zavádí nové trendy do distribuce, sklado-
vání i prodeje potravin. Český zákazník si 
zaslouží to nejlepší, a proto oceňuji všechny 
investice do českého obchodu. Jen obchod-
níci, kteří jsou členy Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR (SOCR), za posledních pět 
let investovali do modernizace a rozvoje své 
obchodní sítě přes 50 miliard korun. 

 Může mít podle vás zájem firem 
o certifikát pozitivní efekt pro českého 
zákazníka? 
Jakákoliv certifikace musí být o schopnosti 
nabízet kvalitní zboží v hezkém prostředí. 
Již tři roky pořádáme soutěž Diamantová 
liga kvality a hodnotíme právě formu pro-
deje. Když se podívám na výsledky jednotli-
vých ročníků, vidím, jak rychle jde v našich 
obchodech vývoj kupředu. Velký vliv má 
také spokojenost prodavačů – za poslední 
tři roky jsme navýšili platy zhruba o třetinu. 
Čím spokojenější jsou zaměstnanci, tím 
kvalitnější je obsluha zákazníků. 

 Přispívá to ke zlepšení kvality zboží 
v obchodech či rozvoji drobných obchodů  
na venkově?
Co se týče malých obchodů na venkově, je 
pro mě klíčem jejich propojení se životem 
obce – mohou nabízet poštovní služby jako 
partner České pošty, mohou poskytovat 
přístup na internet. Možností a inspirace 
je hodně, ale chce to kreativní přístup 

a podporu státu, krajů i dané obce, aby se 
život na vesnici udržel. Samotný prodej 
českých potravin bez přidané hodnoty 
stačit nebude. 

 Vztahy mezi Asociací českého tradičního 
obchodu (AČTO) a SOCR byly v posledních 
letech napjaté. Nechce SOCR na zmíněném 
projektu nějakým způsobem spolupracovat, 
aby se do něj zapojili i větší hráči?
Nežiji minulostí a nechci trávit čas nepro-
duktivními debatami co, kdy, kdo a komu 
před pěti lety udělal. Rozumní lidé se dívají 
kupředu a investují do spolupráce. Dnes 
dokážeme dobře spolupracovat s minister-
stvem zemědělství, dáváme dohromady 
projekty se zemědělci i potravináři, klíčová 
je pro mě kooperace s organizacemi na 
ochranu spotřebitele. Členové SOCR mají 
zájem prodávat kvalitní české potraviny 
a jsou připraveni udělat vše pro to, aby 
byly k dispozici. Je jen na AČTO a na jejích 
jednotlivých členech, jestli s námi chtějí 
spolupracovat. Jsem na to za Svaz obcho-
du připraven a věřím, že společnou řeč 
najdeme. 

 Lidé si zvykli nakupovat 
v supermarketech nebo ve vietnamských 
„večerkách“, které mají déle otevřeno. Co 
musejí menší české obchody udělat pro to, 
aby přilákaly zákazníky? 
I čistě české obchodní řetězce dnes provozu-
jí supermarkety a dělají to úspěšně. Pokud 
bych byl na jejich místě, řešil bych spíše než 
velké prodejny ve velkých městech viet-
namské večerky. Často se totiž stává, že na 
vesnici nebo malém městě zavře místní sa-
moobsluha, protože je ve ztrátě – a na jejím 
místě se objeví vietnamský obchod. Funguje 
na stejné ploše, má stejný či širší sortiment, 
má déle otevřeno. Být na místě těch, kteří 
musejí malé prodejny zavírat, důrazně bych 
se ptal, jak je možné, že jeden byznys model 
nepřežil a ten druhý žije. 

 Uvěřili Češi, že je tuzemské zboží stejně 
kvalitní nebo kvalitnější než zahraniční?
Musíme na tom všichni společně pracovat, 
investovat do vzdělávání zákazníků, uka-
zovat jim, jak skutečně funguje zemědělství 
a proč stojí zato ho zachovat, podporovat 
domácí produkci a zdůrazňovat její kvalitu. 

16 l Profit16 l Profit

Jen domácí produkce 
obchody nespasí
„Samotný prodej ryze českých potravin 
obchodům na venkově nepomůže,“ 
říká prezident SOCR Tomáš Prouza

COVeR 
s tory
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šími výrobci, jejich podporu a navázání spolupráce. Pravidelně 
pořádáme setkání stávajících i nových lokálních dodavatelů se 
zástupci obchodních řetězců tak, abychom pomohli zajistit dosta-
tečně širokou škálu produktů pro české spotřebitele. Ze statistik 
obchodníků vyplývá, že obrat prodeje potravin od českých doda-
vatelů dosahuje v rámci jednotlivých řetězců až 77 procent. Vedle 
obsluhy českých zákazníků pomáháme dostat české potraviny na 
další evropské trhy. Díky spolupráci s řetězci se ročně vyvezou 
české potraviny za 18 miliard korun a věřím, že společně doká-
žeme tento objem ještě navýšit. Konkurenceschopnost českých 
potravin ale zvýší jen dostatečné investice a společná tvrdá práce 
všech, ne volání po zákazu dovozu z jiných evropských zemí.

 Mluvíte o vývozu. Je ale vůbec Česká republika  
potravinově soběstačná?
Považuji za velmi smutné, že ve většině základních potravin sobě-
stačnosti nedosahujeme. Podle Českého statistického úřadu jsme 
soběstační jen v produkci hovězího masa, mléka a piva. Ostatní 
potraviny musíme dovážet – nemáme dost českého vepřového 
ani kuřecího masa, nemáme dost českého másla a pokračovat 
bych bohužel mohl ještě dlouho. Místo návrhů na povinný podíl 
českých potravin (český zemědělec nedokáže v řadě základních 
potravin uspokojit ani polovinu poptávky) bychom měli vést 
vážnou debatu o tom, jak navýšit českou produkci a jak posílit 
výrobu v ČR. Často totiž vyvážíme suroviny a dovážíme výrobky 
s vyšší přidanou hodnotou, což považuji za špatné. 

 Jsou obchodní řetězce vstřícné ke spolupráci  
s lokálními dodavateli?
Obchodníci pečlivě reflektují preference svých zákazníků a k jed-
nání s lokálními dodavateli vstřícní jsou. Rozhodujícími kritérii 
pro navázání takové spolupráce je především objem, kvalita, 
včasnost dodávky a cena. Svaz obchodu klade důraz především na 
komunikaci s menšími výrobci, jejich podporu a navázání spolu-
práce. Pravidelně pořádáme setkání stávajících i nových lokálních 
dodavatelů se zástupci obchodních řetězců. Cílem je zajistit širokou 
škálu produktů pro české spotřebitele, kteří mají o lokální potra-
viny stále větší zájem. Výrazněji by mohl podíl lokálních výrobců 
stoupnout, pokud by se dokázali dohodnout a jako v okolních 
zemích vytvořit odbytová družstva, která jsou partnery obchodu 
a oběma stranám zjednodušují vzájemné vztahy. 

 Řetězce jsou též aktivní, pokud jde  
o darování zboží potravinovým bankám…
To nepochybně. Projevení solidarity s lidmi, kteří se nacházejí 
v nepříznivé životní situaci, by mělo patřit mezi jednu z lidských 
přirozeností. To je i motto listopadové Národní potravinové 
sbírky, jejíž už šestý ročník se vloni uskutečnil. Sbírka by nebyla 
myslitelná bez předních prodejců potravin a drogistického zboží 
a jsem rád, že podpora darování potravin i drogerie roste. Národ-
ní potravinová sbírka je nejviditelnější aktivitou v této oblasti, ale 
obchodní řetězce darují potravinovým bankám potraviny po celý 
rok – a pomáhají také s distribucí, aby se co nejvíce jídla dostalo 
těm, kteří ho potřebují. Například společnost Penny Market bez-
úplatně zapůjčila potravinovým bankám své logistické centrum 
v Modleticích u Prahy, aby bylo možno skladovat větší objem 
potravin. Další obchodníci zase navyšují dary od svých zákazní-
ků a podporují potravinové banky finančními prostředky. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Proto se mi líbí třeba projekt České cechovní 
normy, který definuje výrobní proces 
jednotlivých potravin tak, aby šlo o kvalitu. 
A byl bych rád, aby se tyto normy protáhly 
už i na vstupní suroviny.

 Jaká je v tomto případě role Svazu 
obchodu a cestovního ruchu?
Jako SOCR se chceme více zapojit právě do 
podpory těchto programů kvality a do pod-
pory regionálních potravin. Určitě pomůže 
i redefinice české potraviny v zákoně podle 
reálných možností a dostupností primárních 
surovin. Konzumenti jsou ochotni si za kvalitu 
připlatit a v nabídce očekávají aktuální trendy. 
Na druhé straně je zapotřebí uspokojit velkou 
část zákazníků, u nichž je cena důležitým 
faktorem pro rozhodování o nákupu.     

 Roste tedy zájem o české potraviny?
Čísla jasně ukazují, že ano. Obchodníci 
tento trend samozřejmě vítají a podporují 
ho. Narážejí však na mnohdy nedostatečné 
výrobní kapacity českých výrobců, čímž se 
celý proces podpory českých potravin brzdí. 
SOCR klade důraz na komunikaci s men-
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Jen domácí produkce 
obchody nespasí
„Samotný prodej ryze českých potravin 
obchodům na venkově nepomůže,“ 
říká prezident SOCR Tomáš Prouza

Tomáš 
Prouza (45)

Vystudovaný ekonom 
působil v letech 
2004 až 2006 jako 
náměstek ministra 
financí ČR a následně 
jako expert Světové 
banky. V letech 2014 
až 2017 zastával 
funkce státního ta-
jemníka pro evropské 
záležitosti při Úřadu 
vlády a koordinátora 
digitální agendy ČR. 
Prezidentem Svazu 
obchodu a cestovního 
ruchu ČR (SOCR) se 
stal v říjnu 2018.

01_68_PT_02_.indd   17 11.02.2019   18:54:56



18 l Profit

V roce 2012 založilo sedm feministicky 
orientovaných žen obecně 
prospěšnou společnost Jako doma 

na podporu žen bez domova. Chodily po 
azylových domech a postupně odhalovaly 
zvláštnosti ženského bezdomovectví. 

Ty jsou mnohdy doslova neviditelné  
– ženy častěji přespávají po známých, stává 
se pak, že bývají pracovně i sexuálně zneu-
žívané. V jejich příbězích bývá hodně násilí. 
Právě útěk před týráním stojí nejčastěji za 
odchodem z domova a ztrátou střechy nad 
hlavou. 

Dluhové pasti a „dvourychlostní“ státní 
systém – kdy stát spěchá na každou koru-
nu, kterou má dostat, ale s vyplácením si 
dává načas – pak problémy jen vyhrocují. 
Pokud se ženy či muži příspěvku na byd-
lení po třech měsících nakonec domohou, 
často už nemají kde bydlet. Matkám bez 

domova jsou odebrány děti, ztrácejí rychle 
zaměstnání. 

obrácené role 
Vzhledem ke svým fyziologickým potřebám 
mají ženy život na ulici složitější. A když se 
jim třeba povede sehnat další práci, často na 
černo, plat (pokud ho vůbec dostanou) na 
sebeskrovnější bydlení nestačí. A ženy, které 
se ocitly na ulici, zejména ty se zkušeností 
s ponižováním a násilím, se stydí o pomoc 
požádat.

Právě jim se zakladatelky společnosti 
Jako doma rozhodly podat pomocnou ruku. 
Předpokládaly, že mnoho z žen, které skon-
čily bez střechy nad hlavou, byly nadané 
kuchařky, které by se rády pochlubily svými 
schopnostmi. A při návštěvách azylových 
domů a sbírání zkušeností v zahraničí zjisti-
ly, že to nejlepší, co by jim mohly nabídnout, 

by bylo bezpečné, přátelské, respektující 
prostředí. V něm by se bezdomovkyně 
mohly nejlépe seberealizovat a k tomu získat 
férový výdělek. 

„Vídaly jsme lidi bez domova stát fronty na 
jídlo u různých služeb a společně nás napadlo 
to otočit. Ať ženy bez domova vaří pro veřej-
nost, získají práci a ukážou, co umějí,“ napsaly 
zakladatelky Jako doma na webové stránky 
společnosti. A přišly s nápadem Jídelny kucha-
řek bez domova. Hlavní tváří neobvyklého 
projektu se stala Lenka Vrbová, absolventka 
žurnalistiky a genderových studií. 

výřečné kuchařky 
Prvním krokem bylo otevření stánku u met-
ra v Karlíně. Ten fungoval jednou za čtrnáct 
dní. Následovalo otevření stánku na pražské 
náplavce u Vltavy a potom rozjezd originál-
ního veganského cateringu. Jeho součástí 
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Z ulice k plotně
Ženy z Jídelny kuchařek 
bez domova našly nový smysl života
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byla možnost si s kuchařkami promluvit, 
vyslechnout jejich příběhy. Po třech letech 
pak otevřely v pražských Košířích vlastní 
kuchyni a bistro.   

Peníze podnikavé ženy z obecně prospěš-
né společnosti Jako doma získaly z EU jako 
grant. Bývalou dlouhodobě nevyužívanou 
jídelnu s velkou kuchyní pak poskytla za 
symbolický nájem městská část Praha 5. 
Provoz veganského bistra byl zahájen v břez-
nu před dvěma roky.

Jídelna kuchařek bez domova má zatím 
otevřeno tři dny v týdnu, ale od února chys-
tá rozšíření provozní doby. Bistro si již našlo 
„štamgasty“ z okolí, byť se zdá na první 
pohled, že je poněkud zastrčené. Lidé sem 
přicházejí za skvělými pokrmy nabízenými 
za přijatelnou cenu a mnohdy výřečnými 
kuchařkami.  

„I tímto způsobem se prolamují neuvěři-
telně silné zdi předsudků kolem bezdomo-
vectví,“ říká Lenka Vrbová. 

SáZka na veganSkou Stravu 
S Lenkou jsme se sešli přímo na místě, 
v Brožíkově ulici, nedaleko Malostranských 
hřbitovů. Právě se tu konal oblíbený Burger 
Day (samozřejmě ve veganském provedení) 
a v maličké jídelně bylo nabito. Za úpravu 
pokrmů by se nemuseli stydět ani ve vyhlá-
šené restauraci. Proč se vlastně Kuchařky 
bez domova zaměřily na veganskou stravu? 
ptáme se. 

„Organizace vznikala na etických prin-
cipech a k nim patří i snaha zanechávat 
co nejmenší ekologickou stopu. Vzhledem 
k tomu, že pracujeme s tématem sociálního 
vyloučení, tak bychom z možnosti najíst se 
u nás nerady kohokoli vylučovali. Veganskou 
stravu si totiž mohou dát i lidé, kteří se masa 
nestraní, takže se tím rozšiřuje okruh mož-
ných návštěvníků,“ vysvětluje Lenka Vrbová. 

„Máme také možnost zpracovávat přebyt-
ky ovoce a zeleniny. Největším dodavatelem 
surovin je Tesco na Andělu, ale v sezoně nás 
zásobují i drobní zemědělci. Spolupracujeme 
také s týmem Zachraň jídlo a iniciativou Na 
ovoce mapující sady, o něž se nikdo nestará.“

nový život 
V kuchyni nyní pracuje sedm žen, dvě na 
hlavní pracovní poměr, pět brigádně. Pouze 
jedna z nich je vyučená cukrářka – ostatně 
zájemkyně o práci potřebují jenom zdravot-
ní průkaz a chuť učit se a pracovat. K nejzku-
šenějším kuchařkám patří dvaatřicetiletá 
Katka, která absolvovala školení s profesio-
nálními kuchaři a zaučuje nováčky. 

Ani ne padesátiletá Eva, jejíž veganské 
kreace byly pověstné, bohužel onemocněla 

a zemřela. Lavička označená jejím jménem stojí přímo před 
karlínským centrem Jako doma. Nejstarší z kuchařek je še-
desát. V tomto věku se práce hledá obtížně i běžným ženám.

Za necelé dva roky existence jídelny se už mnohé změnilo. 
Obě kuchařky v hlavním pracovním poměru bydlí v proná-
jmu – pětadvacetiletá Nikola prošla oddlužením, ujala se 
opuštěného pejska a hrála v divadelním představení žen bez 
domova „Ony“. 

Brigádnice na rozdíl od začátků, kdy mnohé přespávaly 
v noclehárně na lodi Hermes, bydlí na ubytovně nebo v azy-
lovém domě a některým se podařilo sehnat práci.

a co Dál? 
Projekt je „ziskový“ hlavně tím, že pomáhá ženám postavit 
se na vlastní nohy. Vrací jim ztracenou sebedůvěru. Ovšem 
finanční stabilita je doposud v nedohlednu. „Stále jsme 
dotováni z grantů, fundraisingu a benefičních akcí. Učinily 
jsme nějaké propočty, ale popravdě zůstaly jen na papíře. 
Naše odhady nám zatím nikdy moc nevyšly,“ přiznává Len-
ka Vrbová a dodává, že důležitou roli v hospodaření sehrává 
catering, který má velmi dobrý ohlas. 

V bistru by chtěli i nadále stavět na oblíbeném jídelníč-
ku, zamýšlejí prodloužit provozní dobu a odpoledne přidat 
burgery a další novinky. V centru Prahy pak hledají prostor 
pro takzvané „hladové okno“. Tam by chtěli vozit pokrmy 
připravované v Košířích. 

Je také potřeba zlepšit rozvoz. Firma, s níž Jídelna ku-
chařek bez domova spolupracuje, často nestíhá a na vlastní 
rozvoz zatím není. 

JANA ŠUlIsTOVÁ

Nabídka Jídelny 
kuchařek bez 
domova  

  �Veganské�menu 
sladká, slaná, teplá a stude-
ná jídla o několika chodech  
i drobné občerstvení

  �Teplé�nápoje (káva, čaj), 
vlastní nealkoholické limo-
nády a šťávy, alkoholické 
nápoje nepodávají

FO
TO

: 
M

ar
ti
n 

Pi
nk

as

01_68_PT_02_.indd   19 11.02.2019   18:54:58



Je sychravé prosincové ráno. S tretrami 
na nohou kličkujeme mezi pejskaři 
v pražské Stromovce. Podnikatelka 

Jana Hronková tady každý den absolvuje 
sedmikilometrový „zdravotní“ běh. „Po 
pětačtyřicítce jsem se po sportu vždycky 
cítila unavená a bolely mě klouby. Pomohly 
mi až kurkuminové tablety. Navíc se mi po 
nich uleví nesmírně rychle,“ říká aktivní 
padesátnice. 

„Od mládí trpím na angíny. Z doplňků 
stravy jsem zkoušela chlorelu, GS extra 
strong multivitamin či echinaceu. Trochu mi 
pomohly, změna přišla až s Neo curcumin 
supplement a přípravkem Immuno Colos-
trum,“ prozrazuje.

ZáZračné mleZivo
Produkty s takzvaným kolostrem jsou 
oblíbené po celém světě. „Kolostrum neboli 
mlezivo je prvotní mléko, které obsahuje 

vysoké množství imunoglobulinů – pro-
tilátek, které jsou součástí imunitního 
systému. Kromě toho obsahuje laktofe-
rin, aminokyseliny, enzymy, vitaminy či 
minerály. Působí blahodárně na imunitní 
systém, regeneraci či proti alergiím,“ vypo-
čítává výkonná ředitelka firmy mcePharma, 
jež zmíněné doplňky stravy vyrábí, Andrea 
Doležalová.

Progresivní firma z Bílovce na Novojičín-
sku, která letos na podzim uspěla v soutěži 
Exportní cena, vyvíjí a vyrábí inovativní 
doplňky stravy, krmiva pro zvířata a kosme-
tiku. Ačkoli vstoupila se svými výrobky na 
trh teprve předloni, vyváží dnes do 17 zemí 
světa. 

„Na to, jaké úspěchy ji provázejí, je 
historie firmy krátká. V portfoliu máme 
přibližně třicet doplňků stravy a bezmála 
deset doplňkových krmiv pro psy a kočky,“ 
shrnuje manažerka.

Sprint k úSpěchu
Cesta k prosperitě bývá dlouhá a trnitá, 
v případě společnosti mcePharma to neplatí. 
V čem tedy tkví tajemství jejího úspěchu? 
Základem je vlastní vývojový tým složený 
ze specialistů potravinářů, technologů 
a farmaceutů. 

„Od začátku spolupracujeme s českými 
univerzitami: VŠB-TU Ostrava s centrem na-
notechnologie, Veterinární a farmaceutickou 
univerzitou Brno, Lékařskou fakultou UK 
v Hradci Králové či 1. lékařskou fakultou UK 
v Praze a Biotechnologickým a biomedicín-
ským centrem AV a UK. Ze spolupráce vzešly 
tři doplňky stravy na bázi orálně rozpustných 
tablet,“ prozrazuje Andrea Doležalová.

Jde o zmíněný přípravek s kurkuminem 
a další doplňky se zaměřením na migrénu 
a podporu spánku. Téměř zázračný účinek 
spočívá v rychlé vstřebatelnosti aktivních 
látek – a to už v ústech, kde se rozpustí.

20 l Profit20 l Profit

Nesnesitelná lehkost podnikání
Za dva roky, kdy mcePharma pomáhá 
lidem s migrénou či oslabenou imunitou,
dobyla trhy v 17 zemích

Př ÍBĚH 
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Firma ale neuspokojuje jen vy-
znavače zdravého životního stylu. 
Radost z toho, co nabízí na trhu, 
mají i majitelé domácích mazlíč-
ků. K vývoji doplňkových krmiv 
pro malá zvířata se dostali díky 
spolupráci s významnou českou 
společností. 

„Na podzim roku 2017 u nás 
poptávali ODT excipient, který 
z důvodu ochrany know-how nena-
bízíme k prodeji. Vznikla unikátní 
řada vysoce vstřebatelných tablet 
pro psy a kočky, kterou jsme letos 

uvedli na trh. A kosmetiku s kolostrem jsme do portfolia zařa-
dili na základě poptávky našich klientů,“ dodává manažerka.

jak Dobýt Svět? 
Ačkoli se firma z Bílovce rychle prosadila doma i na zahranič-
ních trzích, nechtějí její zástupci usnout na vavřínech. Plánují 
oslovovat nové klienty a dále expandovat do zahraničí.

„Každoročně vynakládáme nemalé finanční prostředky na 
prezentaci na zahraničních veletrzích. Za zmínku stojí Ženeva, 
Dubaj nebo Šanghaj. Snažíme se pochopit zvláštnosti jednot-
livých exportních teritorií a nabízet produkty přizpůsobené 
místním potřebám a požadavkům. Umožňuje to zvyšovat naše 
renomé v zahraničí a rozšiřovat aktivity na nové trhy,“ shrnuje 
Doležalová. Některé produkty putují do světa pod jejich vlastní 
značkou, jiné se ukrývají pod privátním brandem. Doplňky 
stravy z Bílovce znají zákazníci v Evropě, ale také v Saúdské 
Arábii, Spojených arabských emirátech nebo Jordánsku.

„Připravujeme se na vstup do Koreje, kde budou naše vý-
robky dostupné snad již letos. Založili jsme pobočku v Kanadě, 
našim cílem pro rok 2019 je expanze do Severní Ameriky,“ 
prozrazuje další plány.

byZnyS DneS na inovacích Stojí
Inovace jsou zaklínadlem doby. Kdo v časech Průmyslu 4.0 
neinovuje, jako by nebyl, zní unisono z řad podnikatelských 
organizací, jež se obávají zaostávání českých firem. „Všechno 
v byznysu stojí na inovacích, svět doplňků stravy a doplňkových 
krmiv není jiný,“ potvrzuje Andrea Doležalová.

„Doplňky stravy bývají poměrně jednoduše kopírovatelné, 
stačí vám k tomu zkušený technolog. Naše produkty jsou ale 
postaveny na vlastním excipientu a unikátních technologických 
postupech typických spíše pro farmacii. Konkurence je v oboru 
velká, ale věříme, že jsou naší výhodou vlastní vědecké studie 
a unikátní technologické zpracování,“ dodává.

Už brzy by měla společnost obdržet patent na zpracování 
kurkuminu. Žádost podala v roce 2017 v ČR, loni ji rozšířila 
na celou EU, USA a Kanadu. „Pevně věřím, že v budoucnu 
přibydou další projekty hodné smysluplné patentové ochrany,“ 
doplňuje Doležalová.

Celý výrobní a vývojový proces mají pod vlastní střechou, 
a tedy pod přísnou kontrolou. Zákazník tak může kdykoliv 
přijet na audit dokumentace a výroby, což je pro něj zárukou 
kvality. Cesta „vlastního vývoje pokročilých řešení“ je finančně 
náročná, ale firmě z Novojičínska se vyplácí. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

praktikantka jógy
Andrea Doležalová je renesanční bytostí. 
V oblasti farmacie a zahraničního obchodu 
pracovala od roku 2003, několik let zastáva-
la pozici ředitelky nákupu a logistiky v se-
sterské společnosti IMCoPharma. Zároveň 
praktikuje jógu a propaguje zdravý životní 
styl. Její spojení s firmou, jež je součástí 
českého soukromého holdingu Vivesa hol-
ding, bylo logické. „Využila jsem dlouholeté 
zkušenosti z farmacie, své nároky na kvalitu 
a kontakty. Jsem praktikantkou jógy a že-
nou, která dbá na své zdraví. Změna směru 
byla velmi lákavá,“ říká.

„Idea vyvinout vlastní excipient vznikla 
ve firmě IMCoPharma. Později jsme projekt 
přesunuli do samostatné společnosti a za-
měřili se na vývoj a výrobu doplňků stravy. 
Některé projekty vznikají společně. IMCo-
Pharma je například spoluautorem patentu 
na zpracování kurkuminu,“ prozrazuje.
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mcePharma 
v číslech
V roce 2017 dosáhla 
firma obratu 12 mi- 
lionů a zisku 1,8 mi- 
lionu korun. S vývojem 
začala v roce 2014, ale 
první výrobky prodala 
až předloni. Aktuálně 
má sedm kmenových 
zaměstnanců, některé 
pracovníky sdílí  
s Vivesa holding. 
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úNAVA Z TABleT.  
„Lidé hledají uživatelsky 
přívětivé formy. Proto se 
zaměřujeme na tablety 
a práškové směsi rozpustné 
v ústech. Nevyrábíme 
produkty, které organismus 
nedokáže využít,“ říká 
Andrea Doležalová, ředitelka 
firmy mcePharma.
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Neměli jsme co ztratit, mohli jsme 
jen získat. A tak jsme si řekli: 
Pojďme udělat něco výjimečného, 

zvedněme hlavu. Pojďme proti tradičnímu 
obrazu, že se všechno musí dělat opatrně, 
bezpečně a hlavně ne z drahých materiálů. 
Kdo by si to pak koupil? Rozjeďme to. Když 
do pekla, tak s plnou parádou! vzpomíná 
Ivan Petrův, ředitel úspěšné brašnářské 
firmy Tlustý a spol., na začátky.

krušné Začátky
Vystudovaný právník spojil před šesti lety 
síly s ševcem Romanem Tlustým, svým 
starým známým. Stál tehdy na pomyslné 
křižovatce. Jen krátce předtím prodal IT fir-
mu, kterou budoval předchozích patnáct let. 

„Řekl jsem mu: Ty budeš šít věci a já najdu 
zákazníky. Nevypadalo to tehdy dobře. Totiž 
takový greenfield, jako jsme měli my v ro- 
ce 2014, jen tak někdo neměl. V lednu 2014, 
na samém počátku, čítala naše tržba 2240 

korun. Neměli jsme funkční stroje, jen 
nějaké šroty, materiály, vlastně jen nějaké 
zbytky, byli jsme v místnosti bez oken…“ 

Jako první zhotovil webové stránky. Spo-
lečně nafotili produkty a opřeli se do toho na 
sociálních sítích.  „Romanova sveřepost a chuť 
se nevzdat vše poháněla a nakonec rezonovala. 
Lidé si nás postupně našli, přicházely první 
objednávky,“ popisuje obtížné začátky Petrův.

 „I já jsem to tehdy bral jako osobní výzvu. 
Všichni tvrdí, že na začátku podnikání 
musí být byznys plán a investor a já nevím 
co ještě a my na to říkáme, ne, nemusí být 
vůbec nic, kromě extrémní vůle a motivace 
jít nahoru.“

oD opaSků k ZavaZaDlům
Objednávek rychle přibývalo, sto, dvě stě, 
pět set, a najednou nevěděli, kam dříve 
skočit. Začali najímat lidi. A měli opět štěstí. 
Ukázalo se, že na pracovním trhu zbylo po 
divokých devadesátých letech, kdy kracho-
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Brašnářství naruby
Když do pekla, tak s plnou parádou! 
Hodně úderný slogan stál u vzniku 
brašnářské firmy Tlustý a spol.

Př ÍBĚH 
ús PĚC HU
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vala jedna fabrika za druhou, hodně řemesl-
níků, vyučených ševců, kteří chtěli v oboru 
pokračovat. Sice byli roky mimo, nicméně 
nic nezapomněli. „Kůže, to je srdeční záleži-
tost, lidé, kteří s ní dělají, to řemeslo milují,“ 
říká Petrův.

Po prvních Vánocích si pronajali vedlejší 
místnost, ta už měla okna (!), a byznys na-
bral na obrátkách. Po šesti letech má firma 
roční obrat téměř třicet milionů, tržby ros-
tou skokově o 40 procent. Loni obsloužili  
16 tisíc zákazníků a celkově už nějaký pro-
dukt Tlustého a spol. vlastní 50 tisíc lidí. 

V nabídce dnes mají přes 60 typů výrobků 
– od opasků a peněženek přes tašky do měs-
ta a diáře po cestovní zavazadla a tašky na 
notebooky. Nejpopulárnější jsou peněženky 
a opasky. „Obzvlášť před Vánocemi se tu 
vine fronta žen, které chtějí potěšit nějakého 
mužského,“ směje se Petrův. Letos by rádi 
na trh uvedli kvalitní řemínky k hodinkám, 
které u nás nikdo jiný nevyrábí. 
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S čínou Se nepereme
Brašnářství Tlustý a spol. je výjimečné nejen 
svými produkty, ale také osobním přístu-
pem. „Rozhodli jsme se, že nebudeme dělat 
věci, které jsou zboží – zboží nemá obrazně 
řečeno žádnou hodnotu od chvíle, kdy se 
všechno dělá v Číně. Jim nelze konkurovat,“ 
vysvětluje Petrův. 

Vydali se proto jinou cestou, nabízejí kva-
litu za vyšší, leč stále ještě přijatelné ceny. 
„Taška za patnáct tisíc je drahá,“ připouští 
manažer. „Ale člověk s běžnou výplatou si ji 
nakonec může dovolit. Ušetří na ni.“ 

Od kominíků a bagristů až po bílé 
límečky, doktory a právníky, to jsou jejich 
zákazníci. Lidé, kteří chtějí hezkou věc, 
která vydrží. Lidé, kteří nemají chuť kupovat 
anonymní zboží v obchodních domech. Lidé, 
kteří chtějí něco, co vzniklo „jen pro ně“, 
s garancí přímo od výrobce. 

„Dneska je trh postavený na spotřebo-
vávání. Nutí zákazníky neustále kupovat 

nové věci. Touto cestou my nejdeme. 
Poskytujeme doživotní záruku. Chceme, 
abyste tu věc mohli mít deset a víc let,“ 
popisuje základní filozofii jeden ze zakla-
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datelů firmy. Dodává, že jsou samozřejmě 
schopni vyslyšet i velmi sofistikovaná 
přání. Není pro ně problém objednat kon-
krétní odstín kůže z Itálie, dovézt zámeček 
z Japonska. 

„Lidé nakupují ze dvou důvodů – něco 
potřebují nebo chtějí udělat někomu radost,“ 
vysvětluje Petrův. „A my chceme lidem také 
dělat radost.“ 

oSobní příStup
Zboží u nich nevzniká na sklad, od počátku 
má svého majitele. Většinu vyhlédnutého 
zboží si může zákazník nechat upravit podle 
svého vkusu – od barevnosti přes množství 
a rozložení kapes po vyražený monogram, 
logo nebo například i erby. Malé věci jsou 
vyřízené do dvou týdnů, u větších se čeká 
čtyři neděle. 

„Občas za námi přicházejí firmy, jestli 
bychom pro ně nešili. Odmítáme je, bu-
dujeme svoji značku, nejsme montovna 
a nechceme jí být,“ dodává Petrův. Zkusili 
kdysi ušít pár kousků na sklad, ale velice 
rychle od toho upustili. Přiznali si, že 
jim nevěnovali takovou pozornost jako 
v případě, když nebylo dopředu jasné, 
pro koho vše zhotovovali. „Jsme v tomto 
ohledu unikátní, neznám žádnou jinou 
firmu, a hledal jsem i po Evropě, která by 
to dělala jako my.“ 

SpolečenStví šikovných 
Tlustý a spol. tvoří v současné době spo-
lečenství řemeslníků, jež spolupracuje 
s několika desítkami českých živnostníků 
od brašnářů a galanteristů po švadlenky 
a obuvníky. Fungují jako dílna či ateliér, 
pronajímají stoly a strojový park a firma 
zajišťuje zakázky. „A je jedno, jestli člověk 
sedí tady, nebo je na Vysočině nebo někde 
úplně jinde,“ dodává Petrův. 

Aktuálně by se rádi pokusili o pronik-
nutí na zahraniční trh. Sestavují meziná-
rodní obchodní tým, aby si mohli i nadále 
vše zajišťovat. „Chtěli jsme lidem v Česku 
ukázat, co umíme a teď bychom to chtěli 
ukázat celému světu. Máme tým lidí, 
který dokáže zajistit celý výrobní proces 
od návrhu až po odeslání zákazníkovi,“ 
uzavírá Petrův.

 „Tato firma je o naději, že můžeme něco 
dokázat, že to můžeme udělat i bez zdrojů 
a že nemusíme dělat pro někoho. Tady je 
Louis Vuitton a tady Tlustý, a my nechce-
me být tak velcí jako oni, ale chceme být 
stejně dobří a ještě lepší. A myslím, že to 
už jsme.“ 
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Brašnářství Tlustý 
50 tisíc zákazníků za šest let existence, me-
ziroční růst o 30–40 procent, obrat firmy 
téměř 30 milionů korun, více než  
60 typů výrobků. 

Bestsellery.  
Jsou jimi opasky  
a peněženky, jejichž cena 
začíná na 1600 korunách.
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Tato firma nákladem třiceti milionů 
korun proměnila zdejší bývalou 
ubytovnu na supermoderní továrnu 

na výrobu zdravých trvanlivých pokrmů. 
S novou řadou pokrmů Space Menu chtějí 
dokonce trutnovští prorazit až do vesmíru!

U počátků konzervárenství stál Napo-
leon – to pro jeho vojska a na jeho objed-
návku byla vymyšlena metoda zavařování 
pokrmů do skleněných či kovových nádob. 
Velký malý vojevůdce by byl určitě firmou 
Expres Menu nadšen. Její ředitel a za-
kladatel Petr Sogel totiž původní metodu 
sterilace hotových jídel – kterou se na 
venkově už v 19. století zavařovalo třeba 
maso ze zabíjačky či husí játra v sádle – po 
roce usilovné práce a zkoušek dovedl na 
vyšší stupeň dokonalosti. 

„Jde o technologii výroby CTP – kontinuál- 
ní tepelný proces,“ vysvětluje Adam Sogel, 

syn Petra Sogela, který má ve firmě na sta-
rost marketing a zahraniční obchod. „Paten-
tově chráněná metoda CTP je založena na 
správném načasování – od prvotní přípravy 
jídel přes vaření a plnění do bariérových 
sáčků až po konečnou sterilaci. Vše probíhá 
v přísně kontrolovaných teplotách a přesně 
určených časech.“

krakonoš by Se oliZoval
„Původně jsme v roce 1999 začali s výrobou 
šokově zamražených jídel,“ vysvětluje Adam 
Sogel. Odbyt zajišťovaly továrny v okolí, 
které pokrmy odebíraly pro své závodní 
stravování. Běžná metoda konzervace jídel 
ovšem Petru Sogelovi nestačila, a tak dlouho 
přemýšlel a zkoušel nejrůznější nové postu-
py, až dospěl k podstatně vylepšené metodě 
sterilace hotových jídel. Upravil ji tak, že je 
nyní vůči konzervovaným jídlům šetrnější 

a umožňuje jejich delší dobu skladování 
při pokojové teplotě (na obalu se uvádějí tři 
roky, pokrmy by ale zřejmě vydržely neporu-
šené i podstatně déle). Trvanlivost si firma 
nechala odzkoušet a certifikovat zkušební 
laboratoří v Hradci Králové. 

„O naši patentovanou technologii je zá-
jem, ale zatím ji nikomu nepouštíme,“ dozví-
dáme se v Expres Menu. „Dostáváme také 
nabídky na výrobu pokrmů naší technologií 
pod cizími privátními značkami, ale rovněž 
je zatím odmítáme.“

Od počátku existence firmy se trutnov-
ští snaží od konkurence odlišit kvalitou. 
Jejich jídla jsou bezlepková, bez jakýchkoli 
umělých konzervantů, vždy z čerstvých su-
rovin – nejlépe lokálních – a ručně připra-
vovaná. Že se rozdíl pozná, o tom svědčí 
neustále rostoucí zájem o jídla z podhůří 
Krkonoš. „Lidem naše výrobky chutnají 

24 l Profit

Lahůdky z Trutnova 
pro Napoleona i kosmonauty 
Až pojedete do Chorvatska či do hor, 
možná si s sebou vezmete jídlo 
od trutnovské firmy Expres Menu 
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NeJlePŠÍ ReKlAMA. 
„Lidem naše výrobky chutnají 
a doporučují je svým přátelům 
a známým,“ pochvaluje si  
Adam Sogel (vlevo)

01_68_PT_02_.indd   24 11.02.2019   18:55:06



02/2019 l 25

a doporučují je svým přátelům a známým. 
To je ta nejlepší – a také nejlevnější – re-
klama, jakou si můžeme přát,“ pochvaluje 
si Adam Sogel. 

Trutnovští jsou pyšní také na to, že jejich 
pokrmy vždy obsahují velké kusy masa – to 
u konkurence není běžné. „Naší chloubou 
je Krakonošova pochoutka (jelení ragú), 
kterou připravujeme na kořenové zelenině 
a dochucujeme dobrým červeným vínem 
a rybízovou marmeládou,“ řekli nám ve 
firmě. „Z dalších pokrmů je asi nejoblíbe-
nější svíčková na smetaně – svoje milovníky 
si ale nacházejí i fajnšmekrovská jídla typu 
husích jater na cibulce nebo třeba snídaňová 
pohanková kaše s meruňkami.“

„živá“ voDa pro chuť i ZDraví
Výrobky Expres Menu nenajdete ve vel-
koobchodních řetězcích; jejich podmínky 
pro firmu nebyly přijatelné. Její růst to sice 
trochu zpomalilo, ale na druhé straně zase 
měli trutnovští větší svobodu volby a bližší 
kontakt se zákazníky. Hlavně podle odbytu 
na svém e-shopu ihned poznají, co se „chyti-
lo“, a oč třeba není až takový zájem.

V Expres Menu jsou otevřeni všem 
novým myšlenkám – tedy pokud jsou 
ekologické a přinesou zlepšení jejich 
produktů. Například zde používají „živou“ 
a „mrtvou“ vodu. Normální pitná voda má 
pH kolem sedmi. „Mrtvá“ voda – s pH 3 – 
je v Trutnově ve formě mlhy používána 
k sanitaci výrobních prostor, protože jde 
o unikátní přírodní dezinfekční prostře-
dek. Naopak „živá“ voda – s pH 12 – je 
zde přidávána do jídel, aby zvýraznila 
jejich chuť. To následně umožňuje méně 
solit a kořenit, což náš organismus přijme 
s povděkem. Plnohodnotná chuť pokrmu 
ale zůstává zachována.

Stejně tak – přestože se Expres Menu 
rozrůstá a v nových prostorách chce vyrábět 
až deset tisíc porcí za směnu – zůstává 
i rodinný charakter firmy. Petr Sogel (mimo-
chodem původní profesí architekt) Expres 
Menu založil, vyvinul převratnou metodu 
CTP a dodnes je ředitelem. Jeho manželka 
Hana pečuje o finance a účetnictví. Syn 
Adam pak má na starost marketing a zahra-
niční obchod, dcera Marie se stará o odbyt 
ve Španělsku.  

buDe chutnat koSmonautům?
Pokrmy z Trutnova dobře znají a používají 
lidé, kteří sáhnou jen po tom nejlepším – 
horolezecké expedice, speciální armádní 
a policejní týmy či piloti společnosti Travel 
Service. Stále častěji si je ale s sebou berou 
i rodiny směřující na dovolenou do zahra-

ničí. Relativně luxusní jídla z produkce Expres Menu tak 
nahradila tradiční paštiky. Firma má klienty už i v Kanadě 
a USA, Adam Sogel nyní připravuje marketingový plán 
proniknutí na trhy sousedních zemí.

S novou továrnou ale přišel čas (a také prostory) na vývoj 
zbrusu nových výrobků. To je především řada Space Menu, 
od níž si firma slibuje velký úspěch v zahraničí, včetně těch 
nejnáročnějších trhů. „Rádi bychom se s těmito výrobky 
dostali i do kosmického programu NASA,“ usmívá se Petr 
Sogel v duchu verše Svatopluka Čecha, že „malý ten, kdo zná 
jen malý cíl“.

Trutnovské „amarouny“, o něž je už teď velký zájem mezi 
špičkovými sportovci, horolezci apod. (ozval se i Český 
olympijský výbor) tvoří například v případě Space Menu 1 
pasta z rozemletých chia semínek, silné černé kávy, čekan-
kového sirupu a kokosového oleje; vše v biokvalitě. Tato 
kaše, kterou sníte za pár vteřin, může v případě potřeby 
nahradit oběd a při velké fyzické námaze okamžitě dodá 
energii. Samozřejmě nedokáže nahradit klasickou stravu – 
existuje však bezpočet situací, kdy po ní rádi sáhneme. Co 
třeba až vám příště začnou docházet síly na běžkách nebo 
v posilovně? 

IVO BARTÍK

Co je to CTP?
Novinka spojuje zkušenos-
ti našich babiček s nej-
modernější technikou. 
Pokrmy jsou po uvaření 
přesunuty do konvekto-
matu, kde jsou vystaveny 
teplotě tři sta stupňů 
Celsia a ošetřeny párou 
i horkým vzduchem. 
Nakonec jídlo, už uzavřené 
v obalu, ještě jednou 
projde rychlým zahřátím. 
Takto napsána vypadá 
konzervace pokrmů „à la 
Expres Menu“ dost jedno-
duše, to důležité je však 
ukryto v detailech (časy 
jednotlivých procedur, 
přesné teploty aj.), které 
jsou předmětem patento-
vé ochrany.
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I když jarní prázdniny mají ve svém 
názvu roční období spojené s rašícími 
pupeny a záhony narcisů, jejich využití 

bylo v Česku tradičně spojováno s lyžováním 
na horách. Pro zimní střediska tak kromě 
vánočních prázdnin představovaly tradičně 
jeden z vrcholů lyžařské sezony. 

Jenže s tím, jak se českým domácnostem 
zvyšuje životní úroveň, mění se zaměření 
jejich zimní dovolené. Jarní prázdniny,  
které v Česku začaly 4. února a potrvají do 
17. března, stráví většina Čechů z těch, jež  
se rozhodnou vyjet do zahraničí, u moře. 
Podle průzkumů jich tam vyrazí celých  
58 procent. Na hory v cizině se pak chystá 

jen 36 procent turistů. „Lidé nejčastěji volí 
Egypt, jelikož je cenově dostupný a průměr-
ná teplota se nyní pohybuje okolo příjem-
ných 25 stupňů. Teplota vody přesahuje 
20 stupňů,“ uvedla tisková mluvčí cestovní 
agentury Invia Andrea Řezníčková. Kromě 
koupání lákají české turisty v Egyptě také 
tamní památky. I proto, že pro Evropany 
je tam současné počasí snesitelnější než 
v letních měsících. 

Druhou výraznou destinací jsou o jarních 
prázdninách Spojené arabské emiráty. Do 
země, jež se stala symbolem bohatství, zamíří 
přes sedm procent Čechů. 

„Emiráty jsou pro turisty lákavou zemí. 

Nabízejí krásné pláže s bílým pískem, prů-
zračné moře i nespočetnou škálu možností, 
jak strávit volný čas v podobě několika druhů 
zábavních parků i možností k nákupu,“ 
upřesnila Andrea Řezníčková s tím, že nejví-
ce turistů navštíví oblasti Ras al-Khaimah, 
Fujairah a Dubaj.

luxuS, nebo umakart
Stále více české turisty láká také lyžování 
v zahraničí. I když se úroveň horských stře-
disek v tuzemsku zlepšuje, přibývají lanovky 
i sjezdovky, jejich trvalou slabinou zůstává 
úroveň ubytování. Na českých horách výraz-
ně chybí kvalitní pokoje pro střední třídu. 

Pláž poráží lyže
Češi bohatnou, a tak se mění 
i způsob, jakým tráví svoji 
dovolenou během zimy 
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Lidé si tak v převážné části musejí vybírat 
mezi luxusem, který je pro ně finančně 
nedosažitelný, nebo naopak horskými cha-
tami, jejichž vybavení pamatuje ještě školní 
zájezdy ze sedmdesátých a osmdesátých let 
a podmínky pro turisty jsou tam mnohdy 
nedůstojné 21. století. 

Právě kvalitní ubytování za přijatelné 
peníze tak turisty z Česka láká na zimní 
dovolenou v lyžařských střediscích v Itálii 
a Rakousku. Nejvíce lyžařů si loni vybralo 
italská střediska Paganella, Val di Fiemme 
a Aprica. V Rakousku pak vévodí centra 
Salzburg, Kaprun a Dachstein West. „Vyhlá-
šené lyžařské oblasti volí milovníci zimních FO
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česKÝ seN. V zimě 
vyráží k moři stále 
více Čechů. Nejvíce je 
přitahuje cenově výhod-
ný Egypt. Ti movitější 
volí například Spojené 
arabské emiráty 
nebo Dominikánskou 
republiku.  
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sportů především díky jejich dobré dopravní dostupnosti v řádu 
hodin, skvělým sněhovým podmínkám, kvalitním službám a široké 
nabídce dalšího vyžití,“ doplnila Andrea Řezníčková. 

Lyžování v alpských střediscích má výhodu především ve velkém 
počtu sjezdovek a jejich úrovni. Díky hojnosti tratí odpadá čekání na 
lanovky. Kvůli velkému zájmu ale návštěvníci nemohou příliš počítat 
s tím, že by v oblíbených zimních letoviscích získali ubytování na 
poslední chvíli. „Last minute u horských pobytů v podstatě neexis-
tuje. Nejoblíbenější hotely v blízkosti sjezdovek jsou vyprodané už 
i v říjnu,“ uvedla Andrea Řezníčková.  

létu vévoDí řecko
Nejenom o trendech pro zimní měsíce, ale také o nejvyhledávaněj-
ších destinacích pro letní dovolenou se turisté mohou dozvědět na 
letošním veletrhu Holiday World, který se uskuteční 21. až 24. února 
2019 v areálu holešovického Výstaviště v Praze společně s 13. roční-
kem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel. 

České turisty tradičně nejvíce láká Chorvatsko, mezi oblíbené 
země patří také Itálie a Slovensko. Vzhledem k jejich geografické 
blízkosti tam tuzemští návštěvníci vyrážejí individuálně. 

Mezi těmi, kteří využívají služeb cestovních kanceláří, pak loni 
vévodilo Řecko, kde strávilo dovolenou přes 21 procent Čechů se za-
koupeným zájezdem. Nejčastěji to bylo na Krétě a na Rhodosu. Kvůli 
teroristickým útokům z posledních let je o něco nižší zájem o Egypt, 
naopak rostou počty českých dovolenkářů v Bulharsku. 

Nejvíce zájezdů Češi kupují na poslední chvíli, loni se například 
více než čtvrtina všech zájezdů z celkového počtu za celý rok prodala 
v červenci a v srpnu. Do popředí se díky „first minute“ nabídkám 
dostávají také lednové nákupy zájezdů, na které připadá zhruba  
12 procent objednávek. 

Rostoucím příjmům tuzemských turistů odpovídá také standard 
ubytování, který vyžadují. Kempování ve stanech s vlastním stravo-
váním a společnými sprchami již dávno není pro české návštěvníky 
něčím, co by chtěli během dovolené absolvovat. Většina z nich se 
tomu již vyhýbá. Dávají tak přednost čtyřhvězdičkovým hotelům 
a „all inclusive“ stravování, za nimi následují tříhvězdičkové hotely 
a polopenze.

Téměř polovinu zahraničních cest, konkrétně 47 procent, absol-
vovali Češi autem, 13 procent autobusem a 37 procent letadlem. 
S cestovní kanceláří vyrazilo na dovolenou 46 procent lidí, zbytek 
individuálně.

Směr tokio
Cestovní kanceláře se již letos začínají připravovat na velký zájem 
o letní olympijské hry, které se v roce 2020 uskuteční v hlavním 
městě Japonska. Tokio se tak stane pátou metropolí v historii olym-
pismu, v níž se hry budou konat už podruhé. Přiřadí se k Aténám, 
Paříži, Londýnu a Los Angeles. I když slavnostní zahájení letních 
olympijských her se odehraje až 24. července 2020, již nyní mohou 
nedočkaví zájemci využívat u českých cestovek možnost takzvané 
předrezervace. 

Díky tomu stačí nahlásit počet osob a disciplínu, kterou chtějí 
v Japonsku navštívit, a od cestovní kanceláře se dozvědí předběžnou 
cenu. Na jaře pak proběhne oficiální objednávka vstupenek u or-
ganizačního výboru v Tokiu, který je přiděluje jednotlivým zemím. 
Ceny se budou pohybovat od 650 korun až po 65 tisíc korun. Do 
rukou pak všichni získají vstupenky zhruba až měsíc před startem 
olympiády. 

DAlIBOR DOsTÁl.(dostal@mf.cz)
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Bez pojištění  
na hory nelez 
Zasněžené hory 
představují 
příležitost nejen pro 
lyžování, ale také 
zvýšené riziko úrazů  

Podle odborníků je proto důležité 
nepodcenit pojištění. Jen v sezo- 
ně 2017 až 2018 evidovala horská 
služba o 500 úrazů více než o rok 
dříve, a dokonce o dva tisíce více 
než v sezoně 2015 až 2016.

Loni tak horská služba vyjíž-
děla více než k 7600 případům, 
nejčastěji k úrazům na sjezdo-
vých lyžích (4334) nebo na snow-
boardu (1418). Pěší a běžkaři byli 

příčinou 700 zásahů. Nejčastěji 
řeší záchranáři zhmožděniny, 
poranění kloubů a zlomeniny, 
a to jak ty klasické, tak i kompli-
kované. 

V Čechách se nejvíce úrazů 
stane na sjezdovkách v Krkonoších, 
na druhém místě jsou Jeseníky. 
Čeští lyžaři jsou také velmi často 
ošetřováni v Rakousku nebo Itálii. 
Například v březnu 2017 jich bylo 
v Rakousku ošetřeno o deset pro-
cent víc než rok předtím a obdobně 
tomu bylo i v dalších zimních 
měsících.

MINIMÁlNĚ KlAsIKU
Pro turisty, kteří se chtějí věnovat 
rizikovějším sportům, je vhodné 
nejenom klasické cestovní pojiš-
tění, ale také životní nebo úrazové 
pojištění. Právě různé pojistky 

mohou například v případě zlo-
meniny na lyžích zmírnit či pokrýt 
zvýšené náklady spojené s léčbou. 
Třeba nadstandardní pokoj, 
odlehčenou sádru a zkvalitnění 
následné péče spojené s násled-
nou rehabilitací.

„Klasické cestovní pojištění 
hradí především léčebné výlohy. 
Životní a úrazové pojištění pak 
chrání před dalšími následky 
a kryje například krátkodobý 
i dlouhodobý výpadek příjmu. Mů-
žete však v jeho rámci získat řadu FO
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Trend potvrdil loňský průzkum NMS 
Market Research, podle kterého na 
tuzemské výlety vyráží 37 procent 

dotázaných a na chalupu dalších 14 procent. 
V českých luzích a hájích tak stráví dny 
volna 51 procent Čechů. 

Také proto se na veletrzích cestovního 
ruchu představují jednotlivé kraje či města. 
Výrazně zvýšit počet návštěvníků plánuje 
letos Středočeský kraj. Ten nedávno zřídil 
Středočeskou centrálu cestovního ruchu 
(SCCR) a chce se díky svým památkám 
a přírodním zajímavostem více vymanit ze 
stínu Prahy, kterou obklopuje. 

„Chceme prezentovat kraj jako turistic-
ky velmi atraktivní lokalitu. Cílem není 
jen zvyšovat statistické počty návštěvní-
ků, jde nám o to, aby zde turisté trávili 
delší dobu a byli pro kraj ještě větším eko-
nomickým přínosem,“ uvedla hejtmanka 

Středočeského kraje Jaroslava Pokorná 
Jermanová. 

více než milion
Ve Středočeském kraji se ročně ubytovává 
přes jeden milion návštěvníků, přičemž 
zde tráví v průměru 2,38 nocí. Tyto údaje 
jsou v porovnání s celorepublikovými čísly 
podprůměrné, byť se každoročně zvyšují. 
„Cílem SCCR je oslovit turisty i z nových 
destinací, odkud k nám v minulosti lidé 
příliš necestovali. Další cestou je využití 
spolupráce s partnerskými regiony. Chceme 
také nabízet turistické balíčky, v nichž bude 
k dispozici hned několik různých atraktiv-
ních zážitků,“ dodala hejtmanka. 

Značku „Střední Čechy“ chce centrála 
cestovního ruchu zviditelnit také pro-
střednictvím maskota, jímž se stal pratur 
Karlík. Inspiraci našel ve světově unikátní 

Střední Čechy lákají 
na pratura, Liberec na řemesla
Trend je jasný, většina Čechů 
zůstává v tuzemsku

rezervaci ve středočeských Milovicích, kde 
jsou pratuři k vidění spolu se zubry a stády 
divokých koní. 

Hlavním marketingovým tématem 
roku 2019 bude „Prázdninové bydlení ve 
středočeském stylu“, které má poukázat 
na možnost vícedenního turismu. „Bude 
pokračovat podpora turistiky pro náročnější 
klientelu a individuální turistiky. Kraj má 
co nabídnout například v gastronomii, ve 
sportovním vyžití nebo v oblasti zážitkových 
pobytů,“ připomíná radní pro oblast regio-
nálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu 
Martin Draxler. Svou roli podle něho může 
sehrát i zřizování TouchPointů ve spoluprá-
ci s Prague City Tourism, Letištěm Praha 
a agenturou Czech Tourism.

SáZka na řemeSla
Návštěvníky na veletrhu bude lákat i Libe-
recký kraj. Ten chce turistům nabídnout 
seznámení s tradicí místních řemesel včetně 
možnosti vyzkoušet si některá z nich na 
vlastní kůži. Zájemci se tak mohou stát na 
chvíli kovářem, sklářem nebo třeba včela-
řem. Mohou si vyrobit vlastní půllitr, by-
linkové máslo, ruční papír, vánoční ozdoby 
nebo dřevěné hračky. Na pražském veletrhu 
Holiday World proto kraj představí leták „Za 
řemeslnými zážitky do Libereckého kraje“. 
Kromě toho chce návštěvníky lákat i na svo-
je přírodní krásy, jako jsou Krkonoše, Český 
ráj, Jizerské hory, Lužické a Žitavské hory 
nebo Máchův kraj.  dal
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dalších výhod – třeba odlehčenou 
sádru nebo komfortnější pokoj 
v nemocnici či příspěvek na léčbu 
a rehabilitaci,“ vysvětluje Marek 
Bajer, produktový specialista 
pojišťovny MetLife. Dovolenou 
může zkomplikovat nejen úraz, ale 
také třeba špatné ubytování nebo 
nezajištěné skipasy na sjezdovce. 

ZÁJeZDOVÁ PRAVIDlA
Pokud turisté vyjíždějí na hory 
s cestovní kanceláří, měli by si 
dobře prověřit, o jaký typ cesty 
jde. Zákon totiž zákazníky více 
chrání v případě zájezdu. Aby bylo 
možné cestu na hory opravdu 
nazývat zájezdem, musí se skládat 
z více služeb cestovního ruchu 
a trvat alespoň 24 hodin. 

V takovém případě zákon turistům 
poskytuje nejširší ochranu. Smlouva 

o zájezdu zpravidla zahrnuje 
dopravu, ubytování a další služby 
jako stravování, služby delegáta či 
průvodce nebo zajištění skipasů. 
„Pokud cestujete s českou cestovní 
kanceláří, vztahuje se na zájezd 
české právo nehledě na to, zda jsou 
služby poskytovány v zahraničí,“ 
říká vedoucí právního oddělení 
spotřebitelské organizace dTest 
Lukáš Zelený a doplňuje: „Zvolíte-li si 
zahraniční cestovní kancelář, bude se 
smlouva řídit obvykle právem státu, 
ve kterém má sídlo.“

Pokud má zájezd nedostatky, je 
třeba se proti nim ohradit hned na 
místě u delegáta nebo v recepci 
hotelu. Pořadatel je povinen zajis-
tit nápravu, a pokud ji nesjedná 
včas, může si ji turista zařídit na 
jeho náklady ve vlastní režii. 
Pokud dovolená nesplňuje defi-

nici zájezdu, je zákonná ochrana 
spotřebitele slabší. „Zaplatíte-li si 
tedy v cestovce pouze apartmán 
v Rakousku, kam se dopravíte 
sami, o zájezd nepůjde. Po návra-
tu se těžko budete domáhat práv 
z vad, a pokud cestovní kancelář 
zkrachuje, nedostanete náhradu 
od pojišťovny,“ říká Lukáš Zelený. 

POZOR  
NA ZPROsTřeDKOVATele
Když si turisté najdou ubytování 
přes zprostředkovatelské servery 
jako booking.com, také nepůjde 
o zájezd. V takovém případě uza-
vírají ubytovací smlouvu přímo se 
zařízením, na které je zprostřed-
kovatelský server pouze odkázal. 
Z toho pak plynou specifické 
podmínky pro storno rezervace 
a také pro místní daně spojené 

s ubytováním, což je dobré si vždy 
dopředu ověřit.

Nicméně to neznamená, že 
by zprostředkovatel neodpovídal 
vůbec za nic. Ze zákona musí dbát 
na to, aby umožňoval uzavírání 
smluv pouze s důvěryhodnými 
osobami. „Zprostředkovatel 
dokonce nesmí ani navrhnout 
uzavření smlouvy se třetí osobou, 
u níž by měl pochybnosti, zda 
smlouvu dodrží. Jestliže by tuto 
povinnost nedodržel, můžete 
případnou náhradu škody požado-
vat právě po zprostředkovateli,“ 
upozorňuje Lukáš Zelený. 

Pro řešení sporů se společnost-
mi z jiných členských států Ev-
ropské unie, Islandu nebo Norska 
mohou čeští turisté využít také 
služeb Evropského spotřebitelské-
ho centra.  dalFO
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Holiday World 2019 

28. středoevropský veletrh cestovního 
ruchu se uskuteční 21. – 24. 2. 2019.

Místo�konání: 
Výstaviště Praha-Holešovice  
Otevírací�doba�pro�odborníky:
Čtvrtek 21. 2. 2019 9.30 – 18.00 
Pátek 22. 2. 2019 9.30 – 14.00  
(od 14.00 také pro veřejnost) 
Otevírací�doba�pro�veřejnost:
Pátek 22. 2. 2019 14.00 – 18.00 
Sobota 23. 2. 2019 9.30 – 18.00 
Neděle 24. 2. 2019 9.30 – 16.00 
 
Vstupné:�
  Předregistrace pro odborníky  
200 korun (permanentka na čtyři dny) 
  Odborníci na místě (na pokladně)  
500 korun (permanentka na čtyři 
dny) 
  Základní vstupné pro veřejnost na 
místě 150 korun 
  Zlevněné vstupné 100 korun (senioři 
nad 60 let po předložení OP; ZTP; stu-
denti po předložení platného indexu 
nebo studentského průkazu;  
max. do 26 let 
  Zdarma děti do 15 let po předložení 
platného dokladu s fotografií, jménem 
a datem narození; pouze v doprovodu 
dospělé osoby 
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C M Y K

Po navrácení loštické tvarůžkárny potomkům původních 
majitelů v  r. 1991 a  rozjetí výroby pod značkou A.W., se po 
čase zrodila myšlenka vybudovat Muzeum Olomouckých 
tvarůžků. A tak už v květnu roku 1994 bylo otevřeno v areálu 
výrobního závodu malé muzeum, které ovšem významně 
přispělo k popularizaci tohoto jediného původního českého 
sýra. Umístění uvnitř výrobního závodu však omezovalo jeho 
rozvoj. Proto A.W. spol. s  r.o. vybudovala ve zcela nových 
prostorách a v létě r. 2014 slavnostně otevřela nové muzeum, 
které v moderně pojatých expozicích ukazuje průřez historií 
Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do 
současnosti. Všechny exponáty mají popisky v českém jazyce, 
v každé místnosti je možno načíst pomocí QR kódů základní 
informace o konkrétní expozici v několika světových jazycích.

Pro návštěvníky, kteří mají zájem o  rozšířený výklad nad 
rámec audiovizuálních programů, jsou v muzeu k dispozici tři 
informační místa vybavená stolním počítačem s programem 
Panorama, kde je možno vyhledat podrobné informace.

Součástí muzea je i malý dvorní prostor, který stejně jako místo 
před vchodem do vlastního muzea nabízí návštěvníkům 
během roku drobné doplňující programy – výstavy, koncerty, 
kulturní a společenské akce.

Muzeum je bezbariérové, forma individuálních prohlídek 
dá každému možnost výběru prohlídky podle jeho zájmu 
a časových možností. Doba prohlídky trvá přibližně hodinu.

Letos slavíme již 25. narozeniny!

otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

Muzeum Olomouckých tvarůžků, Palackého 2, 789 83 Loštice, tel.: +420 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz
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Kam na lyže? 
Nejlevnější jsou stále 
česká střediska, následuje 
Rakousko a Itálie

32 l Profit

téma
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Nejlevněji vyjde čtyřčlennou 
rodinu dovolená v České 
republice, vyplývá z cenového 

monitoringu portálu Dovolena.cz 
realizovaného pro Equa bank. O 52 pro- 
cent více zaplatíme za stejnou dovolenou 
v Rakousku, v Itálii pak o 62 procent 
víc. Nejdražší destinací je Švýcarsko 
a Francie, kde ve srovnání s tuzemskou 
dovolenou zaplatíme až kolem 60 tisíc 
korun.

Ceny denních skipasů se v České re-
publice pohybují v rozmezí od 530 korun 
v zimním středisku Bílá (Beskydy) až po 
tisíc korun v nejdražším Špindlerově Mlý-
ně v Krkonoších, respektive 880 korun 
v Peci pod Sněžkou.

Takzvanou zlatou střední cestu pak pro 
trávení zimní dovolené v Česku předsta-
vují Jeseníky, Šumava nebo Orlické hory, 
kde se ceny denních skipasů pohybují 
v rozmezí 540–740 korun.

nejDráž je ve špinDlu 
Průzkum Equa bank se také zaměřil na 
to, jak Češi hodnotí nejznámější zimní 
destinace podle vlastní bonity a ná-
kladnosti. Z českých středisek je pro ně 
jednoznačně nejdražší Špindlerův  
Mlýn (45 procent). Za ním se s velikým 
odstupem umístila Pec pod Sněžkou  
(13 procent) a na třetím místě jsou  
současně Krkonoše – Černá hora  
a Harrachov (oboje pět procent). Naopak 
nejlevnější je podle vnímání respondentů 
Ramzová a Ostružná v Jeseníku. 

Ze zahraničních zimních středisek je ve 
vnímání Čechů nejnákladnější dovolená 
ve Švýcarsku (41 procent) a Francii  
(14,1 procent). Naopak jako nejdostup-
nější zahraniční destinace vyplynulo pro 
Čechy z výzkumu Slovensko, které takto 
vnímá 40,4 procenta respondentů. Z ce-
nového monitoringu portálu Dovolena.cz 
ale jasně vyplývá, že Slovensko, zejména 
díky ceně ubytování a také s ohledem na 
získanou hodnotu za vynaložené peníze, 
se umístilo až za Itálií či Rakouskem.

třetina praviDelně 
Třetina Čechů jezdí na hory pravidelně, 
nejčastěji do zimních středisek v tuzem-
sku (59 procent), vyplynulo z výzkumu. Za 
zimní dovolenou utratí čtyřčlenná rodina 
průměrně 25 516 korun. Pětina dává 
přednost opakovaným kratším pobytům, 
11 procent Čechů pak tráví na horách 
lyžováním minimálně týdenní dovolenou. 
Téměř pětina Čechů si prázdniny na ho-
rách nemůže finančně dovolit.  redFO
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RAKOUsKO (podle průzkumu  
zde dovolenou tráví 15 procent Čechů)

Týdenní dovolená v Rakousku vyjde čtyř-
člennou rodinu v tříhvězdičkovém hotelu 
podle cenového monitoringu Equa bank na 
42 tisíc korun. Rakousko nabízí jen o něco 
vyšší ceny skipasů a srovnatelné ceny 
ubytování. Rakousko samozřejmě nabízí 
lyžování v plnohodnotných velehorách  
a skvěle vybavená zimní střediska  
s kompletním zázemím a často česky nebo 
slovensky hovořící obsluhou. Předností 
je také nejkratší dojezdová vzdálenost 
z České republiky. I proto je Rakousko 
nejpopulárnější zahraniční destinací pro 
trávení zimní dovolené pro obyvatele ČR.

ITÁlIe (podle průzkumu zde dovolenou 
tráví sedm procent Čechů)

Týdenní dovolená v Itálii vyjde čtyřčlen-
nou rodinu v tříhvězdičkovém hotelu podle 
cenového monitoringu Equa bank na 45 tisíc 
korun. Ceny denních skipasů se zde pohybují 
většinou v rozmezí 40–50 eur s tím, že ve 
vybraných střediscích mohou ceny skipasů 
být ještě o něco nižší – pod částkou 40 eur. 
Nevýhodou Itálie je například ve srovnání  
s Rakouskem delší dojezdová vzdálenost.  
Tuto nevýhodu může kompenzovat skvělá 
italská kuchyně. 

slOVeNsKO (podle průzkumu zde 
dovolenou tráví sedm procent Čechů)

Týdenní dovolená na Slovensku vyjde čtyř-
člennou rodinu v tříhvězdičkovém hotelu 
podle cenového monitoringu Equa bank na 
45 tisíc korun. To je překvapivě stejně jako 
v Itálii. Ceny jednodenních skipasů se pak  
v nejznámějších střediscích pohybují od  
25 do 43 eur.

FRANCIe, ŠVÝCARsKO

Týdenní dovolená zde vyjde čtyřčlennou 
rodinu v tříhvězdičkovém hotelu podle 
cenového monitoringu Equa bank na téměř 
60 tisíc korun. Ceny jsou zde vyšší jak 
za ubytování, tak za lyžování.  Ve Francii 
se ceny jednodenních skipasů ve většině 
středisek pohybují v rozmezí 50 až 63 eur, 
ve Švýcarsku v rozmezí od 63 do 82 eur. 
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Partneři:

www.holidayworld.cz  |  www.top-gastro.cz

21. – 24. 2. 2019
Výstaviště Praha – Holešovice

Hlavní odborný mediální partner: OFICIÁLNÍ VOZY

Pořádá:

ABF EXPO PRAHA s.r.o. 

SOUTĚŽTE 

O ZÁJEZD 

PLAVBA PO MOŘI 

VÝLETNÍ LODÍ

od RIVIERA TOUR

Partnerská země: 

INZERCE     A191001143    A191001119    A191001053
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NABÍZÍME VÁM:

Lázeňské pobyty

Wellness pobyty

Pobyty zaměřené na léčbu bolesti zad 
díky MTT – Medicínské tréninkové 

terapii – Exkluzivně v ČR 

Ubytování v komfortně zařízených 
dvoulůžkových pokojích 

a apartmánech

Českou a mezinárodní kuchyni 
v moderní hotelové restauraci

Příjemné posezení s živou hudbou 
v panoramatické střešní kavárně

Servis zajišťující � remní 
a společenské události

Lázeňský hotel**** 

PYRAMIDA
Františkovy Lázně

 Z přírody pro zdraví

Lázeňský hotel PYRAMIDA, a.s., Slatina 91, 351 01 Františkovy Lázně
reserve@hotelpyramida.com, +420 354 401 500, 605 440 565

www. hotel-pyramida.cz
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Křivolaké uličky obehnané 
mohutným opevněním, 
nádherně zdobené renesanč-
ní domy, majestátní radnice 
a pozůstatky hradu, nejstarší 
vodní nádrž ve střední Evro-
pě, duch husitství každoročně 
připomínaný velkolepými 
slavnostmi. Silné sportovní 
zázemí, množství obchodů, 
restaurací, kadeřnictví, ma-
sážních salónů. Moderní uby-
tovací zařízení s kongresový-
mi sály a vyhlášenou kuchyní, 
koncerty, výstavy, divadelní 
představení – to je Tábor – 
město s husitskou minulostí, 
pulzující srdce regionu, srdce 
turistické oblasti Toulava.

www.visittabor.eu

TÁBOR
HUSITSKÉ MĚSTO  
S ŽIVOU SOUČASNOSTÍ

Město_Tábor_1_4_roh_A191000742.indd   1 31.01.2019   16:06:45

27. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, 
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení

www.amper.cz pořádá

19. – 22. 3. 2019 | BRNO

2019

... v zajetí SMART technologií 

INZERCE     A191001142    A191000742 INZERCE     A191000697
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Stavbaři sice inovovali strojní vybavení, 
využívají nové technologie a materiály, 
ale většinou neudělali nic se svým 

stávajícím způsobem řízení. Pokud chtějí 
zvýšit produktivitu a snížit náklady, budou 
muset změnit metody řízení a efektivněji 
pracovat s informacemi.

operativní říZení má hranice  
K úspěchu stavební firmy dnes nestačí 
zakázku vyhrát, důležité je ji v požadovaných 
termínech a v potřebné kvalitě se ziskem re-
alizovat. Velké stavební firmy se v minulosti 
zbavovaly svých vlastních výrobních kapacit, 
soustředily se většinou na obchodování 
s pracemi a díky svému dominantnímu po-
stavení často likvidovaly své subdodavatele. 
Nyní mezi sebou bojují o pracovníky, chybějí 
subdodavatelé a začíná být problém i s do-
dávkami stavebního materiálu. Firmy proto 
musejí začít pracovat efektivněji, zkvalitnit 
výrobní přípravu staveb a zjednodušit způsob 
řízení na stavbách i uvnitř společností. To se 
neobejde bez zásahu do metod řízení. Bude 
třeba opustit neprůhledné, živelné a velmi 
drahé operativní řízení.

proceSní náklaDové říZení 
minimaliZuje riZika
IPOS-SOFT vyvinul pro efektivní řízení 
stavebních firem komplexní informační 
a řídicí systém IPOS, umožňující přechod na 
procesní nákladové řízení. Veškeré technické 
i ekonomické informace o každé stavbě se 
uvnitř systému IPOS provazují a vytvářejí 
digitální model stavby. Informace o stavbě se 
v tomto digitálním modelu postupně doplňu-
jí: od zpracování cenové nabídky, kalkulace 
nákladů, harmonogramu výstavby, provede-
ných i fakturovaných prací až po automatické 
vyhodnocení kalkulovaných nákladů se sku-
tečnými náklady ve výkazech hospodaření. 

To umožňuje mít v průběhu výstavby 
k dispozici aktuální informace o kterékoliv 
stavbě, přístupné všem pracovníkům, kteří 
se podílejí na její realizaci. Centrální zpraco-
vání dat všech staveb zjednodušuje předá-
vání informací mezi pracovníky, čímž šetří 
čas i náklady. Procesně provázané informace 
v systému IPOS zavádějí do stavební firmy 
jasná a pevná pravidla, která zjednodušují 
často zbytečně složité organizační struktu-
ry, a tím snižují výrobní i režijní náklady. 
Centrální zpracování dat v systému IPOS 
umožňuje odstranit ze systému řízení ex-
celové tabulky, ve kterých si stavební firmy 
vědomě i nevědomě zkreslují informace 
o aktuálním průběhu výstavby a zvyšují tím 
rizika staveb.

pomocník StavbyveDoucího: 
mobilní aplikace SyStému ipoS 
Stavbyvedoucí svými každodenními 
rozhodnutími přímo na stavbě nejvíce 
ovlivňuje ekonomický výsledek stavby. Pro-
to je důležité, aby měl k dispozici aktuální 
informace od všech pracovníků, kteří se 
podílejí na realizaci stavby. Pokud vedení 
stavební firmy zajistí, aby všichni využívali 
informační systém a informace, týkající se 
stavby, průběžně je doplňovali do digitál-
ního modelu stavby přímo v systému IPOS, 
nikoliv do excelových tabulek, pak v tomto 
informačním systému jsou k dispozici veš-
keré informace potřebné k úspěšné realizaci 
všech staveb. 

Aby byl stavbyvedoucí schopen se kdykoliv 
a odkudkoliv připojit k digitálnímu modelu 
stavby, byl systém IPOS doplněn o mobilní 
aplikaci pro tablet, pomocí které je stavby-
vedoucí schopen kdykoliv získávat aktuální 
informace. Jednoduché ovládání mobilní 
aplikace systému IPOS umožňuje velmi rych-
le zapojit do informačního systému stavební 

firmy všechny stavbyvedoucí s minimálními 
nároky na proškolení. 

bim technologie otevírají 
Další proStor 
V současnosti se investoři i projektanti zabývají 
BIM technologiemi, využívajícími projektovou 
dokumentaci zpracovanou ve 3D. Prostorový 
model stavby umožňuje propojit všechny účast-
níky výstavby a již ve fázi projektu eliminovat 
případné kolize. BIM technologie umožňují 
využívat veškeré informace o stavbě nejen 
v průběhu výstavby, ale i po jejím předání do 
provozu. Z pohledu stavebních firem je zajíma-
vé začít využívat 3D projekty staveb v prostoru, 
kde je k dispozici aktuální stav projektové do-
kumentace, včetně veškerých změn a dodatků. 

Společnost IPOS-SOFT se již dnes věnuje 
propojení digitálního modelu stavby v systé-
mu IPOS s projekty zpracovanými v pro-
středí BIM tak, aby stavební firma dokázala 
využívat 3D projekty staveb pro zpracování 
cenových nabídek, výrobní přípravu i realiza-
ci v celém průběhu výstavby. V rámci vývoje 
systému IPOS bylo ve spolupráci se společ-
ností Nemetschek realizováno propojení 
projektů zpracovaných v programu ALL-
PLAN ve 3D s digitálním modelem stavby 
v systému IPOS. Díky tomuto propojení lze 
z projektu ve 3D přímo načítat fyzické objemy 
do digitálního modelu stavby v systému IPOS 
a obráceně do projektu ve 3D exportovat ze 
systému IPOS aktuální stav provedených 
prací na stavbě. Tím je umožněno všem 
účastníkům výstavby sledovat jednoduše 
a názorně aktuální postup realizace stavby. 

InG. MIROslAV NOVOTNÝ,. 
ředitel společnosti IPOS-SOFT spol. s r.o.

advertor I al

Stavba 
v přímém přenosu  
V digitalizaci a využití 
informací k efektivnímu řízení 
mají stavbaři stále velké rezervy
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automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení

www.amper.cz pořádá
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Chcete se dozvědět něco o chytrém 
a zdravém bydlení? Pak vyrazte na 
Stavební veletrh Brno. Zde bude toto 

téma patřit k hlavním. Akce se uskuteční 
v novém termínu na přelomu února 
a března. Spolu s ní se už tradičně budou 
konat také veletrh DSB – Dřevo a stavby 
Brno a Veletrh nábytku a interiérového 
designu Mobitex.  

poZor na klima
V současnosti tráví většina lidí uvnitř domů 
až 90 procent svého času. Proto by budovy 
měly splňovat požadavky na zdravé vnitřní 
prostředí. To působí pozitivně, ovlivňuje 
psychiku a výkonnost. Podle odborníků by 
měly být všechny podmínky umožňující vy-
tvoření takového zdravého prostředí brány 
v potaz již při projektování objektů.  

Zároveň by budovy měly být šetrné 
k životnímu prostředí. Zatímco příroda si se 
vzduchem umí poradit a má plno „mecha-
nismů“, které dokážou vzduch čistit a obno-
vovat, uvnitř budov to „nefunguje“, je proto 
nutné na to myslet již při stavbě. 

Jedním z ukazatelů kvality vnitřního pro-
středí budov jsou mikroklimatické podmín-
ky, tedy teplota, relativní vlhkost a rychlost 
proudění vzduchu. Jsou ovlivněny vlastní 
konstrukcí budovy a jejím umístěním, sys-
témem větrání a vytápění, činností v budově 
a způsobem užívání budovy.

Špatné mikroklimatické podmínky uvnitř 
budov jsou přitom v současnosti velmi 
rozšířené v podstatné části kancelářských 
či výrobních objektů, ale také například ve 
školách. „Špatná kvalita vnitřního prostředí 
je obecně velmi rozšířeným problémem, se 
kterým se potýká naprostá většina českých 
škol,“ vysvětluje Simona Kalvodová, výkon-
ná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

„Z tohoto důvodu je nutné v takových 
prostorech instalovat systémy řízeného 
větrání, které zajišťují dostatečnou obměnu 

čerstvého vzduchu v místnosti, a to aniž by se větralo a do prosto-
ru proudily nečistoty, prach a hluk zvenčí,“ doplňuje Petr Kašík ze 
společnosti AMiT. 

šeDá voDa jako šance
Dalším klíčovým tématem letošního stavebního veletrhu je hospo-
daření s vodou. V souvislosti s výkyvy počasí a suchem posledních 
let se přitom odborníci stále více zabývají otázkou, jak využívat 
vodu opakovaně nebo ji získávat z jiných zdrojů než z veřejného 
vodovodu. Ať už jde o vodu dešťovou, nebo podzemní.

Trendem poslední doby je například nahrazení části pitné 
vody využívané na mytí nebo splachování vodou provozní. Vědci 
z brněnského Vysokého učení technického před časem vyvinuli 
moderní zařízení schopné vyčistit v budovách takzvanou šedou 
vodu pro další použití a šetřit tak přírodní zdroje. S inovací, která 
vznikla úspěšnou spoluprací akademiků s vývojáři ze společnosti 
Asio, chtějí dobýt světový trh. 

„Zatím v České republice není ekonomický tlak na užívání 
jiných vod než z veřejných vodovodů či studní. Vydatnost vodních 
zdrojů zatím dostačuje, to se však velmi rychle může změnit. Už 
dnes mají mnohé oblasti země zásadní problémy s dlouhotrvají-

40 l Profit

Bydlení: 
chytře a zdravě
Inteligentní domácnost už není 
utopií, dorazila i do Česka 

FOKUs

Témata 
veletrhu  

Hospodaření�vodou�
(27. 2.) 
hospodaření  
s dešťovou vodou,  
studny, vrty, dotace

Požární�ochrana�
(28. 2.) 
zaměřeno na rodinné 
domy, byty i bytové 
domy

Bezbariérové�bydlení�
(1. 3.) 
úpravy bytu či  
rodinného domu pro 
pohodlný život ve stáří

Zdravé�bydlení�
(2. 3.) 
zajištění dostatečné 
výměny vzduchu, 
prevence vzniku plísní, 
chemie v domácnosti
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cím suchem,“ upozorňuje Vladimír Jirmus, 
obchodně-technický zástupce společnosti 
Asio. 

Právě změny klimatu a jejich důsledky by 
mohly výrazně změnit ekonomiku dostup-
nosti vody pro průmyslové podniky. „Sazby 
vodného a stočného by tak mohly za pár let 
narůst až nad sto korun za kubík vody. Pak 
budeme potřebovat právě takováto zařízení, 
která budou umět vyčistit šedou vodu, kte-
rou tvoří především voda ze sprch, abychom 
ji mohli dále využívat,“ dodává Jirmus.

oDpaD jako ZDroj
Firmy i domácnosti se podle něj budou mu-
set naučit dívat na „šedou vodu“ nikoliv jako 
na odpad, ale jako na zdroj vody i energií 
a cenných látek. Navíc se podle něj stát jako 
člen Evropské unie zavázal, že v budoucnu 
nebude pitnou vodu dotovat. Bez recyklač-
ních zařízení čistících vodu by tak podle 

něj mohla voda v budoucnu dramaticky 
zdražovat.

Takzvaná šedá voda z budov je voda bez 
produktů lidského metabolismu, především 
ta pocházející ze sprch nebo umyvadel. 
Recyklační zařízení funguje tak, že se voda 
mechanicky předčistí a pak biologicky 
vyčistí na úroveň dešťové vody. Zařízení 
dokonce vodu i hygienicky zabezpečí, a to 
díky filtraci na odtoku. 

Podle profesora Jörga E. Drewse z Tech-
nické univerzity v Mnichově, který je 
zároveň předsedou odborné skupiny Inter-
national Water Association pro recyklaci 
odpadních vod a nedávno přednášel o této 
problematice v Praze, opětovné využívání 
odpadních vod je ve světě již zcela běžné. 
Systém praktikuje například více než  
80 procent států USA. Například v Kali-
fornii se vyčištěná odpadní voda používá 
v zemědělství a zahradnictví pro závlahu, 

v průmyslu, ale i pro doplnění rezervoárů 
podzemních vod nebo pro rekreaci. 

V některých zemích, například Japon-
sku, je pro splachování v toaletách využí-
vání „šedých vod“ v některých budovách 
přímo nařízeno. Trend proniká i na starý 
kontinent. Nutností se tyto systémy stávají 
v jižní Evropě, kde se v mnoha oblastech 
začíná projevovat nedostatek pitné vody 
a tyto systémy jsou levnější než úprava 
vody mořské. Objevují se i v projektech ad-
ministrativních budov a hotelů ve střední 
Evropě.

Mezi tématy veletrhu se objeví také stud-
ny, které mohou při rostoucím nedostatku 
vody sloužit jako zdroj pitné i užitkové vody. 
Navíc se investice do kopaných či vrtaných 
studní vzhledem k rostoucí ceně vody vracejí 
stále rychleji. 
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stavební veletrh Brno 2019

   Letošní dřívější termín veletrhů podle pořadatelů vyšel 
vstříc sezonnímu charakteru oboru stavebnictví. Ještě 
před samotným zahájením sezony tak přehlídka, která 
se tradičně odehraje v pavilonu P, umožní návštěvníkům 
získat informace o novinkách, nabídne praktické ukázky 
od realizace staveb přes stavební materiály a konstrukce 
až po technické zařízení budov, kontakty na dodavatele 
staveb, stavebních materiálů či nábytku. 

   Protože se veletrh koná ještě v zimním období, bylo 
nutné najít nové umístění pro doprovodný program. Učni 
a studenti tak naleznou zázemí v pavilonu Z. Představí se 
tam i Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy 
s ukázkami prací řezbářů, truhlářů, zedníků, pokrýva-
čů, kominíků, nebo Střední škola polytechnická Brno, 
Jílová. V „zetku“ bude také probíhat mnoho soutěží. 
Firmy působící ve stavebních a nábytkářských oborech 
budou moci v kulatém pavilonu přímo oslovit své budoucí 
zaměstnance.

   Vše doplní doprovodný program. K dispozici budou také 
bezplatná poradenská centra – například Asociace doda-
vatelů montovaných domů (ADMD) nebo Cechu topenářů 
a instalatérů ČR. Nedílnou součástí přehlídky bude tradič-
ně i soutěž o Zlatou medaili Stavebních veletrhů Brno.

Kdy�a�kde?�
Termín konání: 27. 2. – 2. 3. 2019; místo konání:  
Brněnské výstaviště, pavilony P, F a Z; otevírací doba:  
denně od 9 do 18 hodin, pouze o víkendu o hodinu méně; 
vstupenky: v online předprodeji za 100 Kč, od 15. hodin 
vstup zdarma.
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Kromě financování nabídne ČEB 
českým firmám také expertizy při 
hledání nových trhů. Své služby 

poskytne ve spolupráci se Svazem moderní 
energetiky. Partnerství, které spolu 
instituce uzavřely, má pomoci českým 
producentům udržitelných řešení z oblasti 
nízkouhlíkové ekonomiky získat nové 
zákazníky v zahraničí. Ze spolupráce budou 
moct těžit především výrobci obnovitelných 
zdrojů energie, jako je například akumulace 
energie a další šetrná řešení z oblasti 
moderní energetiky.

velká šance 
„O takzvané zelené technologie z Česka 
je ve světě zájem. Už teď Česká exportní 
banka financuje řadu úspěšných projektů 
tuzemských firem v různých částech svě-
ta. A spolu s rostoucí poptávkou cítíme, 
že je potřeba české exportéry ještě víc 
povzbudit,“ vysvětluje předseda předsta-
venstva a generální ředitel ČEB Jaroslav 
Výborný.

„Aktuální proměna světové energetiky 
je obrovskou šancí pro Česko a vysoce 
kvalifikované průmyslové obory. Naše firmy 
mohou nabídnout řešení pro domácnosti 
v podobě solárních panelů a bateriových 
systémů, komponenty pro velké instalace 
obnovitelných zdrojů nebo řešení problémů 
s odpady. Naše země s tradicí strojírenského 
průmyslu, skvělými inženýry a kvalifikova-
nými dělníky pro to má velmi dobrou pozi-
ci,“ představuje globální příležitosti Martin 
Sedlák, programový ředitel Svazu moderní 
energetiky.

Banka, člen Týmu Česko, se bude podílet 
na vzniku materiálů připravovaných sva-
zem. Ty se zaměří na mapování příležitostí 
na zahraničních trzích. V případě zájmu 
o bližší informace k možnostem realizace 
projektů ve vybraných státech budou experti 
banky také k dispozici výrobcům a expor-
térům.

v kyrgyZStánu i turecku  
Díky ČEB, jejímž úkolem je financovat vývoz tuzemských 
exportérů v těžko dostupných trzích, nyní zelené techno-
logie české výroby vyhřívají například největší jurtu na 
světě v Biškeku a podílejí se i na zabezpečení dodávek tepla 
hlavního města Kyrgyzstánu. Kromě malých zakázek, jako 
je klimatizování horských hotelů, financovala úspěšně 
ČEB i velké projekty za miliardy korun. Například stavby 
vodních elektráren v Turecku, Bulharsku či Gruzii.

„V tuto chvíli jednáme o možnostech financování dodá-
vek českých technologií do několika zemí v jižní Americe 
a poptávku cítíme také v Africe,“ dodává Výborný.

Svět směřuje k postupné dekarbonizaci ekonomiky. 
Ta představuje příležitost obřích investic do výstavby 
nových čistých zdrojů energie a potřebné infrastruktu-
ry. Cílem svazu je pomoci českým firmám proniknout 
na jednotlivé světové trhy. V průběhu roku bude svaz 
pořádat kulaté stoly s mezinárodním obsazením, kde ve 
spolupráci s ČEB představí nejatraktivnější trhy. Díky 
vhodným přírodním podmínkám a stále levnějším tech-
nologiím jsou obnovitelné zdroje větrných a solárních 
elektráren pro ekonomiky například v Africe, Asii nebo 
Jižní Americe ideálním alternativním zdrojem energie.  
Až polovinu spotřebované elektřiny v roce 2030 mohou 
obnovitelné zdroje pokrývat právě v Africe. V oblasti 
zelených zdrojů energie jde podle čísel Mezinárodní 
agentury pro obnovitelné zdroje o investici v součtu 
téměř čtyř stovek miliard dolarů.  red

advertor I al

Zaostřeno na zelenou 
Česká exportní banka (ČEB) 
se více zaměří na podporu 
vývozu zelených technologií
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Obnovitelné zdroje: 
globálně rostoucí trh 

Podle aktuálních dat Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF) 
se v průběhu loňského roku 
realizovaly investice v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie  
za 332 miliardy dolarů. Mezi-
ročně klesl objem prostředků 
investovaných do zelené ener-
getiky o osm procent, ovšem 
díky stále levnějším technolo-
giím se podařilo postavit větší 
instalovaný výkon.

Globálně nejúspěšnějším 
zdrojem byla solární energeti-
ka, kde celkové investice klesly 
o 24 procenta, ale na celém 
světě se postavilo 109 giga- 
wattů (GW) fotovoltaických 
elektráren. To je zhruba  
o deset GW více než v loňském 
roce. K poklesu ceny fotovol-
taických modulů přispělo také 
vysoce konkurenční prostředí 
poté, co došlo k zbrzdění 
nových projektů v Číně.

Země s významným podílem investic do čisté energetiky (2018)
Země s významným podílem investic do čisté energetiky (2018 v miliardách USD)
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44 l Profit

Jaké jsou trendy v prodejích lehkých 
užitkových vozů (LUV)? Jednoduchá 
odpověď, firmy nechtějí na nová 

auta čekat, požadují je co nejdříve, nejlépe 
hned. To ovlivňuje trh, nutí dealery držet 
značné množství vozů skladem, a to 
i s nejrůznějšími modifikacemi, například 
s dvoukabinami, auta s chladicími 
boxy, valníky a často i s různými hodně 
speciálními nástavbami.

I nadále kraluje nafta, bez ohledu na 
ataky politiků, ekologů a médií. U středně 
velkých a velkých dodávek jsou k mání pou-
ze motory spalující právě naftu. „Elektriku“ 

Moje dodávka, 
moje kancelář
Hity roku 2018 se staly 
Dacia Dokker, Fiat Dobló 
a Peugeot Boxer

FOKUs

nabízí Nissan, jeho model E-NV200 ujede 
na jedno nabití 170 kilometrů. Vestavba 
pohonu na stlačený zemní plyn se objevuje 
jen u několika kompaktních dodávek.

U vozů jezdících denně do vzdálenosti 
400 kilometrů je největší zájem o motory 
o výkonu 130 koní. Ty, které jezdí delší trasu, 
často s přívěsem a více osobami, mají povět-
šinou motory o výkonu kolem 170 koní. 

kancelář na kolech
Co se týká výbavy vozu, záleží na tom, pro 
koho bude vůz určený. Pokud si ho kupuje 
majitel pro sebe, vždy má auto „nepře-

1

2

3
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kvapivě“ bohatší výbavu. Majitelé na sobě 
prostě nešetří. U dodávek už nepřekvapí 
diodové světlomety, adaptivní tempomat, 
navigace, dotykové obrazovky, kvalitní 
audiosystém. 

Většina dodávek už dnes funguje také 
jako kancelář na kolech. Řidič má k dispo-
zici vestavěné mobilní připojení, jsou tam 
12voltové zásuvky, vstup pro externí audio 
zařízení i USB vstup, držáky nápojů i místo 
pro notebook nebo složky formátu A4 pod 
sedadlem.

Zákazníci také stále více využívají lehké 
užitkové vozy jak pro práci, tak pro osobní 
účely. Tomu se přizpůsobuje i nabídka. Auto-
mobilky vedle klasických skříňových vozů 
a kombi (což je jednodušší varianta dodávky 
s možností sezení pro cestující) nabízejí 
i zcela osobní verze. 

nejžáDanější? 3,5 t
Nejvíce se prodávají středně velké a velké 
dodávky do 3,5 tuny. Loni si nové vozy 
v této kategorii pořídilo 12 613 zákazníků, 
následovaly dodávky do tří tun (5150 ks) 
a do dvou tun (1988 ks) podle údajů Svazu 
dovozců automobilů (SDA).

Proč jsou přepravní firmy stále tak 
„hladové“ po těchto vozech, proč prodeje 
stoupají v posledních letech nepřetržitě? 
Lépe se jim pro taková auta shánějí řidiči, 
těm stačí řidičské oprávnění pro osobní 
vozy, tedy skupiny B. Odpadá tak nutnost 
čekání na zaškolení nového řidiče a mož-
né další průtahy, kdyby u první zkoušky 
neuspěl. 

Menší zájem je stále o „užitkáče“ s poho-
nem všech čtyř kol. Poptávají je hlavně lidé 
vyznávající ve svém volném čase spíše dob-
rodružný styl života. Typicky se to projevuje 
v zájmu o modely VW Multivan či Trans-
porter, které lze rychle přestavět z osobní na 
užitkovou verzi a opačně.  Jam

Nejprodávanější  
lUV v čR 
(prodaných kusů za rok 2018)

Do 2,0 t

1. Dacia Dokker  848

2. Renault Kango 612

3. Peugeot Partner 268

Do 3,0 t

1. Fiat Dobló 785

2. VW Transporter 646

3. VW Caddy  540

Do 3,5 t

1. Peugeot Boxer 1878

2. Renault Master 1490

3. Fiat Ducato 1319

PEUGEOT BOXER

RENAULT MASTER

DACIA DOKKER

VW TRANSPORTER

FIAT DOBLÓ

PEUGEOT PARTNER

FORD TRANSIT
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Odpůrci elektronické evidence 
tržeb začali další kolo války 
s technologií shromažďující 

informace o hotovostních platbách. Přišli 
s argumentem, že touto cestou unikají 
citlivá data podnikatelů zapojených do 
EET. Elektronická evidence je podle nich 
navržena nedbale a nesplňuje základní 
požadavky na bezpečnost.

„K údajům z EET se může dostat téměř 
každý. Pokud někdo chce, zjistí obraty jed-
notlivých provozoven, měsíční prodeje, pro-
deje ve dnech v týdnu i prodeje v hodinách 
i minutách,“ upozornil IT expert a dlouho-
dobý bojovník proti EET Boleslav Buzek.

Právě zmíněný obrat provozoven a dal-
ší podobné údaje jsou podle obchodního 
zákoníku obchodním tajemstvím. EET je 
podle Boleslava Buzka v přímém rozporu 
s českým obchodním právem i obchodním 
právem euroatlantických zemí. Česká EET 
totiž ohrožuje nejen české živnostníky, ale 
také velké firmy i nadnárodní řetězce.

„Dle vývoje obratu lze například vyčíst, 
ve kterém místě se lépe podniká, v jaké dny 
a jaké jsou sezonní výkyvy. Na základě těch-
to informací lze rozhodovat o významných 
investicích i o optimalizaci zásob v sezon-
ních výkyvech, a získat tím nekalou konku-
renční výhodu,“ doplnil Boleslav Buzek. 

výZva miniSterStvu
Zástupci podnikatelů sdružení v podnikatel-
ských odborech i dalších uskupeních v této 
souvislosti vyzvali ministerstvo financí 
a premiéra Andreje Babiše k okamžitému 
rušení EET. K jejich výzvě se také připojili 
někteří poslanci ze stran, které EET odmí-
tají od počátku. Boleslav Buzek předeslal, že 
pokud nebude na výzvu ministerstvo reago-
vat, bude postupovat soudní cestou.

Ministerstvo financí ale úvahy o rušení 
EET odmítá. Naopak připravuje spuštění 
třetí a čtvrté vlny evidence tržeb. Do té by se 
měli zapojit podnikatelé takzvaných svobod-
ných povolání, například 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, kteří spadají do těchto fází, 
začnou evidovat společně v jedné vlně, která 
bude spuštěna šest měsíců po platnosti 
zákona.

návrat papírování 
Nedávno schválená novela navíc přináší 
i takzvaný zvláštní režim offline evidence. 
Ten by měl usnadnit fungování nejmenším 
podnikatelům, přesto na ně paradoxně 
klade více administrativních povinností. 

Ve výsledku je tak pro ně jednodušší zřídit 
si jednorázově přístup do webové aplikace 
EET a vydávat účtenky online z mobilního 
zařízení.

Pro evidenci tržeb v tomto zvláštním 
režimu musí podnikatel, který je poplatní-
kem daně z příjmů fyzických osob, splnit tři 
podmínky. Nesmí být plátcem DPH, může 
mít maximálně dva zaměstnance a výše 
jeho příjmů z tržeb se musí za 12 předchá-
zejících měsíců vejít do částky 200 tisíc 
korun. 

Stejnou sumou je omezena též předpo-
kládaná výše příjmů v následujících 12 mě-
sících. O zvláštní režim si musí podnikatel 
zažádat a doložit, že splňuje uvedené pod-
mínky. Aby mohl v offline režimu fungovat, 
musí si na finančním úřadě vyzvednout spe-
ciální blok účtenek. Zákazníkům pak bude 
muset tyto účtenky vystavovat při uskuteč-
nění tržby. Podnikatel je pak také povinen 
evidovat stejnopis vystavené účtenky a za 
každé kalendářní čtvrtletí podat správci 
daně oznámení o tržbách evidovaných ve 
zvláštním režimu.

aDminiStrativní Zátěž
Přestože má novela zákona drobným 
živnostníkům, z nichž mnoho si například 
podnikáním jen přivydělává při běžném 

46 l Profit

Elektronický cedník?
EET snížila možnosti daňových 
podvodů. Její odpůrci přišli 
s novým argumentem, 
proč systém zrušit 

FOKUs
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zaměstnání, ulehčit, řada odborníků ji kriti-
zuje. Podle nich bude pro nejmenší podnika-
tele naopak znamenat daleko větší zátěž. 

„Zvláštní režim je na první pohled 
zdarma, ale představuje naprosto zbyteč-
nou časovou a administrativní zátěž navíc. 
Deklarovaná úspora nákladů na pořízení 
elektronické evidence tržeb je tak značně 
pochybná,“ upozorňuje Tomáš Loukota ze 
společnosti Solitea, která poskytuje bezplat-
nou EET aplikaci Profi účtenka.

šikana poctivých
Terčem kritiky je také dosavadní způsob 
kontrol EET. Prodejci kritizují pracovníky 
finanční správy, že opakovanými kontro-
lami šikanují poctivé podnikatele, zatímco 
těm problémovým se chronicky vyhýbají. 
Největší problém představují podle Aso-
ciace českého tradičního obchodu (AČTO) 
vietnamské večerky, ve kterých podle jejího 
průzkumu nevydává účtenky 19 procent 
prodejců. 

Podle asociace kontroly opakovaně 
navštěvují především poctivé obchodníky, 
protože si nechtějí dělat potíže s těmi pro-
blémovými. „V kontextu těchto výsledků je 
nepochopitelná situace, kdy u obchodníka, 
jehož tržby i počty nákupů po zavedení evi-
dence jsou zcela kontinuální s výsledky před 

jejím zavedením, proběhly v několika týdnech po zavedení 
EET celkem tři kontroly dodržování zákona, aniž by zjistily 
jakékoliv jeho porušení. Je příznačné, že šlo o prodejnu 
v Praze, která jinak dle výsledků průzkumu vykazuje jedno 
z nejhorších zjištění v rámci celé ČR,“ komentuje situaci Jiří 
Štorch, předseda Družstva Eso market a člen představen-
stva AČTO.

Jinými slovy, přestože v Praze by se měli kontroloři 
zaměřovat především na problematické večerky a tržnice, 
opakovaně kontrolovali prodejce, u kterého nebylo žádné 
podezření z podvodů.

propaD Dph Se Snižuje
Ministerstvo financí si od zavedení EET slibuje lepší výběr 
daní, včetně daně z přidané hodnoty. „V posledních letech 
jsme dosáhli velkého pokroku v boji proti daňovým únikům, 
které stát každoročně připravovaly o miliardy. Podařilo se 
nám změnit postoj společnosti k placení daní i dlouhodobé 
toleranci k daňovým únikům. Studie nám potvrzuje, že jsme 
zvolili správnou cestu,“ uvedla ministryně financí Alena 
Schillerová.

„Skutečné zlepšení výběru DPH v České republice ještě 
více vynikne v dlouhodobějším srovnání. Od roku 2012 
poklesla mezera ve výběru DPH o šest procentních bodů, 
přičemž lepšího výsledku dosáhlo pouze šest zemí. A na roz-
díl od řady dalších členských států EU jsme se navíc v tomto 
ukazateli během období 2012 až 2016 setrvale zlepšovali,“ 
doplňuje ministryně financí. 
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„Zvláštní 
režim EET 
představuje 
naprosto 
zbytečnou 
časovou 
a administra-
tivní zátěž 
navíc.“ 

 
TOMÁŠ lOUKOTA,.Solitea
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M inisterstvo financí se pochlubilo, jaký 
přínos měla loni elektronická evidence 
tržeb, která začala v Česku platit 1. prosin-

ce 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března 
2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu 
a maloobchodu. 

Zároveň předpovědělo, jaký přínos by měly další dvě 
plánované vlny EET. Třetí by se měla týkat stánkového 
prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, 
dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Čtvrté vlně by 
pak měli podléhat vybraní řemeslníci. Jejich náběh ale 
Ústavní soud odložil před více než rokem.

Ministerstvo financí odhadlo, že v případě spuštění 
třetí a čtvrté vlny by měla elektronická evidence tržeb 
do veřejných rozpočtů přinést letos 14,6 miliardy korun 
a v následujícím roce 17,5 miliardy korun. Pokud by další 
vlny spuštěny nebyly, roční přínos EET by podle loňského 
odhadu resortu měl činit zhruba 13,6 miliardy korun.

O novele zákona, která obsahuje vedle spuštění 
dalších fází EET i například možnost pro drobné 
podnikatele evidovat tržby bez připojení k internetu, 
ovšem Poslanecká sněmovna zatím nerozhodla. 

Přinášíme čtyři názory na poslední vývoj 
kolem EET.  Jam

FOKUs

EET: hádka kolem čísel
Elektronická evidence tržeb budí 
velké vášně. Kdo má správná data?   

48 l Profit

FO
TO

: 
Č
TK

, 
Pr

ofi
 m

ed
ia

.c
z

ano
Elektronická evidence tržeb (EET) loni 
do veřejných rozpočtů přinesla výnosy 
celkem 12,3 miliardy korun, což je 
zhruba o 600 milionů korun více než 
ministerstvo loni v září odhadovalo, 
a to nám nejede třetí a čtvrtá vlna EET. 
Ve srovnání s rokem 2017 se loňský 
přínos EET pro veřejné rozpočty zvýšil 
o 4,4 miliardy korun. 

Stát loni na daních díky EET vybral 
navíc 9,5 miliardy korun, zatímco 
v roce 2017 to bylo 5,7 miliardy korun. 
Kromě DPH a daně z příjmu fyzických 
a právnických osob má EET pozitivní 
vliv i na výběr daní z mezd, protože se 
narovnaly podmínky a ubylo vyplácení 
nezdaněných odměn za práci.

Když se zaváděla EET, tak průměrná 
mzda v restauračních službách byla 
něco málo přes 12 tisíc korun. Už za 
čtvrt nebo půl roku se zvýšila o několik 

tisíc korun. Zásluhou EET se v roce 
2018 zvýšil i výběr sociálního a zdra-
votního pojištění. Přínos EET v této 
oblasti v roce 2018 činil zhruba 2,8 mi-
liardy korun, zatímco v roce 2017 byl 
2,2 miliardy korun.

AleNA sCHIlleROVÁ,.
ministryně financí (ANO)

s ReZeRVOU 
Čísla berme s rezervou. Záleží, jakým 
způsobem jsou očištěna od efektu 
ekonomického růstu. Ten byl loni 
stále na poměrně vysoké úrovni, což 
pomáhá vysvětlovat, proč minister-
stvo prezentuje tak příznivé výsledky. 
Skutečný efekt EET bude možné lépe 
odvodit z delší časové řady, až bude EET 
v provozu delší dobu, která navíc bude 
zahrnovat nejen fázi národohospodář-
ské expanze, ale i výraznějšího útlumu

lUKÁŠ KOVANDA,.
hlavní ekonom Czech Fund  

ne
Nechal jsem si ta čísla z minister-
stva financí zanalyzovat nezávislým 
odborníkem a podle mého názoru 
si vláda ta čísla vymýšlí. Aplikují 
metodiku, aby jim EET vycházelo, 
že hodně vydělává… Osobně vládě 
doporučuji, aby se místo zvyšování 
byrokracie živnostníkům soustře-
dila na boj proti daňovým únikům 
v řádu miliard, například do daňo-
vých rájů.

MIKUlÁŠ FeRJeNčÍK,.
ekonomický expert Pirátů

ne 
EET je podvod. Čísla, která měla podpořit přijetí zákona, 
si Babišovi lidé vycucali z palce. Cíle, kterých mělo být 
pomocí EET dosaženo, si vymysleli bez jakéhokoli vztahu 
k realitě. A teď oblbují veřejnost vymyšlenými čísly 
o tom, jak EET pomáhá s výběrem daní. Nepomáhá. 
Neprokázali jediné číslo, nikdy nic nedoložili, a navíc 
pokaždé říkají jiná čísla. Ani nejsou schopni se domluvit 
a prezentovat alespoň čísla stejná. EET je podvod. Je to 
klín vražený do společnosti, je to podlézání závistivým 
lidem, kteří Babiše volí, je to nástroj třídního boje proti 
malým podnikatelům a živnostníkům.

RADOMIl BÁBeK,.předseda výboru 

Podnikatelských odborů

ministryně financí (ANO)
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D íky prokázané spolehlivosti, 
nízkým provozním nákladům 
a neobyčejné všestrannosti široké 

řady Transit zůstává Ford již několik let za 
sebou nejprodávanější značkou užitkových 
vozů v Evropě. Střed nabídky tvoří Transit 
Custom. Patří do kategorie lehkých 
užitkových automobilů s nosností kolem 
jedné tuny. 

již Za SeDm tiSíc korun
Ford aktuálně nabízí pro podnikatele 
nejprodávanější variantu Transitu Cus-
tom za mimořádně výhodných podmínek. 
Model Van 280 L1 H1 (krátký rozvor, nízká 
střecha) a bohatě vybavenou verzi Trend 

s nákladovým prostorem 6 m3 a motorem 
77 kW (105 k), který lze pořídit již od 
439 900 korun bez DPH, popřípadě za 
měsíční splátky, například sedm tisíc korun 
měsíčně s úrokem jen 3,19 procenta. Zájem-
ci o akční nabídku užitkových vozů si mohou 
vybírat nejen v showroomech Fordu, ale i na 
webu fordskladem.cz.

Transit Custom vyniká mimořádně 
rozsáhlou nabídkou variant. Zákazníci se 
mohou rozhodovat mezi dvěma délkami 
rozvoru náprav, dvěma výškami střechy 
a třemi karosářskými verzemi. Roli klasické 
dodávky plní model Van s plechovými bočni-
cemi. Poloprosklený Kombi Van je vynikající 
volbou pro provozovatele, kteří potřebují 

převážet jak pasažéry, tak náklad. Především 
jde o pracovní týmy, které cestují na místo 
výkonu práce i se svým vybavením. Kombi 
Van odveze až šest osob. A když nestačí ani 
to? Stačí zvolit Transit Custom Kombi s celo-
prosklenou karoserií s až devíti sedadly!

Rozmanitá je rovněž nabídka motorizací. 
Ford nabízí úsporný vznětový agregát Ford 
2.0 EcoBlue ve třech variantách: 77, 96 
a 125 kW. Všem je společný příznivý průběh 
točivého momentu i kultivovaný chod.

férová nabíDka
Jak je u Fordu zvykem, i příplatkové prvky 
jsou k dispozici za férových podmínek. Na-
příklad pro verzi Trend je k dispozici prak-
tické vyhřívané čelní sklo jen za 2500 korun 
a tažné zařízení za 6200 korun bez DPH.

Interiér Transitu Custom představuje 
ideální mobilní kancelář díky vysoké úrovni 
komfortu i ergonomie a moderním možnos-
tem konektivity, jaké přináší komunikační 
a zábavní systém SYNC 3 nebo dok MyFord 
Dock na mobilní zařízení.

Nabídka odkládacích prostor je nejlepší 
ve své třídě. Jen schránky v palubní desce 
mají souhrnný objem 25 litrů. Tři praktické 
otevřené přihrádky v horní části palubní 
desky slouží k odkládání dokumentů nebo 
mobilních zařízení, zatímco uzavřená 
schránka před spolujezdcem pojme závěsný 
pořadač se složkami formátu A4.

K dalším chytrým nápadům, které 
řidičům Transitu Custom usnadňují práci 
a zpříjemňují život, patří unikátní integrova-
ný sklopný střešní nosič. Umožňuje převoz 
nákladu ve vzpřímené i ve složené poloze.

O důvěře, kterou Ford ve svůj legendár-
ní užitkový model má, svědčí mimo jiné 
záruční podmínky. Na všechna provedení se 
standardně vztahuje záruka Ford Protect na 
pět let nebo až 200 tisíc kilometrů! 

advertor I al

Transit Custom 
Chytrý užitkový vůz pro 
chytré podnikatele
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Přijíždějí digitální zemědělci
Sucho ničí půdu, té navíc stále více zabírají 
sklady a nákupní centra. Co s tím? 
Startupy nabízejí řešení   

Při pohledu na oblohu neměli loni 
zemědělci v Česku příliš důvodů 
k radosti. Rozpálené slunce 

a minimum mraků přinášející potřebné 
srážky. Tak vypadalo počasí po velkou část 
roku 2018. 

Duben a květen byly nejteplejší za posled-
ních 58 let, červen pátý nejteplejší. Koncem 
srpna bylo suchem postiženo 94 procent 
území Česka. Ani na podzim se situace příliš 
nezměnila. Loňský listopad byl druhým 
nejsušším v historii meteorologického 
měření, když v Česku spadlo v průměru 18 
milimetrů srážek. Horší byl pouze listopad 
roku 2011, kdy průměrný úhrn činil jeden 
milimetr. V některých oblastech i v prosinci 
pokračují problémy s nedostatkem pitné 
vody. 

Navíc nešlo jen o jeden srážkově „nepove-
dený“ rok. Česko zažilo již pět suchých let po 

sobě. Podle Českého hydrometeorologického 
ústavu chybí v zemi od ledna 2015 do zá- 
ří 2018 proti dlouhodobému průměru přes 
500 milimetrů srážek, někde dokonce až 
700 milimetrů.

Drony Změří Sucho
Začíná být stále jasnější, že se současnými 
postupy budou mít zemědělci stále větší pro-
blémy. Odvětví mohou zachránit dvě cesty. 
První je návrat k osvědčeným postupům 
hospodaření, které zajistily oboru udržitel-
nost po stovky a tisíce let. Tedy menší rozlo-
hy polí, kde se pěstuje jedna plodina, méně 
chemických hnojiv a postřiků a více stromů 
a zelených pásů mezi lány. A lehčí technika, 
která nebude půdu tolik pěchovat. To vše by 
mělo pomoci lépe zadržet vodu v krajině.

Druhou cestou, která může první lék dopl-
nit, jsou pak moderní technologie. Inovativ-

ní použití termovizních systémů pro měření 
sucha vyvinula nedávno česká společnost 
Workswell. „Cílem našeho systému je mě-
ření skutečného zasažení rostlin suchem,“ 
zdůrazňuje Jan Sova, jeden ze zakladatelů 
startupu. 

„Sucho, kterému je vystavena vegetace 
na daném místě, se může významně lišit od 
meteorologického, hydrologického a socio-
ekonomického sucha. Mluvíme tady totiž 
o takzvaném zemědělském suchu, a to ještě 
musíme posuzovat v návaznosti na charak-
ter krajiny a typ vegetace,“ dodává Jan Sova. 

Zařízení podle něj není samospásné. 
„Samo o sobě vrátit vodu do krajiny neumí. 
Je to užitečný nástroj profesionála, ale 
profesionála nenahrazuje,“ navazuje Jan 
Sova. Kromě samotné technologie museli 
vyvinout také metodiku, protože v praxi 
je tento přístup nový. Loni se společnost 

FOKUs

01_68_PT_02_.indd   50 11.02.2019   18:57:16



se svým systémem umístila mezi finalisty 
osmého ročníku soutěže Vizionáři pořádané 
sdružením CzechInno. 

Nadějný startup pomáhá s monitorová-
ním jednoho z největších problémů součas-
nosti – nedostatku srážek v zemědělství. 
Ohrožuje ho především přebujelá a nepře-
hledná byrokracie českého podnikatelského 
prostředí. 

Za technologickou firmou stojí skupina 
spolužáků ČVUT, která se rozhodla využít 
znalostí získaných studiem při komerčním 
využití technologie takzvaného strojového 
vidění. Nejdříve se zaměřili na kontrolní 
využití termokamer v průmyslu. Součástky 
prověřené jejich systémy jsou například 
v automobilech BMW, Škoda, Renault nebo 
Kia, mezi zákazníky firmy patří také společ-
nosti ČEZ, RWE, Bosch, Honeywell, Tesco, 
Kofola, IKEA, Net4Gas a stovky různých 
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menších, středních i velkých firem. Později přidala využití ter-
mokamer také pro zemědělství a nyní svoji technologii poskytuje 
firmám, které se specializují na letecké snímkování s pomocí 
dronů, ale i větším zemědělským podnikům, kterým se investice 
do vlastního zařízení vyplatí. Mohou ji využívat také ekologické, 
výzkumné nebo státní organizace, které se pohybují v oboru 
krajinotvorby, hydrologie a pěstitelství.

Převážná většina firemní produkce směřuje do zahraničí. 
„Český trh je obecně pro naše produkty příliš malý. V zahraničí 
máme přibližně 25 partnerů a prostřednictvím nich realizujeme 
své prodeje,“ popisuje Jan Sova zaměření firmy s pětadvaceti 
zaměstnanci a obratem okolo 65 milionů.

farmaření ve měStě
Další cestu, jak se vypořádat s úbytkem zemědělské půdy, loni 
představil český startup Herba Fabrica. První pražská softwa-
rově řízená městská farma využívá pro pěstování zeleniny a dal-
ších plodin moderní hydroponické postupy a zároveň „zabydluje“ 
jinak nevyužité industriální prostory.

Rostliny je tímto způsobem možné pěstovat v patrech nad 
sebou, díky tomu může dobře cirkulovat voda a živný roztok, ve 
kterém rostliny žijí. U zrodu hi-tech projektu z oblasti zeměděl-
ství stáli v září roku 2018 studenti České zemědělské univerzity 
a ČVUT Karolína Pumprová, Michal Bílek a Matyáš Smutný. 
S pěstováním začali v holešovickém Vnitroblocku, multifunkč-
ním prostoru zaměřeném na současnou kulturu a životní styl. 

„Zemědělství je důležité odvětví, kterému se v České republice 
dle mého názoru nevěnuje dostatek pozornosti. Jako absolvent 
České zemědělské univerzity cítím poslání se tomuto oboru 
v praxi věnovat. Hlavním důvodem je samozřejmě nadšení a to, 
že nás pěstování baví a naplňuje,“ vysvětluje Karolína Pumpro-
vá, proč se do projektu pustila.  

Klíčové je pro projekt propojení s moderními technologiemi. 
„Jde o nový pohled na staré téma. To mě okamžitě zaujalo. Navíc 
v dnešním světě, kdy většina práce probíhá na počítači, digitál-
ně, pro mě bylo pěstování mikrobylinek, kdy před očima každý 
den vidíte rozdíl, okouzlující,“ doplňuje Michal Bílek. 

život v mrtvých halách
Zajištění přístupu k čerstvé produkci je jen jedním z rozmě-
rů projektu. Dalším je vrátit život opuštěným částem města. 
„Pěstování rostlin v prostorech městských opuštěných budov 
je řešení, kdy chátrající nebo nevyužitá místa slouží k výrobě 
potravin. Potraviny necestují přes půl Evropy, víte, jak jsou staré 
a znáte jejich původ od semínka až po sklizeň,“ popisuje Karolína 
Pumprová.

Dalším přínosem projektu je omezení množství chemie k pěs-
tování zeleniny. Vertikální městské zemědělství totiž v uzavře-
ných prostorách nemusí na rozdíl od běžné produkce na polích 
používat postřiky proti škodlivému hmyzu. Do budoucna se 
navíc obejde zcela bez chemie. „Existuje takzvaná bioponie, kdy 
se místo klasických chemických hnojiv v hydroponii využívají 
organická, která se získávají například při kompostování.  Tato 
metoda je nicméně vývojově v začátcích a zatím není spolehli-
vá, proto se běžně nepoužívá. Je jen otázka času, kdy bioponie 
nahradí hydroponii,“ uzavírá Karolína Pumprová. 

V říjnu loňského roku se Herba Fabrica stala vítězem 7. roční-
ku programu Social Impact Award, akceleračního a vzdělávacího 
programu v oblasti společensky prospěšného podnikání. 

„Cílem 
našeho 
systému 
je měření 
skutečného 
zasažení 
rostlin 
suchem.“ 
JAN sOVA,.Workswell

Neradostná 
bilance 

Ministerstvo země-
dělství odhadlo loňské 
škody způsobené 
suchem až na 11 mi-
liard korun. Podobně 
na tom byli farmáři 
také v dalších zemích 
střední a západní 
Evropy. V Německu 
dosáhly škody 17 mi-
liard korun, v Polsku 
byly podobné jako  
u nás.
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V íce než 62 procent firem využívá 
nové technologie ke shromažďování 
a vyhodnocování údajů o svých 

zaměstnancích a jejich práci. Ale pouze 
necelá jedna třetina (30 procent) 
zaměstnanců má důvěru v to, že se s jejich 
údaji nakládá odpovědně. Využívání 
nových zdrojů dat o pracovnících také 
snižuje důvěryhodnost firem v očích jejich 
zaměstnanců (52 procent). 

Takové jsou výsledky studie nazvané 
Decoding Organizational DNA (Odhalování 
firemní DNA), kterou vypracovala společ-
nost Accenture. Vychází z odpovědí  
1400 vedoucích představitelů firem a deseti 
tisíců pracovníků ve 13 odvětvích z Aus-
trálie, Brazílie, Číny, Francie, Indie, Itálie, 
Japonska, Německa, Nizozemska, Španěl-
ska, Švýcarska, Velké Británie a USA.

obavy i Důvěra
Nedávné skandály vyvolané zneužitím údajů 
vedly 64 procent respondentů k obavám 
z toho, že jejich údaje mohou být ohroženy po-
dobně. Překvapivě ale 92 procent pracovníků 
souhlasí se shromažďováním dat o nich a o je-
jich práci. Ovšem pouze pod jednou podmín-

FOKUs

Kontrola, nebo špehování?
Tři pětiny firem zpracovávají 
zaměstnanecká data, pouze třetina 
zaměstnanců k tomu má důvěru
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kou – že to zlepší jejich produktivitu nebo pracovní podmínky, 
případně pokud z toho pro ně vyplynou nějaké osobní výhody. 

Více než šest z deseti zaměstnanců (62 procent) by osobní 
údaje o své práci vyměnilo za nějakou výhodu, odměnu nebo 
benefit přizpůsobený jejich potřebám a 61 procent by tak 
učinilo výměnou za příležitosti k učení a rozvoji přizpůsobe-
né jim na míru.

Společnosti, které zavádějí odpovědné strategie zpracová-
vání údajů, se mohou těšit na růst příjmů až o 12,5 procent 
vyšší než společnosti, které odpovědné strategie v této 
oblasti zavést nedokázaly.

opatrní manažeři
Reakce vedení firem na řešení otázky údajů o zaměstnancích 
se značně liší. Téměř jedna třetina (31 procent) dotazovaných 
vedoucích pracovníků v reprezentativním průzkumu společ-
nosti Accenture uvedla, že neinvestují do technologií shro-
mažďování údajů o pracovní síle tak, jak by chtěli. Obávají se 
totiž následné reakce zaměstnanců. Přibližně stejný počet  
(32 procent) do těchto technologií investuje a otázky odpo-
vědnosti řeší až v okamžiku, kdy se vyskytne nějaký problém.

„Je zřejmé, že vrcholový management firem vstupuje do 
nové éry nakládání s údaji o zaměstnancích bez přiměře-
ných nástrojů a strategií, které by jim pomohly řídit růst 
příjmů díky větší důvěře zaměstnanců,“ zhodnotila výsledky 
studie Eva-Sage Gavinová, která vede v Accenture oblast 
Talent & Organization.  red

1. Kontrola, důvěra 
Pokud firmy svým zaměstnancům pone-
chají větší kontrolu nad jejich vlastními 
údaji, získají tím nejen jejich důvěru, ale 
budou moci využít více poznatků, které 
jim pomohou zlepšit výkonnost. Téměř tři 
čtvrtiny (73 procent) dotazovaných zaměst-
nanců chtějí vlastnit údaje týkající se jejich 
práce a vzít si je s sebou, pokud v dané 
pracovní pozici skončí.

2. Odpovědnost, výhody
Pokud chtějí lídři firem vytvářet výhody 
pro všechny, musejí v rámci vrcholové-
ho vedení sdílet odpovědnost a zapojit 
zaměstnance do návrhů systémů za-
cházení s údaji o pracovní síle. V dnešní 
době tyto systémy spolu se zaměstnanci 
vytváří méně než jedna třetina firem  
(29 procent), přestože třetina (33 pro-
cent) tuto spolupráci plánuje.

3. lidé, technologie
Firmy musejí využívat umělou inteligenci 
a jiné technologie, aby zajistily svým 
zaměstnancům více příležitostí k růstu, 
zlepšily podmínky a podpořily diver-
zitu na pracovišti. Více než čtyři z pěti 
zaměstnanců (82 procent) uvedli, že 
spolehlivé údaje získané pomocí nových 
technologií zvýší spravedlnost v oblasti 
odměňování, povyšování a hodnocení.  

Jak na 
odpovědný 
byznys?

30 %
Pouze tolik šéfů firem je 
přesvědčeno, že používá údaje 
o pracovnících zodpovědným 
způsobem.

Zdroj: Accenture
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Jeho cílem je vytvoření fungujícího 
konceptu pro kavárenské provozy 
v Praze. Co to znamená v praxi? 

Zmapování situace s nakládáním s odpady, 
nesprávného využití odpadů a zdrojů 
a následné nastavení pravidel pro cirkulární 
řešení provozu kaváren. První etapa 
projektu započala na Praze 7 koncem 
loňského roku.

Zatím je do něho zapojeno pět pražských 
provozoven – bar Cobra, Lajka, Letka, Vni-
troblock a Alchymista. Ty hledají cesty, jak 
svůj provoz řešit maximálně bezodpadově, 
tedy jak předcházet odpadům, a pokud už 
vznikly, jak je správě vytřídit či recyklovat. 

U odpadu, který eliminovat nejde, se pak 
projekt zabývá řešením, jak s ním následně 
správně pracovat, aby neskončil ve spalovně 
či na skládce. I když je třídění odpadu pro 
gastronomické provozovny ze zákona povin-
né, často jsou tato nařízení obcházena.

Výstupem by měla být příručka, která na-
staví provoz kavárny na takzvaný cirkulární 
režim. Ta by mohla následně sloužit jako 
návod i pro celý segment Horeca (hotely/
restaurace/catering), jež je významným 
producentem jednorázového odpadu. 

A co si o akci myslí představitelé kaváren? 

ZUZANA VACHOVÁ,.Vnitroblock 

„V souvislosti s odpady nás nejvíce trápí ba-
lení samotných výrobků. Ačkoliv objednává-
me většinu sortimentu ve skle, přijdou i tak 
zabaleny ještě v kartonu a plastu. Stále také 
hledáme optimální řešení, co se týká mléka. 
Množství tetrapaků je při naší spotřebě dě-
sivé a rádi bychom našli dodavatele dobrého 
mléka ve vratných obalech. Zároveň chceme 
získat nové informace, jak redukovat odpad 
a lépe nakládat s tím, který vzniknout mu-
sel. Také bychom chtěli inspirovat ostatní. 

Ať už hosty, nebo jiné podniky a ukázat jim, že to není 
nemožné a nemusí to nutně komplikovat život.“ 

AJA PÁVKOVÁ,.Café Lajka

„Kroky, kterými bychom omezovali zbytečný a jednorázový 
odpad, jsme podstoupili už sami před zapojením do projek-
tu. Slibujeme si od něj proto hlavně podporu, rady a z toho 
plynoucí výhody. Když už nic jiného, tak alespoň pocit, že 
v tom nejsme sami. Ideální by byly konkrétní a praktické 
rady, jak to celé zjednodušit.“ 

MICHAl sOlDÁN,.Bar Cobra 

„V kavárnách a restauracích se vyprodukuje mnohem více 
odpadu než v jednotlivých domácnostech. Měli bychom jít 
příkladem pro naše zákazníky a ukázat jim, že zodpovědněj-
ší přístup neznamená více problémů s tříděním odpadu.“

JAKUB TylŠ,.Café Letka

„Doufáme, že budeme určitým průkopníkem a věříme, že 
ve spolupráci s INCIEN a s dalšími kavárnami budeme mo-
tivovat ostatní ke změnám. Pokud se skutečnost, že podnik 
nakládá zodpovědně s odpadem stane něčím, co bude pro 
hosty důležité, začne to být logicky důležité i pro podnika-
tele.“

PeTR HOlATA,.Cukrárna Alchymista

„Nejčastěji řešíme obalové problémy. Mléko, limonády, 
mouka, sušenky, potraviny v obalech. Nejvíc nás pálilo 
právě mléko, kterého uděláme v sezoně i 200 litrů týdně. 
Proto jsme začali pracovat s dodavateli, kteří mléko dávají 
ve větších a ideálně vratných obalech. Kavárny byly vždy 
nositelem pokroku, protože fungovaly jako místo setkávání 
napříč sociálními vrstvami, a díky tomu je to místo určené 
k diskusím. Proto si myslíme, že díky částečné jednodu-
chosti provozu mohou lehčeji zavádět různé novinky, jako 
jsou třeba projekty udržitelnosti. Když denně vydáte tisíc 
obědů a máte myčku, která musí těch tisíc talířů vyčistit, je 
jasné, že není čas na experimenty s octem a ekologickými 
prostředky. Když denně prodáte pět sendvičů, 150 káv do 
kelímku a deset káv v šálku, je jasné, že můžete vyzkoušet 
místo Jaru něco jiného.“  red

FOKUs

Nové desatero kavárníka
Institut Cirkulární ekonomiky (INCIEN) 
s městskou částí Praha 7 a Pražskými 
službami spustil projekt Cirkulární kavárny
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Desatero 
cirkulární 
kavárny

Pokud chce kavárna získat 
status „cirkulární“, měla by 
naplnit následující body:

1. Neplýtvat jídlem

2. Vařit beze zbytků

3.��Kávovou sedlinu posílat  
k dalšímu využití

4.�Nakupovat bez obalu

5.��Vyhýbat se  
jednorázovému nádobí

6.��Nakupovat z druhé ruky  
a druhotné suroviny,  
opravovat

7.��Šetřit vodou

8.�Šetřit energií

9.�Uklízet ekologicky

10.��Třídit, recyklovat,  
kompostovat

Zdroj: INCIEN
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MARIe RyŠAVÁ,. 
spolumajitelka firmy Auto Fit

Chtěla by firmu vést i nadále tak, aby se 
mohla postarat o blaho materiální, ale i du-
chovní čtyřiceti zaměstnanců, a měla tak 
radost ze spokojeného pracovního prostře-
dí. Půjde například o zavedení privátního 
rozhovoru do programu pravidelných porad. 
Během nich top management sleduje nejen 
pracovní výkon, ale také osobní situaci 
zaměstnanců a snaží se reagovat minimál-
ně stejně rychle na potřeby osobní jako 
profesní. Auto Fit patří již 27 let mezi přední 
dodavatele komplexních řešení v oblasti po-
vrchových úprav, a to v segmentu autoopra-
várenství a v průmyslové výrobě. 

ANNA MIKŠÍKOVÁ,. 
majitelka Rehabilitačního střediska Anny Mikšíkové

Vytváření dobrého pracovního prostředí 
a vzdělávání zaměstnanců, to jsou hlavní 
body, na které se chce zaměřit. „Odbornost se 
totiž odráží ve spokojenosti klientů a v ro- 
ce 2019 bude osobní přístup a kvalita práce 
rozhodovat o dobrém jménu podniku více než 
kdy jindy,“ domnívá se podnikatelka.  Podle 
ní je i přes stálou edukaci patrné, že podnika-
telé a manažeři nemají čas na prevenci. Trpí 
pak onemocněními vyplývajícími z dlou-
hodobého sezení u počítače, na schůzích 
a konferencích. Většinou řeší až následky. Její 
zdravotnické zařízení poskytuje komplexní, 
odborné rehabilitační služby již 17 let. 

sAŠA HORÁčKOVÁ,. 
majitelka LaserSlim Studia

V letošním roce hodlá pokračovat ve vy-
hledávání nových a vědecky podložených 
technologií v estetické a kosmetické péči. 
Tohoto trendu se drží již sedm let. Chce 
být také tou, kdo je bude i nadále do Česka 
přinášet jako první. A nakonec chce kombi-
novat inovativní přístupy a učinit estetické 
služby dostupné českým ženám. Podle jejího 
názoru totiž poptávka po esteticky a zdravě 
vyhlížejících lidech vzrůstá a hraje stále 

Oč IMA  
PODNIK ATeleK

Šéfky firem a jejich sny
Počet žen podnikatelek vzrostl 
od roku 2011 vůči mužům zhruba 
desetinásobně. Na co myslí? 

Říká, že individuální jóga může manažerkám 
po náročné práci pomoci nejen s protažením 
a zpevněním jejich fyzické stránky, ale také 
zlepšit psychiku a vyladit energie v těle. 
Dodává však, že i když jóga pomáhá při celé 
řadě potíží, není všemocná. Asi nejvýstižněji 
se prý vyjádřila jedna účastnice nedávno ko-
naného semináře, která delší dobu praktikuje 
soukromé lekce Světly Prokešové: „Přijdu na 
hodinu unavená, otrávená, naštvaná a odchá-
zím plná elánu, veselá a klidná. Sama sebe 
jsem se ptala – jak to ta žena dělá?“  

ReNÁTA VAleRIe NeŠPOReK,. 
ředitelka kulturního zařízení a lektorka

I pod tlakem chce zůstávat autentická a čas 
věnovat smysluplným věcem. Smysluplné 
jsou podle ní především projekty, které 
nabídnou potřebnou přidanou hodnotu. 
V oblasti vzdělávání odmítá současnou 
honbu „za tituly“, sází na skutečný osobní 
rozvoj, chuť něco se naučit.  red

silnější roli v konkurenčním prostředí na 
trhu práce. 

lIDMIlA KRAMOlIŠOVÁ,. 
jednatelka Střední odborné školy Educa

„Soukromá škola musí daleko více dbát na 
potřeby trhu a sociálních partnerů. Z tohoto 
pohledu musí průběžně přizpůsobovat ob-
sah vzdělávacích programů. Jednou z našich 
prioritních oblastí je nyní digitalizace a celá 
oblast informačních technologií. K tomu 
také směřuje nynější celková modernizace 
vybavení školy,“ říká. 

sVĚTlA PROKeŠOVÁ,. 
autorka konceptu Joga Stars

Cokoli „jógového“ uvidí svým klientům na 
očích, to hodlá uskutečnit. Chce se i nadá-
le vzdělávat v oboru a rozšiřovat nabídku 
konceptu Joga Stars o další aktivity. Joga 
Stars nabízí individuální cvičení jógy těm, 
kteří chtějí mít učitele jen a jen pro sebe. 
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Poslanecká sněmovna schválila 
hlavně hlasy poslanců ČSSD, KSČM, 
ANO a Pirátů předlohu sociální 

demokracie na zrušení takzvané karenční 
doby. Zaměstnanci už nebudou první tři dny 
marodit zadarmo. Zdůrazňuji, že se to týká 
jen zaměstnanců, protože živnostníci jsou 
neplaceně nemocní celé dva týdny.

Shrňme si to: zaměstnanci se budou mít 
lépe, socialisté různých stran se udělali 
hezkými a zaplatí to podnikatelé. Proč platí 
podnikatelé, když na nemocenskou od za-
městnanců vybírá stát? Pro pochopení této 
ekonomické podivnosti bude dobré udělat 
krátký exkurs do nedávné historie.

útěky Do nemoci
V České republice jsme dlouhodobě trpěli 
přemírou nemocnosti, často falešné. Útěky 
do nemoci, nemocenskou prodloužené 
víkendy, přeplněné ordinace a extrémně 
vysoká spotřeba léků. Tak se chovali čeští 
zaměstnanci až do roku 2009 a velmi tím 
zatěžovali sociální systém státu. 

Hodně trpěli i zaměstnavatelé, protože 
zvláště ve výrobních firmách nikdy nevěděli, 
kolik lidí se jim v pondělí sejde. Náročný ví-
kend bylo snadné prodloužit pomocí krátké 
„nemoci“. 

Jen řekněte, který lékař by měl tu odvahu 
nenapsat neschopenku, když mu občan při-
jde skuhrat, že ho bolí hlava, záda nebo jak 
se mu špatně dýchá a dělají se mžitky před 
očima. A proč by si zaměstnanec neprodlou-
žil víkend, když za to ještě dostane peníze?

nelichotivé prvenStví
Jsme, nebo nejsme národ simulantů? Pokud 
bych to měl posuzovat podle podnikatelů 
a živnostníků, pak žádní simulanti nejsme. 
Ale jinak... Možná napoví, když porovnáme 
chování lidí před a po zavedení „zdravotního 
balíčku“.

Do roku 2009 drželi Češi nelichotivé pr-
venství v nemocnosti a spotřebě léků. Potom 
se dohodli stát, odbory a zaměstnavatelé 

Oč IMA 
PODNIK ATele

Tři dny dobra za cizí peníze
Byla zrušena karenční doba. 
Socialisté se udělali hezkými 
a zaplatí to podnikatelé
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zdravotnického systému? A stačilo tak málo 
– 30 korun za návštěvu lékaře nebo první tři 
dny nemocenské neplaceně, a jakou změnu 
chování lidí to přineslo!

Bohužel levicoví politici začali občanům 
slibovat, že je těch poplatků zbaví. Stalo se. 
Už se neplatí za návštěvu lékaře, už nepla-
tíme za pobyt v nemocnici ani za recept na 
léky. Jedním z důsledků je i to, že zatímco 
od roku 2009 do roku 2014 vznikl státu 
z výběru zdravotního a sociálního pojištění 
přebytek 15 miliard korun, dnes je už zase 
tento účet ve ztrátě. 

RADOMIl BÁBeK,.
předseda Podnikatelských odborů

(uveřejněno na www.podb.cz, kráceno) 

a vytvořili systém, kdy se měl každý nějakou 
měrou podílet na výdajích na zdravotnictví, 
který měl alespoň snížit jejich zneužívání.

Všichni občané začali hradit, byť velmi 
symbolické, tzv. zdravotní poplatky – za 
návštěvu lékaře a za pobyt v nemocnici. To 
mělo omezit zbytečné návštěvy lékařů, zkrá-
tit pobyt v nemocnicích na nutné minimum 
a pomoci hradit alespoň nemocniční jídlo, 
protože doma, jsme-li zdrávi, snad taky 
jíme, že? Dále občané platili poplatky za 
recept na léky, aby se snížila jejich extrémně 
vysoká spotřeba.

Zaměstnavatelé přistoupili na to, že budou 
tři a později dva týdny nemocenské svým 
zaměstnancům hradit ze svého, a stát mírně 
snížil odvody sociálního a zdravotního 
pojištění za zaměstnance. Zaměstnancům 
přestaly být hrazeny první tři dny nemocen-
ské, což mělo zabránit jejímu zneužívání.

Simulanti ZmiZeli
Výsledky byly překvapivě pozitivní. Velmi 
rychle přestali být zaměstnanci nadmíru ne-
mocní, téměř vymizely nemocí „prodloužené 
víkendy“, v ordinacích přestalo být narváno. 
Snižovala se i spotřeba léků. Výrobní firmy 
si oddechly, státní finance určené na placení 
nemocenské se vzpamatovaly.

Najde se někdo, kdo si troufne tvrdit, že 
příčinou bylo okamžité výrazné zlepšení 
zdravotního stavu národa? Nebo jsme jen 
odstranili příčiny simulantství a zneužívání 

(uveřejněno na www.podb.cz, kráceno) 
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Ta rivalita tu byla od nepaměti, tedy 
přesněji řečeno od roku 1712, když 
car Petr Veliký učinil z Petrohradu 

hlavní město země. Moskvě byl tento titul 
vrácen až v roce 1917, po revoluci. Po staletí 
tak spolu obě města soupeřila, předháněla 
se, které z nich je honosnější. V obou 
probíhala revolta, krvavý útlak, revoluce 
a sedm desítek let komunistické vlády. 

Petrohrad byl za druhé světové války obklí-
čený 900 dní až do ledna 1944, o život přišlo 
po útocích nacistů, bombardování a kvůli 
nedostatku potravin kolem milionu lidí. 

A sužovaly ho i časté povodně. On to byl 
vůbec nápad postavit ho v nehostinném 
kraji na bažinách. Jejich vysušení stálo 
životy tisíců dělníků. Ovšem car Petr Veliký 
měl pádný důvod, potřeboval nezamrzající 

přístav na severu. Dodnes tak jeho poloha 
při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který 
je součástí Baltského moře, vše ovlivňuje. 

Když chtěli manažeři plynárenského gi-
gantu Gazprom ve spolupráci se „spřátelený-
mi“ politiky postavit nové sídlo, zabodli prst 
do samého středu města. A i přes protesty 
Petrohraďanů se chystali do akce, která by 
nevratně zničila jeden ze skvostů evropské 
architektury. Jenže nestabilní podloží jim 
šílený nápad zatrhlo. 

Tuto historku mi s radostným úšklebkem 
vyprávělo vícero obyvatel města. S dodat-
kem, že alespoň v tomto případě „příroda 
zvítězila nad penězi“. Nejvyšší budova Evro-
py nazvaná Lachta tak dnes stojí „bokem“, 
vypíná se nad pobřežím Finského zálivu 
a nenarušuje panorama města.   

vyliDněné centrum?  
Obyvatelé pětimilionového Petrohradu 
jsou vůbec sdílní a otevření, hlavně ti mla-
dí. Mnozí mluví perfektně anglicky a po 
městě se prohánějí na bicyklech, jejichž 
půjčovny jsou doslova na každém rohu. 
Tedy přesněji u mnoha z 342 mostů přes 
umělé kanály a řeky (z toho 22 je zveda-
cích). Ochotně vám poradí v kterémkoli 
bistru či restauraci, kterých je po městě 
rozeseto jako máku, doporučí, co stojí za 
to objednat, kam jít, co se kde hraje a která 
výstava „frčí“.  

A také je trápí, jak na jedné straně zacho-
vat úchvatné centrum města a na straně 
druhé z něj neudělat skanzen. Nepřijít o jeho 
genius loci. I v „Benátkách severu“, se totiž 
odehrává podobná proměna jako třeba 
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Vodní království  
Petrohrad je protipól Moskvy, 
je elegantnější, výstavnější. Jeho obyvatelé 
jsou na to patřičně hrdí

PO PR ÁC I
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v Praze nebo Krakowě. Centrum se postup-
ně vylidňuje, ustupuje hotelům, komerčním 
pronájmům a kancelářím. A všudypřítomná 
reklama zapleveluje ulice. 

Naprostá většina domů, paláců a kostelů 
je opravena, svítí novotou. Není to jako 
v „konkurenční“ Moskvě, kde často narazíte 
na domy zahalené obrovskými plachtami, na 
kterých je nakresleno, jak bude budova po 
opravě vypadat. 

Přesto i v Petrohradu jsou k vidění smutné 
obrázky, omšelé domy, které jejich majitelé 
nechávají „vybydlet“, aby je nemuseli opra-
vovat a zachovat jejich historickou podobu. 
Ročně jich tak podle The Guardian zmizí  
kolem deseti patnácti. A to i přesto, že od 
roku 2009 platí ve městě zákon chránící 
„objekty kulturního dědictví“.  

rychle a SnaDno
Skvěle funguje doprava, široké bulváry 
pojmou v budoucnosti ještě mnohonásobně 
více aut, tramvajové linky protínají celé 
město, stejně jako pod zemí metro. Jeho 
pět linek přepraví denně 2,5 milionu lidí 
a výstavní stanice, některé jsou zdobené 
mramorem a bronzem, působí jako umělec-
ké galerie. Bez dobře fungující dopravy by 
ale život města brzy skončil. Stovky tisíc lidí 
totiž denně dojíždějí do centra za prací z prs-
tence sídlišť vystavěných kolem města. 

Výborné je spojení s Moskvou, moder- 
ní vlaky sviští po železnici rychlostí až  
250 km/h, stejně tak do Helsinek. Zato dost 
letité jsou, jak jsem poznal, „rakety“ – lodě 
plující pravidelně na spojnici Petrohrad– 
–Petrodvorce.  

jak Do petrohraDu?  
Zpáteční letenka z Prahy stojí nyní v akci 
zhruba pět tisíc korun, z Mnichova je ještě 
o tisíc korun levnější. Ještě výhodnější spoje 
jsou z Polska. 

Pro návštěvu Ruska je stále nutné vízum. 
Oficiálně je potřeba pozvání či voucher 
ruské cestovní kanceláře a vízum musíte mít 
obstarané před odjezdem (na hranicích se 
neuděluje). 

Nejsnadnější cesta, jak ho získat, je 
prostřednictvím některé z mnoha „agentur“, 
které tyto služby v tuzemsku zprostřed-
kovávají. Vše stojí kolem 2500 korun a je 
třeba o vízum zažádat nejméně měsíc před 
odjezdem. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)FO
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To nej z Petrohradu 

   Ermitáž – jedna z největších muzeí světa, 
jádro expozic se nachází v Zimním paláci.

  �Petrodvorce – přezdívá se jim ruské 
Versailles, proslulé je svými zahradami 
a nápaditými fontánami.

   Projížďka�lodí�po�Něvě – nabízí pohledy na 
zvedací mosty. Ty umožňují proplout lodím 
směrem do vnitrozemí a na Ladožské jezero.

   Katedrála�sv.�Izáka – jeden z největších 
kostelů světa, vejde se do něj 14 tisíc lidí.

   Petropavlovská�pevnost – pevnost na tzv. 
Zaječím ostrově, zde začala v roce 1703 
výstavba města.

   Chrám�Kristova�vzkříšení/Spasitele�na�krvi 
– kostel zbudovaný na místě atentátu na cara 
Alexandra II. (1881) se pyšní nádhernými 
mozaikami.

   Něvský�prospekt – hlavní bulvár je dlouhý 
4,5 kilometru. 

   Moskevský�prospekt�– galerie stalinské 
architektury.

  �Lachta – nedávno dokončený mrakodrap je 
nejvyšší v Evropě, měří 462 metrů.

TřI PRAVIDlA. Car 
Petr Veliký byl v roce 1703, 
v čase založení města, 
nekompromisní. Stavitelům 
města nakázal, že nové 
domy a paláce na sebe 
musejí navazovat, stát těsně 
vedle sebe, ulice musejí být 
rovné (žádný chaos jako 
v Moskvě) a vše musí být 
vystavěno z kamene.

leTNÍ sÍDlO CARŮ. 
Petrodvorce jsou nádhernou 
ukázkou ruské architektury. 
Pravidelně sem jezdí z centra 
města „maršrutky“, speciální 
mikrobusy. Nazpět je dobré 
se vydat po vodě lodí, 
„rakety“ vyjíždějí každých 
třicet minut.

1

1

2

2
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Na projížďku při inauguraci zvolil 
prezident Emmanuel Macron 
model DS7 Crossback. Následoval 

tak svého předchůdce Françoise Hollanda, 
ten dorazil do úřadu v limuzíně DS 5. 
Oba vyjádřili jasnou podporu novému 
francouzskému výrobci DS Automóbiles. 

francouZSké Zbraně 
Značka vznikla v roce 2014 a je luxusní 
odnoží automobilky Citroën, součástí kon-
cernu PSA. Od počátku se netajila velkými 
ambicemi, když její představitelé prohlásili, 
že proti německému luxusu nasadí typické 
francouzské zbraně: eleganci, kultivovanost, 
vytříbenost. 

Při pohledu na testovaný vůz, který je 
prvním představitelem druhé generace 
modelů značky DS, jsem musel uznat, že 
tohle se designérům podařilo. Sama tvář 
„sedmičky“, její vertikální maska, stála 
za samostatný odstavec. Šestiúhelníkový 
tvar masky lemovala inovovanou mřížkou, 
uprostřed níž bylo umístěno logo. Ozdobné 
lišty propůjčily vozu dravý výraz. Naopak mi 
nesedělo, že v široce rozkročené karoserii se 
ztrácela dokonce i 19palcová kola.

Zabodoval „světelný podpis“, další faj-
novost značky DS. Moduly LED předních 
světlometů mi připomínaly drahokamy. 
A stejně tak jsem mohl „sedmičku“ lehce 
identifikovat v městské tlačenici i podle 

zadních svítilen. Ta využívala technologii 
3D Full LED a vytvářela trojrozměrný motiv 
šupin. 

Do opery, k baStile?
Designérský mejdan pokračoval v interiéru. 
Už ta jména jednotlivých výbav! Opéra, Ri-
voli, Bastille, Performance Line. Probouzela 
očekávání, odkazovala na památná místa 
města na Seině, kmotra vozu. Já jsem měl 
k dispozici auto s poslední výbavou, hlásící 
se k dědictví cestovních vozů GT. 

Možná bych nyní mohl začít „básnit“ o lu-
xusních materiálech, přesném zpracování, 
čalounění Alcantara, sedačkách vyrobených 
z pěny s vysokou hustotou (masážní pro-
gram nabízí pět režimů, u zadních je možné 
opěradlo sklopit z 23° na 32°), osvětlení 
interiéru (na výběr z osmi barev), zvuku 
audiosystému Focal Electra. 

Namísto toho ale zmíním něco jiného. 
Dva filigránské šperky, které mě opravdu 
dostaly – elegantní hodinky značky B.R.M. 
ve středu vozu a klíč s karmínovým 
dekorem.  

Veškeré „představení“ jsem rozehrával 
na dvanáctipalcové obrazovce. Ovládání 
bylo intuitivní, pomocí virtuálních tlačítek, 
grafika přehledná. Přesto jednu výtku bych 
měl, umístění některých ovladačů bylo 
poněkud, jak to jen říci, francouzsky nelo-
gické. Nové „esúvéčko“ nabídlo průměrně 

58 l Profit

Auto pro prezidenta
Nová značka DS marketing zvládá. 
Naposledy ulovila prezidenta Macrona

AUTO
1

Ds 7 Crossback 2.0 
BlueHDi 180  

Motor: vvznětový čtyřválec, 1997 cm³
Nejvyšší�výkon: 130 kW (180 k)
Nejvyšší�výkon�při�otáčkách:�3750 ot/min
Nejvyšší�rychlost:�218 km/h
Zrychlení�z�0�na�100�km/h:�9,9 s
Převodovka: automatická, 8 stupňů
Pohon: přední
Provozní�hmotnost: 1610 kg
Maximální�přípustná�hmotnost:�2135 kg
Rozměry�(délka�×�šířka�×�výška): 
4573 × 1906 × 1625 mm
Zavazadlový�prostor:�555 / 1752 l
Spotřeba: 5,6 / 4,4 / 4,9 l (město / mimo / 
/ kombinovaná)
První�cena�vozu: 895 000 Kč 
(1.5 BlueHDi 130, man. převodovka)
Základní�cena�testovaného�vozu:�
1 015 000 Kč (výbava Performance Line)1 015 000 Kč (výbava Performance Line)1 015 000 Kč (výbava Performance Line)
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velký zavazadlový prostor. Když jsem sklopil 
zadní sedačky, vznikla téměř rovná podlaha. 
Nechybělo ani nyní tak módní „hands 
free“ ovládání; stačilo zakmitat nohou pod 
zadním nárazníkem a víko zavazadlového 
prostoru se otevřelo nebo zavřelo.  

žehlička v akci
Volant padl do ruky, v sedačce jsem se 
uvelebil okamžitě. Jen vzadu to bylo spíše 
pro dva než „inzerované“ tři cestující. I když 
vzhledem k místu nad hlavou by se tam 
usadili i volejbalisté. 

Motory byly v nabídce čtyři a všechny 
čtyřválcové: dvě verze benzinové šestnác-
tistovky, naftová patnáctistovka a dvoulitr. 
Jen u modelu s dieselovým motorem  
1.5 BlueHDi měli zákazníci na výběr, buď 
šestistupňové manuální řazení, nebo osmi-

stupňový automat. Jinak byla k mání pouze 
samočinná převodovka.    

Posledně jmenovaný motor 2.0 BlueHDi 
se nacházel v testovaném vozu. Jeho „high- 
lighty“? Úspornost a pak také to, že propůj-
čoval vozu obstojnou svižnost a pružnost.  
Spotřeba se po ujetí téměř osmi set kilo-
metrů většinou na mokrých, zasněžených 
silnicích ustálila na hodnotě 6,4 litru na  
100 kilometrů. 

To nejlepší na konec, jízdní komfort. 
Adaptivní tlumiče, které lze nastavit do 
sportovního, normálního či komfortního 
módu, spolupracovaly při rychlosti do  
130 km/h s kamerou. Ta „skenovala“ silnici 
před vozem a v předstihu tlumiče na nástra-
hy „připravovala“. Při jízdě jsem si připadal, 
jako kdyby nerovnosti okresek přede mnou 
někdo žehlil. 

obtížná ceSta
Francouzská značka vyrazila do boje s hrdě 
vztyčenou hlavou. Ale bude muset urazit 
ještě kus cesty. Zatímco loni prodala podle 
ACEA v Evropě 45 tisíc aut, tak Mercedes-
-Benz 871 tisíc, BMW 815 tisíc a Audi  
724 tisíc. I Jaguar (83 tisíc) či Lexus  
(47 tisíc) na tom byly lépe. 

Prodeje by mohla nakopnout právě 
testovaná „sedmička“. K dealerům se do-
stala loni a už je bestsellerem značky, když 
předstihla „entry“ model DS3. Navíc by se 
již brzy měla objevit s pohonem všech čtyř 
kol. DS Automóbiles se vedle toho chystá 
v následujících šesti letech představit šest 
nových modelů, mezi nimi i vůz s elektric-
kým pohonem. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)FO
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styl  
A elegANCe.  
Pohled do moder-
ního interiéru vozu 
ohromí. DS nabízí 
čtyři varianty pro-
vedení, na snímku je 
verze Ópera. 

MODel ,PRésI- 
dentIal’. 
Automobilka „ušila“ 
prezidentu Emmanu-
elu Macronovi vůz na 
míru. Má například 
otevírací střechu, 
inkoustově modré 
lakování, držák 
standarty. 

FRANCOUZsKÁ 
PÝCHA. Přijíždí 
DS 7 Crossback, 
představitel druhé 
generace modelů 
značky DS. Uspěje  
v souboji s němec-
kými prémiovými 
vozy?  

2

3

1 2 3
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V ládní daňový balík zvýšil pro loňský 
rok slevy na dvě a více dětí. Daňové 
zvýhodnění na jedno dítě (ve společně 

hospodařící domácnosti) následně vyřešil 
zákon o státní sociální podpoře. 

Vláda a zákonodárci zvýšili roční zvýhod-
nění z 13 404 na 15 204 korun, nicméně až 
s platností od roku 2018. To znamená, že OSVČ 
s jedním dítětem, které odevzdají do dubna, 
respektive července daňové přiznání, si přilepší 
až letos.

máte neZletilé Děti?  
Dobře počítejte
Přijetím nových daňových zákonů se zásadně 
změnily parametry zvýhodnění na děti i čerpá-
ní daňového bonusu.

Rodiny s dětmi platí státu méně a loni i letos 
mohou tento bonus využít i OSVČ, které uplat-
ňují výdajové paušály. Totéž se týká i dalších 
slev (například na vyživovaného manžela/
manželku). 

Letos ušetříte 1267 korun měsíčně za jedno-
ho potomka, 1617 korun za dvě děti a 2017 ko- 
run měsíčně za tři a více potomků. Bonus je ve 
všech případech dvojnásobný, pokud má dítě 
průkaz ZTP/P.

„Výhoda se vás týká jen v případě, že se 
staráte o vyživované nezletilé dítě ve společně 
hospodařící domácnosti. Případně o zletilého 
potomka do 26 let věku, který se soustavně 
připravuje na budoucí povolání, tj. studuje 
vysokou školu,“ říká daňová poradkyně Blanka 
Štarmanová.

Zvýhodnění se týká i dětí, jež studují na 
střední či vysoké škole v zahraničí. Je tu ale 
důležitá podmínka: z rozhodnutí Ministerstva 
školství ČR musí být toto studium postaveno 
na roveň studia na školách v České republice. 
To dokládají poplatníci potvrzením od zahra-
ničních univerzit i ministerstva.

Nárok na slevu má pouze jeden rodič. Proto 
je nutné k daňovému přiznání přidat také 
potvrzení, že slevu nečerpá ten druhý. Potvrze-
ní vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů 

nebo nezaměstnaných se dokládá čestným prohlášením – a to 
nejčastěji obou partnerů.

Pokud vám při započítání slevy vyjde záporná daň, platí, že:
a) státu neodvedete na dani z příjmu ani korunu,
b) berňák vám ve formě takzvaného daňového bonusu peníze 

vrátí, jenže ne ve všech případech.

co je Daňový bonuS?
Jde o přeplatek pro podnikatele, kteří si vypočítají ve svém 
přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na děti. 
Stát jim následně rozdíl vyplatí.

Na bonus ale dosáhnou jen ti, kteří mají za uplynulé roční 
zdaňovací období příjem nejméně ve výši šestinásobku mini-
mální měsíční mzdy. Tu vláda pro rok 2018 stanovila na  
12 200 korun. V praxi to znamená, že váš roční příjem musí 
přesáhnout 73 200 korun. Pro příští rok se díky razantnímu 
navýšení minimální mzdy zvedá limit až na 80 100 korun.

Peníze od státu mohou dostat i zaměstnanci. U nich je 
rozhodující, zda dosáhnou na měsíční příjem alespoň ve výši 
poloviny minimální mzdy (v roce 2018 6100 korun měsíčně).

vrátí vám Stovku a víc
Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná  
částka alespoň 100 korun. Maximální výše přeplatku je pak  
60 300 korun. Tento limit se od roku 2016 nezměnil.

Peníze, na které se bonus vztahuje, musíte získat ze závislé 
činnosti (zaměstnání) či podnikání. Do loňského roku platil 
i pro příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. To už ale 
letos neplatí. Máte-li pouze výdělky, které definuje paragraf 10 
zákona o dani z příjmů jako Ostatní příjmy, máte rovněž smůlu 
a berňák vám nevrátí ani korunu.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Daňové přiznání: 
Vyšší sleva pro rodiče
Podnikatelé, kteří mají jedno dítě, 
se letos dočkají vyšších slev na dani z příjmů

Loni i letos 
mohou 
daňový 
bonus 
využít  
i OSVČ, 
které 
uplatňují 
výdajové 
paušály.

Roční daňové 
zvýhodnění
1 dítě 
15�204�korun

2 děti 
19�404�korun

3 a více dětí 
24�204�korun

Dítě s průkazem ZTP/P 
30�404�korun

Zdroj: FS ČR
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A lespoň to tvrdí odborníci. Mezi podnikateli se opět 
objevuje požadavek na to, aby veškeré legislativní 
změny s dopadem na podnikání vstupovaly v platnost 

v jednotný termín.  
Přestože je snižování byrokracie a administrativní zátěže 

pro podnikatele evergreenem české politiky, počet hodin, jež 
musejí živnostníci věnovat „papírování“, dál roste. „V ČR stráví 
průměrná malá firma papírováním 233 hodin ročně,“ uvádí 
analytik Centra ekonomických a tržních analýz Pavel Peterka.

Centrum spolupracuje na projektu měření byrokratické zátě-
že, který realizuje Liberální institut se slovenským INESS.

Administrativa spolkla v roce 2018 českým podnikatelům 
o 33 hodin více než předloni. „Vysoká administrativní zátěž 
trápí všechny podniky. Vyplývá to i z našeho šetření mezi fir-
mami, které každé čtvrtletí děláme společně s Českou národní 
bankou. Zavedl bych stejný princip jako v Británii. Chceš zavést 
nový zákon? Zruš stávající dva. A u nových udělej důkladné 
hodnocení dopadů regulace RIA,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel 
sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

o tři šprycle nahoru, o Dvě Dolů
O snížení administrativní zátěže jednal svaz s novou minist-
ryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. I pro ni je to prý 
priorita. „Určité šance na snížení byrokracie existují, pokud se 
podaří dotáhnout projekty jako Moje daně a firmám ubydou 
duplicitní výkazní povinnosti. Pomůže také, když se provede 
zásadní rekodifikace stavebního práva. Firmám by výrazně 
ulevila i elektronizace státní správy,“ dodává Bohuslav Čížek.

Svaz průmyslu a dopravy vládě pomohl formulovat rámcový 
dokument Digitální Česko. „Aktuálně ale nevidíme významnější 
opatření, jež by podnikatelům pomohla,“ pokračuje Bohuslav 
Čížek. Podle Asociace malých a středních podnikatelů a živ-
nostníků ČR dochází v některých oblastech ke zlepšení, pozi-
tivní efekt ovšem oslabuje nástup dalších povinností. „Hrubě 
řečeno, dochází k malému zlepšení, ale je to takový systém: 
o tři šprycle nahoru, o dvě dolů. V mnohém se zlepšujeme, ale 
mezitím zavádíme nová opatření přinášející novou byrokracii,“ 
říká předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

Ten je skeptický k měření byrokracie na hodiny a průměrová-
ní. „Úplně jiný pohled budou mít firmy, které potřebují stavět, 
kde je kritická situace v byrokracii stavebních povolení. Jinak 
to vidí provozovatel malé cukrárny či hospody, kde je neúměr-
ná situace v kontrolách úřadů po zprovoznění živnosti. A jiný 

názor bude mít malý výrobce, který se potýká 
s notifikacemi,“ dodává.

SlovenSko přeDběhlo čechy
Autoři aktuálního výzkumu připouštějí, že 
srovnání s předchozími lety je obtížné kvůli 
upravení metodiky. Ta byla pozměněna, aby se 
výpočtu indexu mohlo zúčastnit více zemí. Letos 
se k Česku a Slovensku přidaly Litva a Ukrajina.

Ze čtyř zemí, kde je index byrokracie měřen, 
zůstává Česko na druhém místě za prvním 
Slovenskem, kde firmy tráví papírováním 222 
hodin. Třetí skončila Litva s 252 hodinami a na 
posledním místě Ukrajina s 469 hodinami.

„I když na tom Česká republika ve srovnání 
se sousedy není nejhůře, je děsivé, že v malé 
firmě musí jeden člověk pět týdnů pracovat je-
nom na papírování pro stát,“ poukazuje ředitel 
Liberálního institutu Martin Pánek. 

tragický výSleDek?
Ekonomové nepovažují výsledek za tragický. 
„Je těžké si představit, že by se počet hodin, 
které firmy musejí strávit byrokracií, snižoval. 
Relativně dobrý výsledek ve srovnání s ostat-
ními zeměmi tak můžeme vidět optimisticky,“ 
komentuje výsledky hlavní ekonom finanční 
skupiny Roklen Dominik Stroukal. 

„V ČR lze navíc většinu povinných úkonů 
splnit vzdáleně bez nutnosti návštěvy úřadů,“ 
doplňuje.

Podle Karla Havlíčka se sníží byrokracie za 
splnění čtyř podmínek. „Pokud dojde k rychlé 
digitalizaci, a tím ke sdílení dat a koncentraci 
informací na jednom místě. Sníží se kontroly 
na provozovnách ve smyslu propojení kontrol 
pod méně organizací. Změní se stavební zákon 
a dojde k jinému režimu vyřizování stavebních 
povolení.  A změní se kompetenční zákon, který 
umožní sdílet data resortů,“ vypočítává. 

DAlIBOR DOsTÁl.(dostal.mf.cz)
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Byrokracie roste. Podnikatelům 
vzala desítky hodin navíc
Firmám může k omezení administrativní 
zátěže pomoci například snížení 
počtu kontrol. 

Index 
byrokracie 
(kolik času stráví firmy 
ročně papírováním)

Slovensko: 222�hodin

Česko: 233�hodin

Litva: 252�hodin

Ukrajina: 469�hodin
Zdroj: Liberální institut

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

01_68_PT_02_.indd   61 11.02.2019   18:57:31



TO Ne J  Z  W W W.eURO.C Z

Je nejúspěšnějším komunálním politikem 
ANO. Loni na podzim se mu na rozdíl 
od Adriany Krnáčové v Praze nebo Petra 
Vokřála v Brně podařilo obhájit primátorské 
křeslo. V Ostravě je politickým fenoménem. 
Jeho kvality v neformálních rozhovorech 
uznává i politická konkurence. Přitom 
se Tomáš Macura ideově se současným 
směřováním hnutí ANO příliš neztotožňuje. 
Podle svých slov je pravičák, bývalý volič 
ODS, který nemá rád komunisty. Teď se chce 
pokusit vrátit ANO do středopravicového 
prostoru. Na nadcházejícím sněmu stra-
ny bude kandidovat do jejího čela na post 
místopředsedy. „Měli bychom trochu ubrat 
z levostranného směřování hnutí,“ hlásá.

 Čím to je, že je hnutí ANO v Ostravě tak 
úspěšné?
Rozhodující vliv má značka ANO, a tím 
pádem i pan předseda Babiš. Afinita voličů 
na severu Moravy k praktické politice hnutí 
ANO i k osobě pana předsedy je vyšší než 
v jiných regionech. To byl rozhodující vliv. 
A já doufám, že aspoň nějakým procentem 
jsme k výsledku přispěli i my tady v Ostravě, 
snad včetně mé osoby. Myslím, že v minulém 
volebním období jsme město řídili celkem 
dobře a lidé vnímají, že se Ostrava posouvá 
dopředu.

 Ostrava ovšem trpí odlivem vzdělaných 
lidí. Jak chcete mladé vzdělané lidi 
v Ostravě udržet?
Je pravda, že odliv mladých a vzdělaných 
lidí a vůbec úbytek obyvatel je pro nás 
největší problém, ale je třeba to zasadit do 
kontextu. Počet obyvatel v Ostravě se během 
20. století téměř zdvojnásobil, od toho ma-
xima v roce 1992 jsme k dnešnímu dni klesli 
o deset procent. Nejedná se tedy o žádnou 
katastrofu.  Jn

Nemine týden, aby některý západní stát či 
jeho tajná služba nevarovala před potenciál-
ním nebezpečím čínských technologií, čímž 
se společnosti stále víc vzdaluje vidina na 
budování komunikačních sítí za miliardy. 
Pro zakladatele firmy net.pointers a odbor-
níka na kyberbezpečnost Martina Půlpána 
není současné dění překvapivé. „Před deseti 
lety jsme diskutovali s Národním bezpeč-
nostním úřadem o tom, že technologie Hua-
wei jsou nebezpečné. Jejich odpověď byla, že 
nemůžou zasahovat do volného trhu,“ tvrdí 
Půlpán v rozhovoru pro týdeník Euro. 

 Můžou vaši zaměstnanci používat 
telefony Huawei?
Interně je nepoužíváme, problém je operační 
systém Android a jeho specifické verze. 
Před časem jsme jeden čerstvě koupený 
Huawei testovali v naší laboratoři a zjistili, 
že tam byla verze Androidu s integrovaným 
malwarem, který automaticky umožňoval 
posílat ven informace o vaší geolokaci, obsa-
hy esemesek či seznamy hovorů.

 Kam pak tato data odcházejí?
Všechno to jde nějakým šifrovaným kaná-
lem sítí do Číny, ale i jinam. Hackeři se snaží 
sbírat všechny informace. Díky dnešním 
technologiím se všechno ukládá do obrov-
ského cloudu. A pak se mezi zdánlivě nesou-
visejícími věcmi hledají vazby.  ost

Průměrný měsíční příjem českého zaměst-
nance loni – po započtení bonusů a odměn 
– přesáhl 32 tisíc korun. Obecně platí, že 
méně vzdělaní a hůře placení lidé zazna-
menali na výplatní pásce vyšší růst mzdy. 
Mzdový medián tak podobně jako v roce 
2017 rostl rychleji než průměr a rozdíly 
v příjmech mezi zaměstnanci se snížily. 

Pokračuje též trend sbližování mezd mezi 
Prahou a ostatními regiony. Růst v hlavním 
městě byl dle statistik agentury Profesia CZ 
loni nejnižší, necelých osm procent, ale na 
první místo to stále stačí. V průmyslových 
krajích se silným zastoupením automobilo-
vého průmyslu – Libereckém, Pardubickém 
a Královéhradeckém – mzdy rostly nejrych-
leji, zhruba o deset procent. 

Výhled na letošní rok je zatím nejistý. 
Prognózy oslovených odborníků se různí. 
Hospodářská komora předpovídá růst prů-
měrné mzdy o osm procent na 34 500 ko-
run měsíčně. Naopak ředitel společnosti 
Hays Czech Republic Ladislav Kučera tvrdí, 
že mzdy – hlavně v případě takzvaných 
kancelářských profesí – již nemají kam růst 
a v letošním roce budou spíše stagnovat.

Český statistický úřad zveřejní čísla o výši 
mezd za celý loňský rok na počátku března. 
Týdeník Euro se tudíž obrátil na personální 
agentury, které se sběrem dat o příjmech za-
městnanců také zabývají. Vedle běžně uvá-
děných údajů podle krajů, oborů ekonomiky 
a profesí se nám podařilo získat i jednu 
„lahůdku“ – statistiku průměrné výše mezd 
v krajských městech.

Zmíněný přehled dodala společnost Pro-
fesia CZ. Náskok Prahy nepřekvapí, průměr-
ná mzda se v hlavním městě loni vyšplhala 
na 41 500 korun měsíčně. Nadprůměrně 
dobře se mají zaměstnanci v Brně, Plzni 
a Liberci, kde se průměr pohybuje od 
34 do 36 tisíc.  drt

Celé TeXTy NA WeBU TÝDeNÍKU

Sociální dárky ne
Vycházející hvězda ANO, 
ostravský primátor Tomáš 
Macura, chce hnutí posunout 
doprava

Zabezpečení je tragické
Jádro firmy Huawei bylo 
úzce napojené na armádu 
a čínskou špionážní službu, 
varuje Martin Půlpán

Mzdové dostihy pokračují
Čeští zaměstnanci mají 
za sebou druhý rok svižného 
růstu mezd. Letos ale růst 
zpomalí

„lahůdku“ – statistiku průměrné výše mezd 

fesia CZ. Náskok Prahy nepřekvapí, průměr-

visejícími věcmi hledají vazby. 
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auto motor a sport
Pravidelná měsíční dávka  
informací o autech objektivně, 
kriticky a fascinačně.

Motocykl
Vše, co chcete vědět 
o motorkách! Nezávislé  
informace ze světa 
dvou kol už 28 let.

ams Classic
Exkluzivní magazín  

pro fanoušky  
motoristické historie  
i nedávné minulosti.

Výhodné  
předplatné
časopisů

Udělej si sám
Bydlení, dílna, zahrada. 
Nepostradatelný pomocník 
každého nadšeného kutila.

Objednávejte na mfpredplatne.cz

Nabídka platí do 26. 2. 2019 nebo do vyčerpání zásob

Dárek  
k časopisu  
Auto7!

+ Hanácká vodka 1 l  
v hodnotě 245 Kč

Výhodná cena ročního předplatného  
(12 vydání) 479 Kč

Všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz/podminky

SPOLEHLIVÝ PRŮVODCE SVĚTEM AUT / RADY / TESTY / ZÁBAVA

Výhodné 
předplatné 
časopisů

Euro
Prvotřídní informace 
z byznysu, exkluzivní 
zjištění z politiky, jedinečný 
přehled o dění v zahraničí 
i inspirativní komentáře.

mfpredplatne.cz

auto motor a sport
Pravidelná mesícní dávka
informací o autech 
objektivne,
kriticky a fascinacne.

PROFIT
Servisní a praktické 
informace pro 
podnikatele, manažery 
a živnostníky.

ams Classic
Exkluzivní magazín
pro fanoušky
motoristické historie
i nedávné minulosti.
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Nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) zpřísnilo podmínky 
nakládání s osobními údaji. Mnozí 

si od něj také slibovali, že po jeho uvedení 
v platnost se sníží počet otravných e-mailů, 
které zaplňují mailboxy. Ale opak je pravdou 
– e-maily chodí stále a většina služeb, které 
využíváme, v souvislosti s GDPR chtěla 
„něco“ schválit. 

Nařízení o ochraně osobních údajů se 
týká zemí EU, ale takový spam nerozesílají 
legitimní evropské společnosti ani firmy ze 
zemí, kde je evropské právo vymahatelné 
nebo kde jsou vůbec jakkoliv postižitelné. 
Tak to bylo před GDPR a je to tak i nadále. 
Tyto firmy nabízejí reklamní spam svým 
možná už legitimním zákazníkům, kteří si 

u nich reklamu na svoje výrobky zakoupí. 
Problém je, že správcem osobních údajů je 
ona stínová, neviditelná, nedohledatelná 
a nepostihnutelná „spamovací“ společ-
nost a skutečná firma z reklamy o vašich 
osobních údajích zpravidla nic netuší. Tudíž 
se prostě nemáte kde domáhat sprave-
dlnosti. Můžete si maximálně nabízený 
výrobek nekoupit. Tyto „spamovací“ firmy 
prostě sbírají kontaktní údaje a používají 
je podle své libovůle. GDPR vám dnes dává 
lepší kontrolu nad tím, jak se mohou vaše 
kontaktní údaje šířit, pokud je dáte nějaké 
legitimní zodpovědné firmě. Ale pokud tyto 
údaje jsou už „v systému“, máte smůlu.

Cílem těchto e-mailů není jen nabízet 
zboží, někdy dokonce plní úplně jiný účel. 

Mnohdy jde o to donutit adresáta ke kliknutí 
na políčko „odhlásit odběr“ a přesměrovat 
ho na nějakou nebezpečnou webovou strán-
ku; nebo ho přimět, aby si stáhnul a spustil 
nějaký virus. 

Vyvstává otázka, jak se podobných e-mai-
lů zbavit. Odpověď nikoho nepotěší – zbavit 
se jich nejde. Umísťování adres odesílatelů 
na blacklist je téměř ztráta času, protože 
adresy odesilatelů i domény se mění velmi 
často. Takže pokud jsou kontaktní údaje už 
„v systému“, jedinou cestou je změnit e-mai-
lovou adresu. Nové údaje by potom neměly 
figurovat na veřejných stránkách a lidé 
by neměli nikomu dávat souhlas k jejich 
zpracování. 

Podle GDPR dnes už musejí být souhlasy 
velice specifické, dobře vysvětlené a nesmějí 
být součástí obchodních podmínek ani jiné 
smlouvy. Ale existující údaje rozšířené ve 
spamovacích rájích bohužel už nikdy neod-
straníte.  

ONDřeJ ŠeVečeK,.Počítačová škola Gopas

por adna

Reklamní e-maily nás otravují pořád. 
Proč se jejich počet nesnížil?
 
KARel B,.Pardubice

MORINGA Z TENERIFE

Tel.: 730 678 368 
www.kvalitnizivot.com

Moringa Oleifera Canariensis obsahuje živiny, které tělo denně potřebuje ke správné-
mu fungování, je to 94 základních živin. Co nám nejvíce sdělující pravidelní konzumenti naší 
moringy:  „Už se nemusíme bát, zda máme svoje tělo vyživené, netrápí nás sezónní choroby jako 
rýma, kašel, nachlazení, angína, ba co více, najednou se zbavujeme různých dalších potíží, máme 
více energie, lépe se hýbeme, zlepšilo se nám i myšlení a paměť a máme lepší náladu.“  
Moringa z Tenerife obsahuje také všechny aminokyseliny (bílkoviny), železo, B12 a navíc 
hormon ZEATIN ještě znásobuje účinek živin.  
Další informace pokračují: „A  co více, najednou jsme krásnější, vypadáme mladší a cítíme se 
atraktivnější. Zlepšila se nám pleť, vlasy, nehty, kůže, máme ideální váhu, a navíc nám to všichni 
říkají. Naše krev je čistá – to nám potvrzují rozbory. Také najednou chodíme pravidelně na záchod, 
zmizely menstruační či menopauzové nepříjemnosti. Moringa vychytává mnoho zánětů v těle a 
vlastně nám působí radost.“

Tip na každodenní dopolední nápoj: ¼ lžičky moringového prášku zalít 3 dcl horké vody (80 °C), 
8 minut luhovat a pak osladit medem a přidat citron.

Přírodní doplněk stravy. K dispozici také jako kapsle, tablety a kapky.

Pro čtenáře časopisu Profit do 31. 5. 2019 slevy:
100 g prášku — 650 Kč 552 Kč
500 g prášku — 2 350 Kč 1 997 Kč
1 000 g prášku — 4 235 Kč 3 599 Kč

Do poznámky napište: „Profit“ a sleva pak bude odečtena z ceny.

BIO-zertifi ziert durch NL-BIO 01

S MORINGA Z TENERIFE 
= pevné zdraví pro Váš úspěch!

Jeďte s námi na Moringa Trip TENERIFE duben 2019
více informací na webu

INZERCE     A191000891
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20. Února 
CesTA K úsPĚCHU? POZNAT  
sVé ZÁKAZNÍKy
Úspěšné firmy se prý od neúspěšných liší tím, 
že vědí, jaké jsou potřeby jejich zákazníků. Jak 
klienty poznávat, jak s nimi uspořádat smyslupl-
nou online diskusi, 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.

21. Února
MANAŽeR MeZINÁRODNÍHO  
OBCHODU
Majitelům malých a středních firem, střednímu 
managementu velkých podniků a všem, kteří se 
chtějí stát exportními manažery s potenciálem 
rozvíjet vývozní kapacitu svých společností, je 
určen kurz Mezinárodní doprava. Akci hostí ve 
čtvrtek 21. února jihomoravská metropole a je 
součástí seriálu kurzů Manažer mezinárodního 
obchodu, který probíhá od října 2018 do letošního 
března. Tentokrát se zájemci setkají v pavilonu 
Regionální hospodářské komory v Brně (areál 
BVV). Více na sedlackova@rhkbrno.cz.

26. Února 
KUDy NA KlÍčOVé TRHy?
Klíčovým a devátým největším obchodním part-
nerem České republiky jsou Německo a Maďarsko. 
Jak na obchod se zástupci tamního byznysu, to 
poradí vývozcům experti CzechTradu v budějo-
vickém Clarion Congress hotelu na semináři, jenž 

zde proběhne poslední únorové úterý. Účastníci 
akce se mimo jiné dozvědí o exportních  
příležitostech pro české firmy, o tom, jakou použít 
strategii při vstupu na oba trhy, či jak jednat 
s tamními podnikateli a využít při tom asistence 
kanceláří CzechTrade. Součástí semináři jsou  
i individuální konzultace s odborníky. Více na  
www.czechtrade.cz/getdoc/b5ebcf1b-43b1-475d-
a944-bc98c214f289.

5. BřeZNA
ZAUJMĚTe NA PRVNÍ POHleD
Vaším cílem je získat nové zákazníky na export-
ních trzích, jenže o to samé usilují stovky dalších 
podniků. Svoji nabídku proto podporujte online 
prezentacemi, brožurami, videem, odbornými 
semináři či dopisy. Jak připravit nabídku, která 
zaujme na první pohled? Poradí vám na semináři, 
který hostí česká metropole v úterý 5. března.  
Podrobnější informace se dozvíte na  
lucie.smatova@czechtrade.cz.

14. BřeZNA
IT MeZI PARAgRAFy
Ve čtvrtek 14. března 2019 se v konferenčním 
centru hotelu Grandior v Praze uskuteční odborná 
konference na téma IT v českém zákonodárství. 
Akce se zaměří na zákon o archivnictví a spisové 
službě, národní certifikační autoritu, na zákon 
o zpracování osobních údajů a ePrivacy Regulati-
on a také na nové technologie blockchain a umě-
lou inteligenci z pohledu práva. Další informace 
na https://itparagrafy.konference.cz/.

25. Února
DAŇ Z PřIDANé  
Hodnoty
•   daňové přiznání a splatnost 

daně za leden 2019
•   souhrnné hlášení za leden 2019
•   kontrolní hlášení za leden 2019
eNeRgeTICKé DANĚ
•   daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za leden 2019

sPOTřeBNÍ DAŇ
•   daňové přiznání za leden 2019
•   splatnost daně za prosinec 2018 

(pouze spotřební daň z lihu)
•   daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných olejů 
a ostatních (technických) benzi-
nů za leden 2019

28. Února
DAŇ Z PřÍJMŮ
•   odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
leden 2019

1. BřeZNA
DAŇ Z PřÍJMŮ
•   podání vyúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti za 
zdaňovací období 2018

12. BřeZNA
sPOTřeBNÍ DAŇ
•   splatnost daně za leden 2019 

(mimo spotřební daň z lihu)

15. BřeZNA
DAŇ Z PřÍJMŮ
•   čtvrtletní záloha na daň

25. BřeZNA
DAŇ Z PřIDANé  
Hodnoty
•   daňové přiznání a splatnost 

daně za únor 2019
•   souhrnné hlášení za únor 2019
•   kontrolní hlášení za únor 2019
sPOTřeBNÍ DAŇ
•   daňové přiznání za únor 2019
•   daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných olejů 
a ostatních (technických) benzi-
nů za únor 2019

01/2019 l 65

K AleNDÁř
DAŇOVé  
TeR MÍNy

FO
TO

: 
ar

ch
iv

, 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

01_68_PT_02_.indd   65 11.02.2019   18:57:37



IN
Z
ER

C
E 

  
 A

19
10

01
12

5 
  

 A
19

10
00

92
7

IL
U

S
TR

A
C
E:

 V
oj

tě
ch

 V
el

ic
ký

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

ReDAKTOřI
Dalibor Dostál, dostal@mf.cz
Jakub Procházka, prochazka@mf.cz

INZeRCe A eVeNTy
David Korn, obchodní ředitel, t: 225 276 474,
korn@mf.cz 

INZeRCe
Adéla Roháčková, t: 725 604 604,
rohackova@mf.cz

MARKeTINg, DIsTRIBUCe A VÝROBA
Jaroslav Aujezdský, ředitel
e: aujezdsky@mf.cz
Petra Trojanová, brand manažerka  
e: trojanova@mf.cz

seKReTARIÁT
Lucie Kosinová, office manažerka 
t: 225 276 461, e: kosinova@mf.cz

TIsK
Triangl, a.s. 

PřeDPlATNé PRO čR
SEND Předplatné, spol. s r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
t: 225 985 225, e: mf@send.cz

ROZŠIřUJe V čR
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s. r. o.
Česká pošta, s.p.

reg. zn: MK ČR E 6590
ISSN 1805-2592
© Mladá fronta a. s.
Veškerá práva vyhrazena
Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk  
včetně šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného 
svolení vydavatele, je zapovězeno.

PODNIK ATel s K Á 
HAlUC INAC e

Chlastáme první ligu
Češi jsou machři, v konzumaci alkoholu 
na ně prostě nikdo nemá. A bude ještě lépe

Tak už nejen alkoholový průmysl 
a jeho profesionálně vyladěné 
reklamní spoty buší do Čechů, že 

konzumace alkoholických nápojů je fajn. 
Do propagace alkoholu se v poslední době 
vložila státní správa, někteří představitelé 
samosprávy a pořadatelé kulturních 
a sportovních akcí. 

Tak například pražský magistrát ve 
spolupráci s Pivovary Lobkowicz, které 
vlastní čínská CEFC, uspořádal loni v létě 
„milionovou“ kampaň Pivem proti smogu. 
Záměrem akce bylo snížit zátěž životního 
prostředí z automobilové dopravy. Organi-
zátoři motivovali řidiče, aby si „dali jedno 
s kolegy po práci, a nechali tak služební auta 
aspoň jeden den v garáži“. Pro akci dokon-
ce vzniklo speciální pivo Pražský chodec. 
„Dvanáctka s delikátní hořkostí, plnou chutí 
a bohatou pěnou“, tak propagovaly mok 
oficiální webové stránky placené Prahou.  

Na červnovém hudebním festivalu 
Colours of Ostrava byl umístěn stánek 
Fouknisi.cz. V něm se pořádalo klání pod 
heslem: „Staň se mistrem ve foukání a od-
nes si soudek piva“. Soutěžilo se o nejvyšší 

naměřenou hladinu alkoholu v krvi, vítěz 
každého večera dostal soudek plzeňského 
piva o objemu pět litrů. Vítěz říkající si Caba 
v poslední den festivalu v půl osmé večer 
nadýchal přes tři promile. 

Pivo Samson se stalo oficiálním pivem 
Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2018 
v Rusku; v době konání mistrovství bylo ve 
vybraných hospodách každou sobotu každé 
šesté pivo Samson zdarma.

A už předloni proběhl v Koutech nad 
Desnou osmý ročník otevřeného mistrovství 
České republiky v pivním trekingu. Na trase 
závodu účastníci pili pivo různých značek 
a jedna koruna z každého vypitého piva byla 
věnována na charitativní účely.

Může to ale někoho v zemi, kde má téměř 
milion Čechů vážný problém s alkoholem, 
kde žijí lidé, kteří nejsou schopni vydržet 
střízliví celý měsíc, a kde zdomácněly hlášky 
typu: „S tím týpkem nepij, ten chlastá první 
ligu“, překvapit? Určitě ne. A proč taky, že? 
Byznys jede, veselme se. 

Tož tak… 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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