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říká Jan Krkoška,
náměstek hejtmana
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Jarní jízda se SPEEDem
V týdnu od 1. 4. 2019 budou pro Vás v naší vzorkovně
připravené novinky reklamních předmětů pro rok 2019.
Čeká Vás možnost projížďky luxusními vozy, občerstvení
a malý dárek.
Kromě prezentace nových artiklů pro Vás budeme
mít připravené i aktuální katalogy.

Kdy: 1. 4. - 5. 4. 2019
Od 8.00 do 17.00 hodin
Kde: vzorkovna SPP Freyova 8, Praha 9

01_68_PT_03_.indd
2
pozvanka vystava 2019

12.03.2019 15:43:00

A191001660
INZERCE

EDITOR IAL

Romové pořád v koutě
Sociální past, v níž se Romové ocitli, nesklapla jen
jejich vinou, byla dána historicky. A problémy jsou
i dnes. Například existují české školy, kam chodí
téměř jenom romské děti. Učí je tam méně.
Segregace panuje ale i jinde. Ve firmách, na úřadech.
Je proto třeba upřednostňovat ty, kdo vycházejí ze
sociokulturně znevýhodněných podmínek. Pozitivní
diskriminace vše vyřeší, říkají jedni.
Druzí však ještě hlasitěji oponují: Pryč se sociálním inženýrstvím! Žádné opatření by nemělo být
zacílené výslovně na Romy, mělo by se týkat všech
sociálně slabých. Pozitivní diskriminace není
fér, protože je to pořád diskriminace. Preferovali bychom tak jednu skupinu na úkor ostatní

společnosti. Tak argumentuje i prezident Zeman.
Podporovat Romy? Nepodporovat Romy? To je
otázka. Občas se ji pokouší zodpovědět i představitelé státu, vládních stran, tu s větším, tu s menším
úspěchem. Existuje mnoho projektů uskutečněných, ještě více slibovaných. Desetiletí vlekoucí se
spor nemá stále konce.
Jak ale napovídá hlavní článek i rozhovor tohoto
čísla, vypadá to, že kardinální otázku zodpoví nakonec „život sám“. Jako ostatně mnoho jiných předtím.
Na stránkách Profitu ukazujeme úspěšné Romy,
podnikatele.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: ČTK / ILUSTRACE: Vojtěch Velický

„Neexistuje žádný
standard. Všichni
lidé jsou výjimkou
z pravidla, které
neexistuje.“
Fernando Pessoa,

portugalský básník a spisovatel
(1888–1935)
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
MAGAZÍNU HIPSTER
4 vydání

276 Kč
magazinhipster

+ dárek
tužka, která chce „růst“

Objednávejte na
www.europredplatne.cz

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

Východ nakupuje
české firmy

Loni bylo do zahraničí prodáno
3500 českých firem.
Polovina Ukrajincům a Slovákům

22,3 %

Pes pomůže podnikatelům
Ministerstvo průmyslu a obchodu
se rozhodlo podpořit Hospodářskou
komoru v rozvoji obsahu právního
elektronického systému (PES).
Ten přehledně a na jednom místě
zpřístupní podnikatelům všechny
povinnosti, které pro ně vyplývají
z legislativy. Do budoucna může
být přehled povinností součástí všech zákonů. „PES nabídne
podnikatelům přehledně a v uživatelsky přívětivé podobě seznam

zhruba 85 tisíc. Za poslední desetiletí se počet společností se zahraničním vlastníkem
zvýšil o polovinu.
V tomto případě ale ukrajinské a slovenské majitele trumfují Rusové, kteří v Česku
stále vlastní přes deset tisíc firem.
Tisíce podniků v České republice patří
také Němcům či Britům. Firmy s ruskými,
ukrajinskými či slovenskými vlastníky
ovšem nejsou pro Česko klíčové z hlediska
kapitálu.
Nejvyšší základní kapitál mají jednoznačně společnosti ovládané z Německa.
Dohromady jde asi o 250 miliard korun
(pětina veškerého základního kapitálu firem
ovládaných ze zahraničí). Následují společnosti s nizozemskými, lucemburskými,
francouzskými a rakouskými vlastníky.
Společnosti se slovenskými majiteli jsou
z pohledu objemu kapitálu na devátém
místě, Rusové na dvacátém místě a firmy
s ukrajinskými majiteli až na 34. pozici.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

povinností, které je zapotřebí při
podnikání plnit. Věřím v jeho rozvoj
a spokojenost podnikatelů,“ říká
ministryně průmyslu a obchodu
Marta Nováková.
Desítky miliard pro česko
Česká republika získala v roce 2018
z rozpočtu Evropské unie o 45,3
miliardy korun více, než zaplatila.
Celkově Češi dostali z evropských
peněz 95 miliard. Výsledná čistá
pozice ČR za rok 2018 je nižší než

v předchozích letech, což způsobily především rostoucí odvody
bohatnoucí ČR do rozpočtu EU.
Celkově ČR od svého vstupu do EU
FOTO: Martin Pinkas, Shutterstock.com

V

což souvisí s blížícím se odchodem Velké
Británie z Evropské unie.
Vysoký podíl firem založených Čechy
a následně prodaných cizím majitelům
souvisí ještě s jedním fenoménem.
„Zpravidla jde o takzvané ready-made
společnosti, tedy firmy, které nikdy
nepodnikaly a byly založeny jen
kvůli následnému prodeji,“ prozrazuje analytička společnosti
Bisnode.
Podle Štěpánové jde o nejfirem prodaných Čechy
rychlejší a nejpohodlnější
zahraničním vlastníkům
způsob, jak začít během
Odtekly miliardy
v roce 2018 koupili
24 hodin podnikat.
Ukrajinci loni koupili celkem
Ukrajinci
Ve většině tedy nejde o tra776 českých podniků, do slodiční a dlouholeté české podniky,
venských rukou přešlo 674 fizhruba polovina loni prodaných
rem. S velkým odstupem následují
firem je mladší tří let.
rumunští (194), ruští a maďarští majitelé.
Ačkoli jde zejména o malé a střední firmy,
Méně podniků, více kapitálu
dosáhl jejich základní kapitál 4,4 miliardy
Poněkud jiná je situace u firem, které na
korun.
území Česka sídlí, ale mají zahraniční
Zajímavé je, že ve srovnání s rokem 2017
majitele. Těch je v České republice aktuálně
zřetelně ubylo nových britských majitelů,
období mezi lety 2014 a 2017
nejvíc českých firem prodaných
do zahraničí mířilo na Slovensko.
Loni se poprvé nejčastějšími novými
zahraničními majiteli tuzemských firem
stali Ukrajinci,“ říká analytička Bisnode
Petra Štěpánová.
Nejde jen o to, že jde o země
ležící v těsné blízkosti České
republiky. Klíčové jsou především historické a ekonomické
vazby.
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Řemeslo 4.0 není pro malé
Digitální technologie využívají
v ČR dvě třetiny firem.
Drobní živnostníci ale zaspali

C

estu k digitálním nástrojům si zatím
nenašli a neřeší ani kybernetickou
bezpečnost. Jenže se budou ti malí
muset probudit, upozorňuje Asociace
malých a středních podniků a živnostníků
(AMSP ČR). Rychle se blíží doba, kdy budou
klempíř nebo kominík před šplháním na
střechu používat drony. Malý řemeslník,
kterého nenajdou zákazníci přes chytrý
telefon, přijde o klientelu. A instalatéři,
kteří zapojí chytrou domácnost, budou
muset zákazníkům vysvětlit, jak se na dálku
ovládá topení nebo pračka. Není to otázka
desetiletí, ale několika málo let.
„Chceme-li, aby nastupující podnikatelská
generace obstála v nebývalé konkurenci
a absolventi odborných škol na trhu práce,
musíme zajistit, aby se aplikaci digitálních
technologií učily děti již od útlého věku,“
říká předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

FOTO: Anna Vacková, Shutterstock.com

co ukázal průzkuM?
Podle nezávislého průzkumu k prvnímu
tématu Roku digitálního podnikání 2019

1. května 2004 (do 31. prosince
2018) zaplatila do rozpočtu EU
565,4 miliardy korun a získala
1,31 bilionu korun. Celkově už tedy
Unie pomohla Čechům částkou
741 miliard korun.
Investice neodkládejte
Zvítězí-li zdravý rozum a mezinárodní obchod neohrozí tvrdý brexit
nebo obchodní války, měl by podle
prognózy Hospodářské komory (HK
ČR) růst české ekonomiky v roce

nostníků nedokážou dostatečně připravit
– Řemeslu 4.0. využívá sedm z deseti podbudoucí absolventy na digitalizaci.
nikatelských subjektů moderní technologie,
Pokud ale nebudou malé firmy na digiu živnostníků je to ale jen polovina. Mezi
nejoblíbenější digitální nástroje v podnikání tální revoluci připraveny, nepřežijí, varuje
AMSP ČR.
patří internet věcí či online marketing.
„Selháváme v digitálním vzdělávání.
Neblahá je situace v zajišťování kyberneProto jsme připravili pro druhý stupeň
tické bezpečnosti. Zatímco se většina
ZŠ nový předmět technika, který
velkých firem zabezpečuje vůči
v sobě zahrnuje výuku prakticnovým hrozbám, živnostníci do
kých dovedností s moderními
ochrany neinvestují.
nástroji,“ prozrazuje Karel
Malí podnikatelé sice
Havlíček. „Požadujeme, aby
počítače používají, ale do
se technika stala předmětem
digitalizace jich v roce 2018
českých živnostníků
povinným,“ dodává.
investovala pouze polovina.
investuje do
Politici ale na povinný
digitalizace.
předmět příliš neslyší. Do škol
cesta přes Mobily
by se prý měla vrátit praktická
Nejvyužívanějším nástrojem pro
výuka, ale ne výhradně technicky
elektronickou správu dat jsou mobilzaměřená. „Bude to běh na dlouhou trať, ale
ní telefony. Zhruba 50 procent respondentů
z řad podnikatelů umí spravovat své soubory musíme politiky a celou společnost přesvědčit, že investovat do digitálního vzdělávání
a dokumenty jen prostřednictvím mobilu.
se maximálně vyplatí,“ doplňuje Havlíček.
Šetření také ukázalo, že podnikatelé
nevěří středním odborným školám. Podle
mínění 40 procent oslovených firem a živJAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

2019 dosáhnout tří procent. Zahraniční rizika a růst mezd nicméně
ohrožují investiční rozhodování
firem. Pokud ovšem firmy „zaspí“
a budou s investicemi vyčkávat,
může to mít na českou ekonomiku
výrazně negativnější dopad než
dění v zahraničí, varuje HK ČR.
Podnikatelé spěchají
na berňák
Do pondělí 1. dubna musejí na
finanční úřad odevzdat téměř

50 %

všechny podnikatelské subjekty
přiznání k dani z příjmů. Netýká
se to jen OSVČ s ročními příjmy
do 15 tisíc korun. Ti, kteří mají
aktivní datové schránky, musejí
přiznávat daně v elektronické
podobě, jinak jim hrozí přísné
postihy. Výjimku mají ti,
jimž zpracovává přiznání daňový
poradce nebo mají za zákona
povinný audit – čas mají až
do 1. července 2019. Více na
www.businessinfgo.cz/dane.
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dostatečně rychle nezvyšovala produktivita práce a stavební materiály loni skokově
podražily.
Podle výzkumu společnosti CEEC
Research vzrostly tyto náklady v posledním čtvrtletí roku 2018 (oproti stejnému
období předloňského roku) o 14 procent.
Podle ředitelů stavebních firem se situace
v roce 2020 dokonce ještě zhorší, prozradily výsledky ankety CEEC Research.
„Chvíli potrvá, než růst cen v nabídkách
zohlední i investoři. Většina stavebních
firem včetně naší má práci nasmlouvanou
za odpovídající ceny, ale do budoucna
zdražení prací nelze vyloučit,“ domnívá se
Wachal.

č esko

Stavaři nemají lidi

cihel je dost
I v souvislosti se zpomalením trhu již
výrobci neočekávají opakování situace,
kdy kriticky scházely základní stavební
materiály.
„Výrobcům se nyní v zimním období
navyšují stavy skladů hotových produktů.
Myslím, že pro nastávající sezonu bude
„Volné pracovní síly na trhu jednoduše
zboží dost. Otázkou nicméně zůstává, zda
nejsou k dispozici. Hledání v zahraničí je
bude dostatek přepravních kapacit na to,
o to složitější, že v zemích Evropské unie
aby se zboží dostalo v reálném čase od
panuje podobná situace a u pracovníků
výrobců na stavby,“ upozorňuje
mimo EU je potřeba složitě řešit
Josef Kotek, předseda Cihlářvízovou povinnost. Růst se už
ského svazu Čech a Moravy.
zastavil, protože na zakázPodle expertů se trh dočká
kách nemá kdo pracovat,“
zpomalení také kvůli stále
vysvětluje.
byrokratičtějšímu fungováPodle něj na trhu práce
O tolik loni narostly
ní stavebních úřadů.
kriticky scházejí zedníci,
mzdy i ceny materiálu
To, že v důsledku růstu
obkladači či zástupci mnoha
ve stavebnictví.
platů a cen stavebních
technických profesí.
materiálů dojde ke zdražování
stavebních prací, si myslí i zástupbrzdou drahý Materiál
ci společnosti Cyrrus. „Rostoucí ceny
a vyšší platy
stavební prací povedou ke zdražování noČeské stavebnictví, které od krize stagnových nemovitostí, které s sebou potáhnou
valo – a až před čtyřmi lety se nadechlo
nahoru ceny starších nemovitostí,“ říká
k solidnímu růstu – budou v roce 2019
analytik Cyrrus Petr Pelc.
brzdit i další faktory.
Jde zejména o rostoucí cenu práce
a materiálů. S růstem platů v oboru se totiž
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

Loňský osmiprocentní růst stavebnictví
se letos rozhodně nezopakuje

Nepoctivých plátců
DPH přibývá
V Česku rychle přibývá firem,
které nespolehlivě odvádějí DPH.
Jejich počet se meziročně zvýšil
o 4725, z 11 982 na 16 707 (nárůst
téměř o 40 procent). Informace nyní
zveřejnila poradenská společnost
Bisnode. „Černá listina na konci roku
2018 dosáhla nového rekordu. V ČR
aktuálně podniká 7969 nespolehli-

14 %

vých plátců DPH a 8738 nespolehlivých osob, jež mohou své obchodní
partnery přivést do problémů, pokud
neodvedou DPH,“ zhodnotila analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Podniky na skřipci
Český průmysl i maloobchod zabrzdily. Některé podniky proto musejí
po letech propouštět. V dalších se
chystají dát výpovědi zaměstnanci

nespokojení se mzdou nebo dlouhodobým přetěžováním. Tuzemské
firmy proto čekají náročné měsíce.
Přes nejistý ekonomický vývoj
zaměstnanci stále neztrácejí chuť
na vyšší mzdy, což ale neodpovídá
produktivitě práce. „Poprvé za šest
let průmyslové podniky propouštějí.
Důvodem je pokles objemu výroby
a nových zakázek,“ konstatuje
ekonom Lukáš Kovanda.

FOTO: Hynek Glos, Shutterstock.com

S

tavební trh v Česku čeká v roce 2019
nevyhnutelné zpomalení. Obor ve
srovnání s předchozím rokem poroste
zhruba polovičním (tedy čtyřprocentním)
tempem, očekávají stavaři i ekonomičtí
experti. Důvod je jediný: akutní nedostatek
pracovních sil.
Analytička Komerční banky Jana Steckerová vidí budoucí vývoj ještě o něco pesimističtěji. „Rychlý růst mezd ukrajuje firmám
ze ziskových marží, a zužuje tak prostor na
investice do výrobních kapacit. Nohu z plynu sundá i inženýrské stavitelství, které bylo
loni podporováno investicemi veřejného
sektoru. Ten byl nucen rychle dočerpat část
peněz z fondů EU. Za letošní rok očekáváme,
že stavebnictví naroste pouze o 0,5 procenta,“ uvedla Steckerová.
„Neměla by se však opakovat loňská
materiálová krize,“ věří Ondřej Wachal,
ekonomicko-provozní ředitel stavební firmy
VW Wachal.
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Asociace hotelů a restaurací původně prosazovala, aby se do programu mohli zapojit
zaměstnavatelé dobrovolně. Vládní strany
ale nepřesvědčila.
Rekreační poukázky budou vydávány
mimo jiné ve formě elektronické platební
karty s omezenou časovou platností. Pokud
si zaměstnavatel nenechá od zaměstnance
předložit fakturu z hotelu (a nevyřeší tak
příspěvek mezi sebou), musí zaplatit provizi
vydavateli karty.

s loveNs ko

není provize jako provize
Byznys s rekreačními kartami funguje na
Slovensku stejně jako ten se stravenkami.
Podle zákona si mohou distributoři stravenek účtovat od zaměstnavatelů maximálně
tři procenta z jejich hodnoty.
Tato podmínka platí tehdy, když je
pouštějí do oběhu – tedy předávají firmám.
Nechávají-li si proplácet stravenky, jimiž
zákazníci platili, emitenti vyžadují provize
i od nich. A ty už zákon nereguluje. Marže
vydavatelů jsou tak vyšší než zmíněná
tři procenta. U rekreačních poukázek to
na střední a větší podniky. „Především díky
bude podobné, upozorňuje server trend.ck.
našim argumentům se podařilo upravit tuto
Opoziční poslanec Jozef Mihál vyjadřuje své
povinnost jen pro zaměstnavatele, kteří
obavy: zaměstnavatelé se dohodnou
mají 50 a více zaměstnanců,“ řekl
s emitenty karet a zaplatí jim za
slovenským médiím generální
elektronickou kartu provizi.
manažer asociace Marek
Vyhnou se tak byrokracii
Harbuľák.
spojené s proplácením
Příspěvek je až 55 procent
faktur, které by jim zaoprávněných nákladů –
městnanci nosili z hotelů.
maximálně ale 275 eur
z příspěvku zaplatí
„Vydavatelé karet zase
ročně. Dovolenou přitom
firmy vydavatelům
uzavřou smlouvy s hráči
musejí lidé strávit na Slokaret.
v turistickém ruchu. Dohodvensku.
nou si i desetiprocentní provizi, protože se oběma stranám
inspirace v cizině
vyplatí. Zaměstnanci tak budou moci
Opozice i zástupci podnikatelů
svůj příspěvek uplatnit jen ve smluvních
pochybují, že může toto sociální inženýrství
zařízeních, s nimiž se vydavatel dohodne.
cestovní ruch v zemi pod Tatrami podpořit.
Případně nechají poukázku propadnout a jeV Rakousku se to podařilo, proč ne u nás,
jich hodnotu si připíše vydavatel,“ říká.
ptá se Andrej Danko. SNS zároveň připomíná, že podobné opatření funguje i ve Francii
či Maďarsku.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

Jak oživit cestovní ruch?
Zaplatí to firmy

Slovenským podnikům přibyla starost.
Zaměstnancům musejí připlácet na rekreaci

Z

aměstnavatelé si stěžují na další
„šílený nápad“ Slovenské národní
strany. Její šéf Andrej Danko nicméně
přijetím novely zákona o cestovním
ruchu podmínil setrvání ve vládní koalici.
A koaliční partneři tlaku podlehli.
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injekce do cestovního ruchu?
Poukázky, jež platí od ledna 2019, mají oživit
skomírající cestovní ruch. Kritici ale argumentují, že jde o nesystémové a nespravedlivé opatření, které zaplatí tamní podnikatelé.
Efektem prý bude zejména omezení volného
trhu a zvýhodnění velkých cestovních
kanceláří. Skvělý byznys je to i pro ty, kteří
karty či poukázky vydávají.
Národovci původně bojovali za to, aby
se povinnost přispívat zaměstnancům na
rekreaci týkala všech – tedy i nejmenších –
firem. Pro ně by ale mohla znamenat velké
existenční potíže. Asociaci hotelů a restaurací se nakonec podařilo opatření omezit jen

Berňák opět zaspal
Slovenská Finanční správa (FS) se
opozdila se zveřejněním elektronických formulářů přiznání k dani
z příjmů pro živnostníky. Na webu
se objevily nikoli 1. ledna, ale až
v polovině února. Zpoždění odůvodnil správce daně testováním
legislativních změn. Slovenští
podnikatelé už si na liknavý přístup
zvykli, podobné prodlevy hlásí ber-

ní úředníci každý rok. „E-formuláře
obsahují složité řádkové a logické
kontroly, proto si vyžadují důkladné otestování,“ hájí se Drahomíra
Adamčíková z FS.
slováci to umějí
V Česku nezveřejňuje své účetní
závěrky kolem 60 procent společností, na Slovensku je situace
opačná. Údaje jejich hospodaře-

3%

ní nejsou dostupné jen u promile
firem. Na rozdíl od ČR totiž na
Slovensku funguje Registr
účetních závěrek, kam vkládá
údaje přímo tamní ministerstvo
financí. Stát není tak benevolentní jako v Česku a firmy se
svým povinnostem nevyhnou.
České ministerstvo financí proto
zvažuje, že zavede podobný
systém i u nás.
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velká zeď, Čína
Stavba epického opevnění táhnoucího se
napříč severní Čínou započala 771 let před
Kristem. Dnešní podoba zdi byla vybudována za vlády dynastie Ming v letech
1368–1644. Ironií je, že by v současnosti
sama Velká zeď potřebovala ochranu před
nájezdy deseti milionů turistů, kteří na ní
každoročně stanou. Ne všichni se chovají
slušně, nejčastěji kradou cihly jako suvenýr,
vandalové sprejují ochozy.

Největší nepřítel? Turista

Web Love Exploring
zmínil ty nejohroženější kouty světa
Mt. everest, nepál
Na jaře čekají horolezci v základních táborech na příznivé počasí, aby mohli vyrazit
na 8848 metrů vysokou horu, jejíž vrchol byl
poprvé pokořen v roce 1953. V posledních
letech se z toho ale stala hodně komerční
záležitost. Za výstup se platí a v táborech
se tísní více než tisíc alpinistů. Nadužívání
trekingových cest vede k erozi půdy, v horách zůstávají odpadky, exkrementy a někdy
bohužel i těla těch, kteří neuspěli. Závislost
na vysokohorské turistice proměnila tvář
mnoha vesnic v Himálaji.
Machu picchu, peru
Ruiny předkolumbovského inckého město
patří mezi sedm novodobých divů světa.
Objevil je Američan Hiram Bingham v roce
1911. Kdysi ve městě žilo kolem tisíce lidí,
nyní ho ve vrcholné sezoně denně navštíví
na pět tisíc lidí. I přesto, že peruánské úřady

Škrt golfista a hrdý
caddie
Americký golfista Matt Kuchar
dostal po vítězství na turnaji Mayakoba Golf Classic odměnu ve
výši 1,3 milionu dolarů. Z toho
zaplatil svému caddiemu Davidu
Ortizovi pět tisíc dolarů. Běžně
se přitom nosiči holí dává deset
procent z výhry. Čtyřicetiletý
Kuchar vydělal na turnajích až
dosud 45 milionů dolarů. Na
dotazy novinářů odpověděl, že
„to nebylo deset procent, ale
ani tři tisíce dolarů.“ Ortiz – na

lehce omezily počet návštěvníků, selfie
bez lidí si zde nepořídíte. Výhodou města
v Andách je jeho poloha 400 metrů nad
řekou Urubamba ve výšce 2430 metrů nad
mořem. I proto zde chybí pouťové stánky se
suvenýry.
velký bariérový útes,
austrálie
Kolem 820 operátorů směřuje ročně dva
miliony turistů k dalšímu divu, největšímu
korálovému útesu světa, jehož velká část
byla už v roce 1981 prohlášena mořským
parkem. Útes je přes dva tisíce kilometrů
dlouhý, táhne se podle pobřeží Queenslandu
a nachází se tam asi 600 ostrovů. Návštěvníky k nim přiváží denně 1500 lodí. Jenže
podvodní svět, v němž jsou potápěči doslova
namačkaní hlava na hlavě, jejich návštěvami
trpí. Ekologové se obávají, že místní ekosystém už je nevratně narušený.

GalapáGy, ekvádor
Ani kdysi odlehlé a izolované souostroví,
které tvoří 18 ostrovů s jedinečnou faunou,
nájezdům zvědavců neuniklo. V 60. letech
minulého století ho navštívilo ročně kolem
tisíce lidí, v roce 2007 už 180 tisíc. Ti poškodili další z divů světa natolik, že musela
být přijata přísná opatření na ochranu jeho
křehkého ekosystému.
akropolis, řecko
Je jedno, kde zrovna v Aténách jste. Odevšad
uvidíte nad sebou nádhernou starobylou
citadelu. Davy návštěvníků jsou ovšem
povětšinou zklamané, když přistoupí blíže.
Mnohé památky jsou často pod lešením
kvůli dlouhodobé renovaci.
ko phi phi, thajsko
Nádherný ostrov sehrál jednu z hlavních
rolí ve filmu Pláž s Leonardem DiCapriem,
který byl uveden do kin v roce 2000. Od té
doby k pláži Maya Bay připlouvalo denně
200 bárek s pěti tisíci turistů. Ti postupně
kouzelné zákoutí zdevastovali. Thajci proto
přijali omezení – denně smí na ostrov jen
dva tisíce návštěvníků a čtyři měsíce v roce
je zcela uzavřený.
JARoslAv MATĚJkA.(matejka@mf.cz)

tomto turnaji byl jako zástup za
caddieho Kuchara, který nepřijel
– řekl golf.com, že dostal následně od agenta Kuchara nabídku,
že mu přidá ještě 15 tisíc dolarů.
„Nechte si svoje prachy!“
řekl mu.
Padající čínské hvězdy
Zvláštní trend se uchytil v Číně,
píše list The Guardian. Movití
mileniálové se fotí nebo natáčejí
videa, na nichž se chlubí, co
všechno mají. Své výtvory pak
umisťují na internet. Kompozice

záběrů je vždy stejná – jsou zachyceni „jako“ po pádu a kolem
nich je „vysypané“ jejich bohatství. Na jednom videu tak dívka
z provincie Šan-si „vypadává“
z rudého Ferrari. Na fotografii
dvě ženy z provincie Če-tiang
leží na přechodu se svými
kabelkami Gucci a rtěnkami.
Na další leží na zemi dívka
v zimním oblečení, kolem ní je
nespočet lyží. Trend přezdívaný
xuanfu tiaozhan (pochlub se
svým bohatstvím) prý vznikl
v Rusku.
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ké automobilky zůstávají nejen v Mexiku
sužovaném násilím, ale směřují i do Brazílie
a Argentiny. Společnost však odmítá uvést,
kolik jich do těchto zemí prodává.
„Bezpečný“ vůz Made in Audi stojí 87 tisíc
dolarů. To je méně než od místních úpravců,
u nich se celková cena pohybuje u tohoto modelu kolem 95 tisíc dolarů, navíc bez tovární
záruky. Podobně jsou v zemi aktivní i další
výrobci: BMW, Jeep a Mercedes-Benz.

svĚT

strach z únosu
Poté, kdy byl v minulých letech několikrát
přepaden a okraden, cestuje podnikatel
Arturo Avila po Mexiku pouze v obrněné
limuzíně, píše Automotive News. „Nejvíce
nás ohrožují únosci. Těch se bojíme nejvíce,“
řekl a dodal, že auto mění každé dva roky.
V Mexiku bylo loni prodáno kolem
1,5 milionu aut. Jen malá část z toho byly
vozy s pancéřováním. Ne každý si je mohl
Loni jich přibylo v Mexiku o deset procent dovolit kvůli vysoké ceně. Hlavně si je
pořizovali movití byznysmeni, kteří v nich
více oproti roku 2012, kdy se jich prodacestovali se svými ozbrojenými strážci.
lo dosud vůbec nejvíce. V roce 2018 si je
Používali je i k ochraně svých rodin.
pořídilo 3500 podnikatelů a politiků podle
V Mexiku rozdělují pancéřované
údajů Mexické asociace pancéřovavozy do tří kategorií. Nejproných aut (AMBA).
dávanější jsou ty s „úrovní
tři“, s dodatečnou ochranou
už i Globální
o váze od 420 do 460 kilovýrobci
gramů odolnou proti střePoptávka po pancéřovaných
lám z pistole Magnum .44,
vozech vzrostla natolik, že
pancéřovaných vozů
což je nejvýkonnější krátká
někteří globální automobibylo loni prodáno
palná zbraň na trhu.
loví výrobci dokonce začali
v Mexiku.
Ve své nabídce mají v soutato auta kompletovat na svých
časnosti obrněné vozy i mexické
výrobních linkách přímo v zemi
půjčovny a lokální bezpečnostní
Aztéků. Až donedávna je upravovali
společnosti. Kolem osmdesáti procent těchto
povětšinou lokální firmy.
aut je využíváno v soukromém sektoru,
Tak například Audi začalo montovat obrzbytek používá vláda.
něnou verzi svého crossoveru Q5 exkluzivně
v centrálním mexickém státě Puebla už v polovině roku 2017. Upravené vozy od němecJARoslAv MATĚJkA.(matejka@mf.cz)

Do práce
i za zábavou v obrněnci

V Mexiku se vraždí a těží z toho
byznys s pancéřovanými automobily

L
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oni bylo v nejnebezpečnější zemi
světa v Mexiku zavražděno více než
33 tisíc lidí. Mezi oběťmi povětšinou
bojů mezi drogovými kartely převládali
muži, žen bylo zabito „pouze“ 861. Oproti
předešlému roku počet zavražděných
narostl o 15 procent.
Od roku 2006, kdy mexická vláda nasadila proti pašerákům armádu, zemřelo více
než dvě stě tisíc lidí. Podle stanice Deutsche
Welle přitom zůstalo až devadesát procent
všech násilných zločinů v Mexiku bez trestu.
Je zřejmé, že vláda boj s organizovaným
zločinem prohrává.
Z neklidu v zemi tak těží byznys s vozy,
které dokážou odolat palbě z ručních střelných zbraní. Dříve lokální firmy automobily
upravovaly pro potřeby policie, nyní hlavně
pro movité zákazníky. Jen mezi roky
2017 a 2018 stoupla poptávka po nich
o 23 procent.

Rusko: život bez razítka
Byznys se svatbami neprožívá
na východě Evropy nejlepší časy,
Rusové se bojí ženit. Podle údajů
Rosstatu se loni od ledna do
listopadu uskutečnilo jen
867 tisíc svateb. Dramatický
pokles za posledních pět let činil
téměř třicet procent. Experti
oslovení webem Gazeta.ru hovoří o tom, že za výrazně menší
zájem o svatby může pokles
životní úrovně. I když nominální mzdy v posledních letech
průběžně rostly, v roce 2018

dosáhly hodnoty 43 400 rublů
(14 890 korun), tak ty reálné se
snížily už pátý rok v řadě. Naposledy se zvyšovaly reálné příjmy
Rusů v roce 2013, a to o čtyři
procenta v průměru.
Pohřeb jako oslava
života
Britové stále častěji pořádají
netradiční pohřby a firmy podnikající v oboru se trendu rychle
přizpůsobují. Co za tím stojí?
41 procent Britů chce podle průzkumu Co-op, aby po jejich smr-

3500

ti proběhl pohřeb jako „oslava
života“, nikoli jako „zasmušilá,
ponurá“ záležitost. Dvacet procent respondentů žádá, aby na
poslední rozloučení nechodili lidé
v tmavých šatech. A už se tak
děje. Například pohřeb Joshuy
Connolyho proběhl u jeho oblíbené pobočky rychlého občerstvení
McDonald‘s. Při jiném obřadu si
příbuzní a fanoušci zesnulého
kouzelníka na nos nasadili červené klaunovské bambule.
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Naplní se Romano suno?

Bez romských podnikatelů
je integrace Romů do většinové
společnosti vyloučená

V

íte, co znamená Romano suno?
ptá se podnikatel Tomáš Horváth,
jehož bratr vlastní v Praze rodinnou
stavební firmu. „Romský sen. Naším snem
je, aby se na nás při zadávání zakázek
nedívali Češi skrz prsty. Nepotřebujeme,
aby české firmy zaměstnávaly Romy,
zaměstnáme je sami. Ale chceme mít na
trhu stejné podmínky,“ dodává.
Jeho slova jsou evergreenem diskusí
o podnikání i nezaměstnanosti jedné z nejpočetnějších národnostních menšin. Podobná vyjádření doplněná o populární sousloví
„diskriminace na trhu práce“ zaznívají i od
zástupců romských podnikatelských organizací v Česku.
Celostátní Asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů
(ASZP ČR), která sídlí v Brně, a ostravská
Asociace romských podnikatelů a spolků ČR
sdružují desítky podnikatelských subjektů
vlastněných Romy a hájí jejich zájmy.
trpěliví a soucitní
podnikatelé?
„Romští podnikatelé romské spoluobčany
snadněji dlouhodobě zaměstnají a mohou
garantovat jejich pravidelný příjem ze mzdy.
Podmínkou ale je, aby i oni měli dostatek
zakázek, na kterých je zaměstnat mohou,“
doplňuje Horváthova slova předseda
ASZP ČR Marcel Ščuka.
Rom má prý se svými romskými zaměstnanci větší soucit a trpělivost a dokáže je v práci udržet. „Projeví ke každému
individuální přístup v řešení jeho historic-

ké i současné zadluženosti. A snaží se jim
poskytnout veškeré benefity,“ doplňuje
Ščuka.
V chudinských lokalitách žije dnes asi
120 tisíc (tedy polovina z celkového počtu)
Romů. Vyplývá to z odhadů, které zveřejnilo
sdružení Romea. V ekonomicky aktivním
věku je jich zhruba 75 tisíc, 50 tisíc z nich je
dlouhodobě bez práce.
Mezi vzdělanějšími zástupci menšiny,
kteří se sami integrovali do společnosti,
je situace lepší. Stále ale platí, že v časech
rekordně nízké (zhruba tříprocentní) nezaměstnanosti v Česku kazí romští nezaměstnaní celostátní průměr. Bez práce jsou
desítky procent Romů.
Zástupci zmíněných podnikatelských
organizací nicméně prohlašují: Umíme tento
problém řešit. Džob dáme i těm, kteří ho
nemají dlouhodobě. Chceme pouze to, aby
nám stát vytvořil podmínky.
„Z lidí závislých na sociálních dávkách
a příspěvcích na bydlení dělají naše firmy
plátce daní a odvodů státu. Odmítáme, aby
se z našich dětí stali profesionální pobírači
dávek,“ říká poněkud pateticky prezident
Asociace romských podnikatelů a spolků ČR
Vladimír Leško.
Romští předáci mají pocit, že se tím
zajistí i lepší integrace Romů do společnosti.
„Pokud romský podnikatel zabezpečí svým
lidem pravidelný příjem a spokojenost,
zabezpečí také jejich rodiny a snadnější
integraci do většinové společnosti. Romský
zaměstnanec se u něj cítí v bezpečí, prost
obav z rasové diskriminace, předsudků,

kriminalizace a podezírání,“ připomíná
Marcel Ščuka.
jeden hot, druhý Čehý
V Česku jsou dnes tisíce podnikatelských
subjektů vlastněných Romy a tisíce romských majitelů živnostenského listu. Přesná
čísla ale nikde nenajdete. Zkoumat, kolik
Romů podniká či vlastní firmy, by bylo nejen nemožné, ale i diskriminační a protizákonné, shodují se zástupci státu, samospráv
i romských podnikatelů.
Tomáš Horváth dokonce používá poněkud
mrazivé přirovnání: „Nemůžete zkoumat,
kolik firem vlastní Židé, kolik katolíci a kolik
Romové. Bylo by to jako podle šablony norimberských zákonů.“
„O těchto statistikách nic nevím a myslím, že by neměly oporu v zákoně,“ dodává
k tomu Marcel Ščuka. I on ale připouští, že
jde o tisíce firem i živnostníků.
Drtivá většina romských firem dnes působí ve stavebnictví. Potíž je v tom, že se věnují
zejména stavebním pracím menšího rozsahu
či demoličním činnostem, a jsou tedy závislé
na zakázkách od větších podniků. A získat je
není jednoduché. Jsou za tím nejen nedůvěra Čechů, ale často i nedostatečná kvalifikace jejich pracovníků.
Obě výše zmíněné organizace to chtějí
změnit. Začínají u státu, respektive státních
firem a snaží se přesvědčit vládu, aby jim
vyšla vstříc.
Prezident Asociace romských podnikatelů
a spolků ČR Vladimír Leško nedávno vyzval
otevřeným dopisem ministry, aby stát

12 l Profit

01_68_PT_03_.indd 12

12.03.2019 15:44:33

FOTO: Profimedia.cz

›
03/2019 l 13

01_68_PT_03_.indd 13

12.03.2019 15:44:34

TReND

nekvalifikovanými pracovníky ze zahraničí.
A státním firmám slíbil stovky lidí pracujících pro romské podnikatele.
Ministerstva se ale k výzvě stavějí opatrně.
„Je zcela v kompetenci vedení státních
podniků, jaký druh výběrového řízení a jaké
podmínky si pro připravované akce zvolí,“
říká mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.
„Cítím, že ministr zemědělství Toman je
vstřícný, že hodlá změnit současnou situaci
s podnikáním a zaměstnáváním Romů.
Vnímá to tak, že chceme a umíme dát práci
lidem, kteří dlouhodobě nepracují. Vstřícnost cítíme i od resortu dopravy,“ domnívá

se Leško. Jednání sice probíhají, ale přes
vzájemné proklamace a ujišťování o budoucí spolupráci zatím konkrétní výsledky
nepřinesly.
Mnoho státních či polostátních firem
veřejné zakázky nicméně romským firmám
poskytuje už delší dobu, a dokonce od nich
zaznívají pochvalná slova. Tradičně funguje
spolupráce Romů se Správou železniční
dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic
či Českými dráhami.
spásný kůrovec?
Na jaře 2019 se Česko potýká s největší kůrovcovou kalamitou v historii. Zasaženy jsou

statisíce hektarů lesa a až 20 milionu kubíků
dřeva. I v tomto případě nabízejí romští
podnikatelé státu pomoc.
Ministerstvo zemědělství se sice se
zástupci Asociace romských podnikatelů
a spolků setkává a nevylučuje další spolupráci, jenže jejich optimismus krotí.
„Z loňských jednání s ministrem Tomanem vyplynulo, že romské firmy mají zájem
většinou o stavební zakázky. Na zpracování
kalamitního dříví obvykle bohužel nemají potřebnou kvalifikaci – například pro
práci s motorovou pilou nebo při používání
chemických postřiků,“ upozorňuje mluvčí
ministerstva Vojtěch Bílý.

Horvatstav bere vše
Jeden z nejúspěšnějších romských
podnikatelů v Česku zná recept na úspěch
Milan Horvát, majitel firmy
Horvatstav, je energický muž,
který si musel svou pozici tvrdě vydobýt. „Hned po revoluci
jsem si udělal živnostenský
list a firmu Horvatstav jsem
založil v roce 1991. Brácha mi
tehdy půjčil 20 tisíc korun,
já přidal pár korun ze svého
a s tím jsem začínal. Nikdy
jsem nedlužil žádné bance
a úvěry odmítám dodnes,“ říká
podnikatel.
Firmu rozjížděl od píky společně se dvěma syny a zetěm.

Po revoluci bylo na okrese
osm romských podnikatelů.
„Někteří si tehdy vydělávali
víc peněz než my, ale do pěti
let všichni zbankrotovali.
Nedokázali myslet dopředu
a neinvestovali,“ vzpomíná.
„Všechny peníze šly na
auta, holky a do heren nebo
hospod. My si naopak z výnosů
pořizovali vybavení,“ dodává.
Každý podnikatel z oboru stavebnictví, který začal těsně po
revoluci, zřejmě bude souhlasit
s tvrzením Milana Horváta, že

to pravé podnikání přišlo až
v druhé polovině 90. let. Stále
totiž dozníval socialismus.
Jenže to po roce 1996 skončilo,
nastala tvrdá realita a na to

nezodpovědní lidé doplatili.
Dnes je Horvatstav zaběhnutou společností, která živí
několik lidí a profiluje se především na lokálním trhu. Jeho
firma staví domy, rekonstruuje
byty a bytová jádra, podílí se
na stavbě chodníků i silnic.
„Děláme i odbornější práce pro
Národní památkový ústav, třeba interiérové štuky. Neodmítám žádnou zakázku. Spousta
firem do zakázky za 50 tisíc
korun vůbec nejde. No tak to
bere Horvát,“ říká s úsměvem.
Pokud nejste rychlí, kvalitní,
zodpovědní a relativně levní,
tak se nechytnete, dodává.
PoDNIkATel.CZ

FOTO: archiv, ČTK

› upřednostňoval nezaměstnané Romy před
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Zároveň ale přiznává, že dohromady
romské firmy z různých sdružení předloni
realizovaly pro resort zemědělství zakázky
za zhruba 40 milionů korun. V roce 2018 byl
objem podobný.
kudy vede cesta?
Organizace zastupující romské podnikatele
spoléhají na to, že jim pomůže přesnější
výklad zákona o zadávání veřejných zakázek. Leškova asociace proto podala podnět
k Nejvyššímu správnímu soudu, aby určil
jasná pravidla, jak zákon číst a uplatňovat
v praxi.
„Znění zákona by se podle našeho názoru
měnit nemuselo, je napsaný dobře. Sociální
či environmentální podnikání je tam zvýhodněno při zadávání veřejných zakázek, ve
výběrových řízeních,“ připomíná Leško.
Paragraf 37 zákona umožňuje v mnoha
výběrových řízeních u veřejných zakázek
malého rozsahu zvýhodňovat firmy, které se
věnují sociálnímu podnikání.
„Tady není na místě hovořit pouze o Romech. Zákon o veřejných zakázkách poskytuje zadavateli možnost uplatnění sociálních
kritérií. Zadavatelé výběrových řízení
však této možnosti nevyužívají. Účinným
prostředkem, jak pomoci zaměstnavatelům
sociálně vyloučených osob, by bylo zavázat
alespoň podniky se státní účastí, aby byly
povinné určité procento veřejných zakázek
vypisovat se sociálním kritériem,“ doplňuje
Marcel Ščuka.
A jakým způsobem podpořit podnikání
v sociálně vyloučených oblastech či romských ghettech?
„Vhodnou podporu spatřuji v projektech
zaměřených na výstavbu nebo vybavení
sociálních podniků, které by místní obyvatele zaměstnaly. Podporované by mohly
být také projekty na zkvalitnění veřejných
služeb, podmínek života pro obyvatele regionů a komunitní centra,“ říká předseda
ASZP ČR.
Místo toho v českých sociálně vyloučených lokalitách stále ještě „frčí“ jiný byznys
s chudobou. Spekulanti zde draze pronajímají zdevastované byty sociálně slabým,
jimž stát vyplácí dávky na bydlení.
Tam, kde radnice přestávají vyplácet
příspěvky na bydlení (což mělo být hlavní
zbraní proti obchodníkům s neštěstím druhých), „podnikatelé“ byty prodají a koupí
jiné v lokalitách, kde státní doplatky omezené nejsou. Začarovaný kruh se uzavírá
– na příspěvcích jsou totiž mnozí Romové
závislí.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Tak trochu jiný romský byznys
S Asociací malých a středních podniků
nebo Hospodářskou komorou ČR romské
organizace nespolupracují

D

o budoucna tuto spolupráci
nevylučujeme, ale myslím, že k ní
ještě nenazrál čas. Řešíme totiž
poněkud odlišné problémy,“ doplňuje
Vladimír Leško, prezident Asociace
romských podnikatelů a spolků ČR.
Hospodářská komora je iniciátorem
programu Režim Ukrajina a prosazuje co
nejrychlejší nábor zahraničních pracovníků do České republiky, což je romským
podnikatelům trnem v oku.
„Jsme občany tohoto státu. Jako Romové s tím nesouhlasíme. Máme tu dostatek
volné pracovní síly – lidi, kteří pracovat
chtějí, ale nemají šanci se zařadit. To
říkáme při jednáních na ministerstvech
opakovaně,“ potvrzuje Leško.
Vláda přitom nábor zahraničních
pracovníků podporuje. Politici i zástupci
českých podnikatelských svazů popírají, že jsou jakkoli diskriminováni čeští,
potažmo romští nezaměstnaní.
„Všichni čeští občané včetně Romů jsou
v případě zájmu o zaměstnání zvýhodněni před zahraničními pracovníky.
Každou pracovní pozici, kterou chce
český zaměstnavatel obsadit zahraničním
pracovníkem, musí nejdříve nabídnout
našim občanům prostřednictvím hlášeného volného pracovního místa na úřadu
práce,“ připomíná mluvčí Hospodářské
komory Miroslav Beneš.
Nabídka trvá minimálně měsíc a jen
pokud o ni není zájem, nabízí se cizincům.
Firmy ale poptávají stále více Ukrajinců,
Srbů, Mongolů a kvóty na jejich nábor
rostou.
„Kvóta žádostí pro ukrajinské pracovníky ve výši dvou tisíc ročně byla stanovena
na základě jednání s českými podnikateli
v oblasti zemědělství, potravinářství
a lesnictví, kteří ve fázi přípravy projektu
požadovali ještě více zahraničních pracovníků. Poukazovali přitom na dlouhodobou
neobsaditelnost volných pracovních míst.
Ministerstvo zemědělství nepreferuje
zaměstnávání zahraničních pracovníků,
ale musí reagovat na požadavky podnikatelské sféry,“ doplňuje mluvčí resortu.
Celá procedura přijímání cizinců do
pracovního procesu je podle HK ČR stále

administrativně a finančně náročná. „Pro
podniky je proto výhodnější zaměstnat
Čechy, nicméně při současné situaci na
trhu práce není často jiná možnost než
se s nabídkou pracovní pozice obrátit do
zahraničí,“ připomíná Miroslav Beneš.
probléM nekvalifikovaných
Romští podnikatelé připouštějí, že problém nastává v případě nekvalifikovaných
lidí. „Pokud jde o kvalifikované lidi, tak je
jasné, že pokud firmám chybějí a nemají
jinou možnost, obrátí se do zahraničí.
S tím problém nemáme,“ připouští Vladimír Leško.

A Marcel Ščuka ho doplňuje: „S výzvou
kolegů z Asociace romských podnikatelů
a spolků je možné určitě souhlasit za předpokladu, že se jedná o nekvalifikovanou
pracovní sílu.“
Marcel Ščuka i Vladimír Leško podnikají, jejich firmy prosperují a nejsou
závislé na dotacích, podpoře státu ani
specifických zakázkách pro vybrané
subjekty. Oba si přitom uvědomují, že je
byznys především o odříkání a překonávání překážek.
„Já sám podnikám už od roku 1996.
Svými rodiči jsem byl vždy veden
k samostatnosti. Každý byznys přináší
překážky, které je nutné zdolávat. Moje
podnikatelská činnost mě naplňuje
a těším se z případných úspěchů,“ říká
Marcel Ščuka. JAP
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RozHovoR

Naše děti nesmějí
být pobírači dávek

„Pro romské firmy Romové
pracovat chtějí,“ říká prezident
Asociace romských podnikatelů
a spolků ČR Vladimír Leško

Na spolupráci se s vámi ale ministr
Toman domlouval už loni v létě. V čem je
problém?
Delší dobu to vázlo legislativně. Konkrétní
spolupráce nebyla možná, protože práce
v lesích byly už zadané jiným firmám – a to
na víc let, což jsme nevěděli. Za nového šéfa
resortu Miroslava Tomana navíc byla vyměněna převážná většina ředitelů v Lesích ČR.
Na následující březnové schůzce s náměstkem ministra už nicméně budeme řešit
konkrétní věci a harmonogram spolupráce.
Rádi bychom zjistili, do kterých výběrových
řízení se přihlásit. Některá z nich pro nás
zřejmě nejsou vhodná, nemáme dostatečné
reference, naše firmy nesplňují některá
kvalifikační kritéria, ale u celé řady řízení
účast našich firem možná je. Zakázky malého rozsahu zvládáme výborně a některé
státní podniky – Správa železniční dopravní
cesty, Ředitelství silnic a dálnic či České
dráhy – už se přesvědčily, že se na nás mo-

hou spolehnout a že garantujeme kvalitně
odvedenou práci.

firmy to splňují, jenže každý resort si zákon
bohužel vykládá jinak, po svém.

Říkáte, že by se měly romské firmy častěji
zúčastňovat výběrových řízení na veřejné
zakázky… Jak mají být nastavena pravidla
zadávání? Má se zohlednit sociální aspekt?
My pouze apelujeme na využívání paragrafu 37 zákona o zadávání veřejných zakázek,
podle kterého má stát při zadávání skutečně
sociální aspekty zohledňovat. To jest v určitých případech dávat přednost firmám,
jež se věnují sociálnímu podnikání. Naše

Stát a zadavatelé výběrových řízení podle
vás uplatňují zákon špatně?
Dali jsme podnět k Nejvyššímu správnímu
soudu, aby rozhodl a sdělil, jakým způsobem
se má legislativa uplatňovat v praxi. Podle
našeho názoru by se znění zákona měnit
nemuselo, je napsaný dobře. Sociální či environmentální podnikání je tam zvýhodněno
při zadávání veřejných zakázek, ve výběrových
řízeních. Některé resorty si to už uvědomují.

FOTO: archiv

V otevřeném dopise jste nedávno
vyzvali ministry, aby stát dával
přednost nezaměstnaným Romům před
nekvalifikovanými pracovníky ze zahraničí.
Jak reagovali?
Připomínám, že jsme ministerstvu zemědělství nabídli pomoc při odstraňování kůrovcové kalamity. Nabízíme Lesům ČR stovky
nezaměstnaných, kteří budou pracovat pro
naše firmy. Cítím, že ministr zemědělství
Toman je vstřícný, že hodlá změnit současnou situaci s podnikáním a zaměstnáváním
Romů. Vnímá to tak, že chceme a umíme
dát práci lidem, kteří dlouhodobě nepracují.
Vstřícnost cítíme i od resortu dopravy.
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Příkladem může být ministerstvo dopravy – to po našich jednáních samo udělalo
workshop k zakázkám malého rozsahu, kde
bylo zástupcům firem vysvětleno, kdo a jakým
způsobem se může o zakázky ucházet.
Proč mají být zvýhodněné zrovna romské
firmy?
Samozřejmě nejen romské firmy. Už jsem
zmínil, že jde o podniky, které se věnují
sociálnímu podnikání. To nejdůležitější
je, že většina našich firem dokáže zaměstnávat lidi, kteří jsou na trhu práce obtížně
zaměstnatelní. A jde o práci zcela legální,
nikoli na černo. Z pobíračů sociálních dávek
a příspěvků na bydlení dělají plátce daní
a odvodů státu. Mimochodem na projektu
spolupracujeme s Hnutím romských studentů, které má mnoho vysokoškolsky vzdělaných členů. Někteří vystudovali například
mezinárodní právo a v legislativě se vyznají.
Tato iniciativa ostatně vzešla od nich.
Zmínil jste Hnutí romských studentů…
Napadá mě, zda by nepomohlo snížení
nezaměstnanosti spíše vyšší vzdělání
Romů?
Samozřejmě. Vzdělání Romů je klíčová věc.
Zvýšit stupeň vzdělání romské populace je
hlavním cílem Hnutí romských studentů,
jež s naší asociací, podnikateli a s veřejnými
subjekty spolupracuje. Ale řeknu vám to
lidsky: Každý, kdo má práci, která je dobře
zaplacená, nepracuje na černo a pobírá v pořádku peníze, pracovat chce a pracuje rád.

Každý,
kdo má
práci, která
je dobře
zaplacená,
nepracuje
na černo
a pobírá
v pořádku
peníze,
pracovat
chce a pracuje rád.

Většina podnikatelských organizací řeší především podnikání.
Váš záběr je evidentně širší…
Asociace vznikla v roce 2015, aby řešila problémy romských
podnikatelů a jejich zaměstnanců. Máme mezi členy firmy, které
už mnoho let pracují pro velké podniky jako plynárny, elektrárny, vodárny nebo ČEZ. Jsou to prosperující a zcela soběstačné
společnosti, mají renomé a zaměstnávají převážně Romy. Vždy
jsem si říkal, proč Novák (romský majitel firmy) nemá problém se
svými zaměstnanci, proč pracují, jak mají, chodí ve stejnokrojích,
řádně platí daně. Jejich děti studují, protože rodiče pracují a slušně vydělávají a dobře se integrovali do společnosti. Tvrdím, že
platí: čím víc romských podnikatelů, tím méně nezaměstnaných.
A vy jste přesvědčeni, že se vám daří situaci měnit?
Asociace s tímto cílem vznikla. Jsme schopni firmám pomoci,
aby se jejich lidé rekvalifikovali, zařídit jim školení. Asociace ale
řeší i bezpečnost práce, bezdlužnost, bydlení zaměstnanců, zprostředkovává právní služby. Myslím, že se už se rozšiřuje povědomí, že s firmou, která je naším členem, nebudou problémy.
Oficiálně je v ČR nezaměstnaných asi 70 procent Romů.
Problém je ale především v tom, že většina pracuje na černo…
Já tvrdím, že 90 procent zdravých Romů na Ostravsku pracuje,
což není jinde v republice běžné – ale ano, zásadní problém je ten,
že 70 procent z nich stále pracuje nelegálně. Existují české firmy,
které cenově podbíjejí většinu zakázek, zaměstnají lidi na černo,
jako subdodavatele si najmou Roma. Ten musí živit rodinu, proto
zakázku přijme i pod cenou, a nakonec dostává se do finančních
potíží, často i do dluhové pasti.
Romské firmy, které takové problémy mají, jsou ale i mezi
vašimi členy…
Máme tři kategorie členů. Ve třetí, která je poměrně početná,
jsou skutečně ti, kteří mají výše zmíněné problémy. To je to, co
nám v očích veřejnosti škodí. Ty firmy často končí v konkurzu –
a často jde právě o příjemce zakázek od nepoctivých podnikatelů.
Říkáme jim, aby pod cenou pro tyto podniky nepracovali. Romské firmy ale dělají převážně stavební či demoliční práce menšího
rozsahu, tudíž jsou na zakázkách od jiných subjektů závislé.
Dneska musíte firmu pečlivě budovat, musíte řádně plnit svoje
povinnosti, platit daně. Jako nepoctivý subjekt nemáte šanci se
udržet a o tom naše podnikatele přesvědčujeme.

Nezní to poněkud naivně?
Nebuďme naivní. Samozřejmě všichni
Romové ani Češi nejsou stejní. To, že někteří
lidé z obou komunit jednoduše pracovat odmítají, nemůžeme popřít. Nicméně většina
dlouhodobě nezaměstnaných si sama uvědomuje, že je něco špatně. S hrdostí můžu
říct, že velká část nezaměstnaných, kterým
jsme nabídli pomoc, ji využila a dnes si toho,
že mají práci, váží. Bez nás Romů s ostatními Romy většinová společnost nepohne.
Platí tedy, že v uvozovkách
nezaměstnatelného Roma dokáže zaměstnat
jen jiný Rom?
V Ostravě spolupracujeme s velkými
romskými rodinami, máme jejich podporu.
Dnes je potřeba řešit skutečné a konkrétní
problémy a my řešení známe. Z mnoha
českých neziskových organizací, které nám
pomáhají, mám pocit, že kdyby se situace
vyřešila, ztratí smysl existence. Neustále
se omílá problém ghett, ale ta už v Ostravě
prakticky neexistují. Ptám se, jaké ghetto?

Ghetto přece automaticky neznamená to, že žijí na jednom místě
desítky rodin. Také starostové a zástupci samospráv jsou přesvědčeni, že recepty znají. A já jim říkám: To mě vážně těší. Ale
když vznikne skutečný problém, tak mi nevolejte.

vladimír
leško (45)
Má základní vzdělání,
dvacet let podniká.
V roce 2015 se podílel
na založení Asociace
romských podnikatelů
a spolků ČR, dodnes
je jejím prezidentem.

A další dvě kategorie?
První kategorie je ta nejlepší, bohužel zatím nejméně početná.
To jsou kvalifikované firmy, které mají dobré reference, jsou bezdlužné, řádně platí daně a odvody za zaměstnance, jsou schopné
dodávat práce na klíč. Ve druhé kategorii jsou ti, kteří se snaží
o poctivý přístup, ale nevyšel jim nějaký projekt nebo doplatili na
své partnery, bývají i lehce zadlužení. Mají ale snahu i perspektivu. Těm jsme schopni zařídit vybavení, zajistit účetního, pomoci
v právních věcech. Pokrok v případě naší pomoci je vidět hned
a z problémů se dostávají poměrně rychle.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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R e s TA R T

Nápad se zrodil
nad kočárky

Vše začalo na předporodním
kurzu, právě na něm se zakladatelky
kosmetické firmy La Biorganica poznaly

A

dvokátka Andrea Vaníčková (41)
a manažerky Petra Bergová (43)
a Lucie Husárková (44) jsou typické
představitelky úspěšných „Husákových
dětí“. Korporátní poměry, extrémní
pracovní zápřah a odkládání založení rodiny
pro ně byly něčím samozřejmým. Tedy jen
do chvíle, než se jim narodily děti.
Kariérně úspěšné ženy se po porodu zpravidla rychle vracejí do práce, jenže ony se na
rodičovské dovolené víceméně neplánovaně
pustily do podnikání. Narození dětí je totiž
přivedlo v roce 2010 k většímu zájmu o zdraví
a ony chtěly dopřát svým ratolestem kvalitní
péči bez chemie. Andrea má tři děti (8, 4 a 1,5
roku) a Petra dvě (8 a 6 let); firmu již třetí rok
vedou pouze ony, Lucie působí v zahraničí.
co chceš od života?
Na začátku byl norimberský veletrh BioFach,
kde Lucii nadchla biokosmetika Inlight vy-

ráběná v malé firmě v britském Cornwallu.
Všechny tři matky tehdy nakoupily „bio
péči“ i pro sebe a brzy si všimly pozitivních
změn. Petra se dokonce zbavila úporného
akné a pigmentových skvrn.
Byly zvědavé, co za tím vězelo. A tak se vydaly do Cornwallu za výrobcem kosmetiky
doktorem Mariem Spieziou. Tento celostní
lékař (dříve chirurg), homeopat a fytoterapeut své produkty vyrábí podle vlastní
receptury alchymistickými postupy na malé
biofarmě.
„Prostory s úžasnou atmosférou a vůněmi a doktorova otázka – Kdo jsi a co chceš
od života – mě tehdy donutily k vážnému
zamyšlení,“ vypráví Andrea. „Byla jsem
vždycky workoholička. Po pěti letech
v jedné z největších právních firem v pozici
seniorního právníka jsem založila vlastní
advokátní kancelář a chtěla jsem se tam
vrátit.“

Ovšem představa dovozu cornwallské biokosmetiky byla pro období rodičovské dovolené také zajímavá, Andrea se ale viděla spíše jen v roli investorky přispívající právnickým know-how. Hodně v té době bojovala
s vlastním egem i egem původní profese. „Jít
od advokacie prodávat kosmetiku?“ ptala se
sama sebe. „To snad ne!“
„Do založení La Biorganica jsme šly s velkou mírou naivity, i naše tehdejší analýzy
byly hodně naivní, ani jedna z nás nebyla
marketérka,“ přiznává Petra, ekonomická
duše podniku. Sama sebe líčí jako obtížně
zařaditelnou rebelku, která se v této práci
konečně našla.
Firmu rozjížděly na mateřské dovolené,
měly plnou podporu manželů, nikdo od nich
nečekal zisky, ale také netušil, že se Česko
díky nim brzy stane největším evropským
trhem malé britské značky.
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sÁzkA NA zNÁMÉ
TvÁŘe. „Spolupracujeme také
s influencerkami, ale jen s těmi,
které produkty samy používají.
Naší tváří je Aňa Geislerová
a nakupují u nás i další herečky,“
říká Andrea Vaníčková (vlevo).

výchova zákazníků
Investice do kosmetické bio péče nemá
logiku, pokud na ni poté nanesete chemický koktejl líčidel. Do portfolia proto brzy
přibyly dekorativní australská kosmetika
Zuii Organic vyráběná z květin, americké přírodní opalovací krémy Butterbean
Organic s minerálním filtrem, italská
vlasová kosmetika Naturalis Better z aloe
vera a německé bio čajové směsi Teatox.
Jedná se o prémiové značky, za nimiž stojí
rodinné firmy.
Majitelky se začaly více zajímat o postupy
výroby syntetické a přírodní kosmetiky.
Spolu s toxikologem Jiřím Patočkou, spoluautorem knihy Doba jedová, vypracovaly
seznam deseti látek, na něž by si člověk
v kosmetice měl dávat pozor, a začaly šířit
osvětu.
„Za dobu existence firmy pozorujeme
obrovský pokrok, lidé se začínají stále více

Nepodbízíme se
„Nesázíme na slevy, cena
přírodní kosmetiky je
koncipovaná jinak než té
syntetické. Lidé na sociálních
sítích často namítají, že jsou
naše produkty moc drahé,
ale jejich cena odpovídá
hodnotě ingrediencí i práce,“
říká Petra Bergová.

zajímat o ekologickou stránku života a o dopad na životní
prostředí,“ pochvaluje si Andrea. Někdo sice namítá, že
kosmetika je povrchní, a navíc jen povrchová záležitost, ale
není – to, co do sebe kůží vstřebáváme, nás ovlivňuje stejně
jako strava.
uČení za pochodu
Prodej kosmetiky přinesl i nutnost zvládnout marketing,
který malé značky distributorům dodávají jen minimálně.
Nejprve doporučovaly kosmetiku kamarádkám, ty se pro ni
vracely a šířily ji dál.
„Word of mouth společnosti i nadále funguje skvěle. Musely jsme také najít kanály na trhu, na celoplošný sampling
prostě nemáme. Osvědčily se tiskové konference, které
dostaly značky mezi novinářky, a v časopisech se díky tomu
otevřelo téma přírodní kosmetiky. Spolupracujeme také
s influencerkami, ale jen těmi, které produkty samy používají. Naší tváří je Aňa Geislerová a nakupují u nás i další
herečky,“ vysvětluje Andrea.
La Biorganica provozuje e-shop, je aktivní na Facebooku
a Instagramu a připravuje vlastní magazín. Skvělým nástrojem na vyzkoušení značek jsou také spřátelené salony
a kurzy líčení.
„Druhý a třetí rok byly kritické, ale pak se firma ekonomicky stabilizovala a stala se pro nás plnohodnotným
zaměstnáním. Vývoj firmy vlastně přesně kopíruje budování
jakékoli nové značky. První tři roky v červených číslech
a pak se příjmy zvedají. Považujeme za velké štěstí, že jsme
začaly s podnikáním na začátku rodičovské. V době, kdy
bychom se měly vracet do původních profesí, jsme již měly
fungující a rostoucí podnik.“
nové sídlo, vize
„Jsme každá jiná, já jsem spíš přes kreativitu, texty, marketing a sociální sítě a Petra, která vystudovala zahraniční
obchod, řeší čísla a strategie,“ vypočítává Andrea. „Společnou máme obrovskou odpovědnost a pracovní nasazení – ve
dvou jsme zvládly práci, na kterou se v korporátu běžně
najímají týmy. Naprosto si důvěřujeme a ještě jsme se ani
jednou nepohádaly.“
I když jsou obě perfekcionistky a delegovat práci je pro
ně obtížné, letos mají v plánu především nastavit firemní
procesy tak, aby fungovaly samostatněji, a zkoordinovat
tým zhruba dvanácti osob. Kromě spolupracujících partnerů
a freelancerů mají čtyři zaměstnance – vybírají si lidi, kteří
mají úctu k sobě i k přírodě a hledají rovnováhu mezi prací,
rodinou a svými zájmy.
V létě se firma přestěhovala do střešovické vily – někdejšího ateliéru sochaře Bohumila Kafky. „Máme nádherné sídlo, vybudované dobré jméno, hledáme další bioznačky pro
kompletní péči o sebe a s podobně orientovanými firmami
vymýšlíme společné akce. Naše zaměření prostě přitahuje
zajímavé lidi i projekty,“ tvrdí Andrea.
Nejvíc ji těší, že dělá něco úplně jiného, než vystudovala.
Naučila se grafické programy, programování, skvěle zvládá
sociální sítě a návrat do advokacie si už neumí představit.
„Vlastně jsem musela porodit dítě, abych konečně začala
dělat to, co mě opravdu baví,“ směje se.
JANA ŠUlIsTovÁ
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V rytmu pletacích strojů

„Pořád jsme hlavně čepičáři,“
říká Adam Pertl, syn zakladatelky
tradiční oděvní firmy KAMA

T

o, že jsme rodina a dokážeme spolu
bez problémů komunikovat, nám
umožňuje realizovat i hodně zvláštní
akce, říká čtyřiatřicetiletý Adam Pertl.
Třeba speciální svetr a čepici v limitované
edici v tradičním retro designu u příležitosti
stého výročí vzniku Československa.
„Když něco vymyslím a ukáže se, že je to
blbost, vím to hned. Na druhé straně, pokud
je to dobré, můžeme mít první vzorek hotový během dvou týdnů,“ vypočítává výhody
malého byznysu.
rodina v pohybu
Na začátku byly dvě sestry, Kateřina a Mahulena, letenský byt a malý ruční pletací
stroj, který umožňoval vyrobit logo. To ale
smělo mít maximálně čtyři písmena, a tak
vznikl akronym KAMA. Ten je už třicet let
synonymem kvalitního českého pleteného
zboží.

Od čepic se sortiment původně „domácí
manufaktury“ postupně rozrostl přes svetry,
šály a rukavice až po sukně a polštáře
s dekami. Během let se obměnilo i původní
složení. V roce 2008 rozšířila řady dcera
zakladatelky Mahuleny Pertlové Klára, o rok
později naopak odešla její sestra s manželem. „Teta se strýcem chtěli dělat po tak
dlouhé době něco jiného,“ vysvětluje Adam,
syn zakladatelky.
Ten se na rodinném byznysu podílí od
roku 2010. „Sestra se po odchodu strýce
ujala role finanční ředitelky. Má tento obor
vystudovaný, a přestože to nebyl původní
záměr, teď se to velice hodilo,“ dodává. On
sám si vzal na starost internetový obchod
a grafiku.
třikrát a dost
Od roku 2003 sídlí KAMA v Suchdole, ve
vlastním objektu, kam se přestěhovala

z Letné. „Výroba je tu nejdražší. Kdybychom
byli ve vesnici o kilometr dál, už bychom dosáhli na dotace. Ale já vždycky říkám, že se
o sebe postaráme sami,“ říká Pertl. V sídle
firmy vše naplétají a většinou i zpracovávají.
Z kapacitních důvodů ale využívají i dílnu za
Prahou, která jim pomáhá.
„Máme navíc poměrně specifický koloběh
výroby, v němž žijeme rok a půl napřed,“
popisuje mladý manažer. Kolekce, která půjde do obchodů letos na podzim, už je nyní
kompletně dokončená a jsou na ni hotové
předobjednávky.
Ty nabírají na trojici veletrhů, kterých se
každoročně účastní – jednom v Česku, pak
na Slovensku a na přelomu ledna a února
v německém Mnichově na přehlídce ISPO. Ta
je pro ně stěžejní. Na veletrhy, kde se setkávají
s distributory, partnery, obchodníky a agenty,
už musejí mít hotovou vzorkovou kolekci,
katalog, tím pádem vše hotové, nafocené.
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spustili v roce 2009. Od té doby se proměnil již třikrát do stávající podoby a výrazně proměnil skladbu prodeje: celkový počet
objednávek se nezměnil, ale vzrostla jejich celková hodnota.

FOTO: Hynek Glos

NÁRočNý výBĚR.
„Máma by nemohla prodávat
něco, s čím by se nedokázala
ztotožnit, nespala by z toho,“
říká Adam Pertl, syn zakladatelky firmy KAMA.

úder roku 2008
Do prodejů výrazně zasáhla ekonomická
krize v roce 2008. Firma tehdy vystupovala
především jako výrobce, jenž dodává zboží
velkoobchodníkům. Těm však zůstávalo na
skladě neprodané zboží a v dalším roce si
nové neobjednali. Vše se zadrhlo.
Kolekce KAMA se během let rozrostla do té míry, že v podstatě neexistoval
obchodník, který by ji mohl pojmout celou.
Jednotliví prodejci brali obvykle jen určitou
část z ní. Kamenné obchody se sportovním
vybavením navíc raději prodávají „hardware“ – lyže, kola, zkrátka to, z čeho mají
větší marži.
Tomu nemohli konkurovat, a tak se začali
obzvláště po příchodu Adama do firmy
zaměřovat na e-commerce. Kompletní
nabídku celé kolekce momentálně zákazník
najde pouze v kamenném obchodu v sídle
firmy v Kamýcké ulici a v e-shopu, který

Již 29 let
na trhu
KAMA je pletařská
rodinná firma, kterou
založila v roce 1989
Mahulena Pertlová.
Tehdy byla na mateřské
a bavilo ji pletení.
Nejprve přizvala
svoji sestru Kateřinu
a v současnosti je
firma ve 100procentním vlastnictví rodiny
Pertlových, nyní už
i druhé generace.
Zaměřuje se na výrobu
čepic, svetrů s norskými vzory a dalších
doplňků jako například
čelenky, kukly, masky,
šály a rukavice.

fashion revolution
Suchdolská firma v současnosti prodává čím dál víc svetrů. Ty
se mohou zdát na první pohled dost drahé (jejich ceny se pohybují v rozmezí od 2500 do 8000 korun), nicméně ve firmě pozorují v současnosti nový trend. Zákazníci upřednostňují kvalitu,
raději si koupí jednu věc, o níž vědí, že jim vydrží několik sezon,
než několik levnějších. „Zapojili jsme se do iniciativy nazvané
Fashion Revolution, kterou u nás propaguje Kamila Boudová
a která se snaží poukazovat na to, že každé zboží má svou cenu,“
popisuje Pertl. „A tam, kde koncový zákazník ušetří, zaplatí ti,
kdo oblečení vyrábějí.“
Už od roku 1995 pletou z rakouské vlny Schoeller, jež je podle
nich nejkvalitnější vlnou vůbec. Může se pochlubit mnoha
ekologickými certifikáty, včetně švýcarského „bluesign“. Ten
zaručuje, že v procesu výroby nejsou používané žádné toxické
látky – vlna tak není například barvená chlórem.
Schoeller navíc garantuje původ merino vlny, kterou dováží
z certifikovaných novozélandských farem, kde jsou chované
ovce výhradně pro jejich potřebu. Koncový zákazník tak zná
přesně původ svého zboží. „Je to pro nás přidaná hodnota,“
vysvětluje Pertl, „máma by nemohla prodávat něco, s čím by se
nedokázala ztotožnit, nespala by z toho.“
Součástí této filozofie je i to, že odstřižky materiálů věnuje
firma okolním mateřským školkám, a tak produkuje téměř
nulový odpad.
Flís kupují od italské společnosti Pontetorto, jež jej nově vyrábí z PET lahví, a spočítali, že na jednu čepici připadnout dvě
až tři PET lahve. A nakonec je třeba ještě zmínit vysoce funkční
materiály od americké firmy Gore, s níž spolupracují od roku
1995. Jsou to právě i kvalitní materiály, jejichž vyšší pořizovací
cena se musí zákonitě odrazit na ceně konečného produktu.
s Čepicí do světa
Goretexový materiál je použitý také na unikátní čepici, která se
má stát hlavním trumfem firmy při plánovaném pronikání na
americký trh. Na první pohled nenápadná pletená čepice se už
stala hitem na irských golfových hřištích. Vnitřní vrstva z goretexového materiálu zaručuje, že čepice je naprosto nepromokavá.
A to v často nevlídném irském počasí hráči obzvláště oceňují.
A nejen oni. Čepice si tam kupují i turisté. „K našim spokojeným zákazníkům patří i kluk, který jezdí na jachtách v severních mořích a nosí právě tuhle čepici,“ chlubí se Pertl.
Třikrát oblékli andorrský olympijský tým, a jejich čepice
a svetry na sobě měla v roce 2006 na hrách v Turíně dokonce
i naše národní výprava. Momentálně produkty suchdolské
firmy testuje polární expedice Masarykovy univerzity.
Většina designů kolekcí nicméně stále čerpá inspiraci z „nesmrtelných“ tradičních norských motivů. KAMA je s jeleny
a hvězdami pevně spjatá. Snahou je vytvářet oblečení na celý
rok. Vznikly tak čím dál populárnější tenké svetry ze stoprocentní merino vlny nebo dámské plédy.
„Je to pro nás způsob, jak prodloužit sezonu,“ vysvětluje
Pertl. Na počasí jsou totiž hodně závislí. A zimy jsou čím dál
kratší…
JITkA JeNíkovÁ
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kRÉDo ŘeDITele.
„Jsme rádi, když víme, že
pozůstalí po pohřbu odcházejí
s pocitem, že vše proběhlo
přesně tak, jak si to přáli
a že o zesnulého bylo dobře
postaráno,“ říká Julius
Mlčoch.

PŘíBĚH
úsPĚcHU

Čtvrt století
ve službách piety

Nejvlivnější muž českého
pohřebnictví Julius Mlčoch
odchází na odpočinek
„Historie organizovaného pražského
pohřebnictví – pokud vynecháme různá
pohřební bratrstva apod. – vlastně začala
v listopadu roku 1911, kdy na něj pražský
magistrát dostal od ministerstva obchodu
licenci,“ říká Julius Mlčoch, „prvním důležitým momentem nově vzniklé firmy bylo
povolení zpopelňování zemřelých, ke kterému došlo v roce 1919. O dva roky později
byl také spuštěn provoz prvního pražského
krematoria v adaptované obecní kapli na

Julius Mlčoch (75)
Je ředitelem Pohřebního ústavu hl. m. Prahy od roku 2003. Od roku 1992 v něm působil jako výrobně-provozní a ekonomický
náměstek. Předtím pracoval v Mikrotechně
jako mistr na montáži leteckých přístrojů.
Vystudoval strojnickou průmyslovku.

Olšanských hřbitovech (dnes je to Nová obřadní síň). Samozřejmě šlo o provizorium.“
po staGnaci přišel rozkvět
Dnes se v Praze odevzdává plamenům
95 procent všech zesnulých, na jižní Moravě
je to číslo výrazně nižší. Česká republika, kde je hustá síť krematorií, se v tomto
umístila celosvětově hned za hinduistickými
a buddhistickými zeměmi. Za první republiky však šlo o novum, proti němuž církev
tvrdě bojovala. Nechat se zpopelnit nebylo
tehdy jen formou pohřbu, šlo i o vyjádření
občanského postoje opírajícího se o masarykovské Pryč od Říma!
„I proto bylo důležité, že se v Praze podařilo v roce 1932 postavit moderní krematorium ve Strašnicích, které po renovacích
slouží doposud. Druhé pražské krematorium pak bylo otevřeno v roce 1954 v Motole,“
vysvětluje Julius Mlčoch, „za století své existence ovšem Pohřební ústav hlavního města

FOTO: Hynek Glos

P

okud bychom si české pohřebnictví
představili jako kavalkádu
naleštěných pohřebních vozů,
pak by za volantem toho největšího
a nejvýznamnějšího seděl Julius Mlčoch
– muž, kterému jeho obor vděčí za velmi
mnoho. Loni tomu bylo 25 let, kdy pan
Mlčoch působí ve funkci ředitele Pohřebního
ústavu hlavního města Prahy. Letos ohlásil
svůj záměr odejít do penze.
Pan Mlčoch zanechal v pražském i vůbec
v českém pohřebnictví velmi hlubokou stopu
– vždyť se třeba podílel na vzniku prvního
porevolučního pohřebního zákona, nějaký
čas byl předsedou Sdružení pohřebnictví
v ČR, přednášel na střední škole poskytující
vzdělání v oboru pohřebnictví, podle vzoru
norských kolegů inicioval vznik etického
kodexu této profese atd.
My jsme se nyní spolu s ním podívali na
historii pražského pohřebnictví, do které se
zapsal mnoha významnými počiny.
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Prahy neprodělal jen dynamický rozvoj, ale
i stagnaci celého oboru v období před rokem
1989. V té době byl Pohřební ústav spojen
s provozem hřbitovů vznikem komunálního
podniku Pohřební služba a tento obor byl
silně podfinancován.“
Od prvního ledna roku 1992 ovšem došlo
k rozdělení pražského „komunálu“ na Pohřební ústav a Správu hřbitovů. „V září 1992
jsem nastoupil do Pohřebního ústavu do
funkce náměstka ředitele a díky tomu jsem
se mohl podílet na připravované obnově této
organizace,“ vzpomíná Julius Mlčoch, který
předtím dlouhá léta pracoval ve strojírenství.
„Tehdy bylo zrekonstruováno technické
zázemí krematorií Strašnice i Motol – především technologie zpopelňování. Značné
finanční prostředky jsme vložili do urnových hájů u obou krematorií, uskutečnila
se i rekonstrukce kolumbárních schránek,
v urnových hájích byly vybudovány rozptylové a vsypové loučky,“ dodává.

FOTO: archiv

dvě Čestná pohřebiště
Pražští pohřebníci pod vedením ředitele
Mlčocha rovněž vstoupili do „velkých“ dějin
naší země. Podařilo se jim například odvrátit plánované zrušení bývalého evangelického hřbitova ve Strašnicích. „Ten je dnes
plně funkční pro ukládání zpopelněných
ostatků a zároveň je to lapidárium funerální architektury minulých dvou století,“
dozvídáme se.
Stopy těžkých období naší republiky nesou i oba pražské urnové háje. „Ve Strašnicích máme čestné pohřebiště obětí perzekuce v době nacistické okupace. Na čestném
pohřebišti spočívají zpopelněné ostatky
2154 popravených v Pankrácké věznici.
V Motole je zas čestné pohřebiště, kde jsou
uloženy zpopelněné ostatky popravených
umučených politických vězňů z 50. let minulého století. Obě pohřebiště byla v nedávné
době nově upravena a jsou zde každoročně
konány vzpomínkové tryzny,“ vysvětluje
Mlčoch.
různé služby, stejná kvalita
Původně pražský pohřební ústav sídlil na
Staroměstském náměstí. V roce 2000 byl
však přesunut do Karlína, kde od roku
1936 byly sklady rakví a garáže pohřebních
vozidel. Zbudování nového sídla pohřebního
ústavu bylo také jedním z velkých úkolů
Julia Mlčocha.
„Pracovníci Pohřebního ústavu hl. m.
Prahy zajišťovali pohřby významných
osobností našeho politického a kulturního
života; ústav je připraven splnit jakékoli
přání pozůstalých na provedení pohřbu,“

české pohřebnictví
Ročně v naší zemi zemře více než
sto tisíc lidí.
Pokud si pozůstalí nenechají urnu s jejich
popelem doma v kredenci, jsou ostatky zemřelých uloženy na některém z více než šesti
tisíc tuzemských hřbitovů.
O naše věci poslední pečují zhruba čtyři
stovky pohřebních služeb (registrováno je jich
však okolo šesti set).
0 jak významný „průmysl“ jde, dokazuje fakt,
že celkový roční obrat pohřebnické branže se
odhaduje na 1,7 miliardy korun.

ceny drahých pohřbů
Mohou se vyšplhat i na 50 tisíc korun a více.
Záleží na rakvi (dříve byly v nabídce jen dva
typy, černá a hnědá, dnes je výběr nepřeberný,
nejlevnější dřevěné stojí od 5000 korun, nejdražší typy Amerika může stát i přes 20 tisíc),
urně (nejlevnější kovová stojí do 1000 korun,
nejdražší schránka vyrobená z jednoho kusu
polodrahokamu onyxu i 40 tisíc korun) a mnohém dalším (tištění parte, pohřební hostina,
květinová výzdoba, autobus pro příbuzné atd.).

rekapituluje dnes výsledky práce své a svých
kolegů Julius Mlčoch.
Pro ústav není ani problém zajistit zvyklosti spojené s příchodem jiných kultur do
Česka – samozřejmě v rámci naší legislativy: „Naší snahou je především spokojenost zákazníka. Jsme rádi, když víme, že
pozůstalí po pohřbu odcházejí s pocitem, že
vše proběhlo přesně tak, jak si to přáli a že
o zesnulého bylo dobře postaráno.“
Do budoucna chtějí pracovníci Pohřebního ústavu hl. m. Prahy poskytovat ještě
širší sortiment služeb v různých cenových
relacích, přičemž se tyto služby od sebe
nebudou lišit kvalitou provedení, ale úrovní
vybavení pohřbu…
Ivo BARTík
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Box mě vyškolil pro byznys

Jakub Novotný, ředitel pobočky
OK POinT, se při boxování naučil rány
nejen přijímat, ale rychle se po nich i zvedat
pojišťoven, investičních a realitních služeb.
Když někomu nabízím jednu službu, tak
mu k tomu zároveň nabízím i ty související,
které máme pod jednou střechou. To je naše
obrovská výhoda.

Kdysi jste s rukavicemi na rukou i reprezentoval.
Co považujete z té doby za svůj největší úspěch?
Z hlediska filozofického to byl právě můj osobní postoj
ve smyslu nebát se. Samozřejmě „proběhla“ také pěkná
vítězství jako například druhé místo jak na republikové,
tak světové úrovni. Ale pozor, moje boxerská kariéra ještě
nekončí.
Boxerský ring jste vyměnil za sféru financí.
Jak se to přihodilo?
Je to paradox. My jako sportovci nemáme k finančnímu světu nijak zvlášť příznivý vztah. Respektive neradi jej řešíme,
většinou to za nás dělá někdo jiný. K Broker Consulting mě
dovedl kamarád a já jsem si tehdy řekl, že když to nezkusím,
tak nebudu vědět. Nakonec to vyšlo!
Poté, co uzavřela společnost Broker Consulting
strategické partnerství s mBank, jehož výsledkem byl vznik
poboček OK POINT, tak jste se rozhodl stát franšízantem
jedné z nich. Proč?
Za jedenáct let, co pro Broker Consulting pracuji, se toho
změnilo mnoho. Na začátku jsem prožil raketový start, poté
přišla stagnace a já přemýšlel, co dál. Tehdy se naskytla
možnost vést vlastní pobočku. Bylo to pro mě jako začít
s přípravou na velký šampionát. Ohromná výzva, která se
nakonec vydařila, a my dnes patříme s naší pobočkou
OK POINT těm nejúspěšnějším.
Bankovní pobočky a realitní kanceláře prý vnímáte
spíše jako partnery než jako konkurenci…
Přesně tak. Naše společnost je postavená na tom, že nabízíme klientům možnost výběru různých kvalitních bank,

Jakub
Novotný (34)
Bývalý boxerský reprezentant je v současnosti ředitel
jedné z nejúspěšnějších
poboček OK POINT, místa,
které spojuje finanční,
bankovní a realitní služby;
sídlí v Praze na Vinohradech. Franšízový koncept
vznikl v roce 2015 a byl
výsledkem strategického
partnerství Broker Consulting a mBank. Vedle toho
působí jako trenér ve svém
klubu v Říčanech.

V roce 2016 jste jako první v Broker
Consulting přišel s nápadem spolupracovat
s developery. Co jim i jejich klientům tato
spolupráce přináší?
Developeři jsou ti nejnáročnější zákazníci,
vyžadují maximální péči a nasazení. Pro
ně je například obrovská výhoda, že za ně
dokážeme během jednoho týdne „načerpat“
až například padesát hypoték a oni tak
nemusejí platit vysoké úroky financující
bance. Zajišťujeme pro ně také kompletně
marketing, dáváme do toho své emoce.
Stručně řečeno vytváříme pro developery komplexní péči o jejich klienty. A těm
naopak garantujeme jistotu a hlavně je provádíme celým procesem: od první vizualizace přes klientské změny, úvěrování až
po předání klíčů.
Jaké máte další plány?
Dosáhnu jednoho cíle, zaraduji se z jeho
dosažení a pustím se hned do dalšího.
Vždy byli mými vzory trenéři – ve sportu
i v byznysu. V Broker Consulting je jím zakladatel Petr Hrubý, který je neuvěřitelným
vizionářem a motivátorem. Já osobně jsem
přesvědčený, že štěstí je cesta. A čím je ta
cesta delší a zajímavější, tím víc štěstí roste.
Přál bych si, abychom v rámci OK POINTů
drželi stále přední místo na českém trhu
a také bych se rád stal součástí cest dalších
lidí, kterým pomohu k jejich úspěchu. Těším
se tedy na nové klienty, kterým pomůžeme
mít pohodlnější a klidnější život.
BARBoRA voJTovÁ

FOTO: archiv

Od třinácti let boxujete. Ve svých osmnácti letech jste
dokonce založil boxerský klub v Říčanech, kde dodnes
trénujete děti, mládež, ale i vysoce postavené manažery
a VIP klientelu. Vypadá to, že se bez boxu neobejdete…
Největší radost mi dělá trénovat děti. Ty jsou naše budoucnost a člověk by se jim měl věnovat nejvíce. Dříve jsem
trénoval hlavně dospělé, ale dětem a mládeži můžete předat
mnohem víc. Jsou to nejen pohybové a kondiční záležitosti,
ale také mentální, postojové věci.
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Body nesou smrt

FOTO:ČTK

Ministr dopravy přichází
se změnami bodového systému
a zvýšením rychlosti na dálnicích.
Hrozí masakry, tvrdí experti

26 l Profit

01_68_PT_03_.indd 26

12.03.2019 15:44:48

O

co pomaleji se stavějí české dálnice, o to více návrhů na
změny v dopravních předpisech předkládá ministr dopravy
Dan Ťok. Podle dopravních expertů jsou šité na míru
pirátům silnic s tučnými konty a vazbami na politiky.
Ministerstvo dopravy přitom změny bodového systému představuje jako zjednodušení. „Zaměřujeme se na nejčastější prohřešky na
silnicích, které někdy končí i tragicky. Cílem je postihovat především piráty silnic, kteří ohrožují ostatní. Kdo neporušuje pravidla,
nemusí se obávat, že od policie dostane vysokou pokutu a body na
své konto. Naopak bagatelní přestupky jako špatné parkování, zapomenutí dokladů nebo nízké překročení rychlosti jsou bez bodů a bez
drakonických pokut,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.
Nová podoba bodového systému počítá s udělováním bodů ve
třech pásmech 0, 4 a 6 bodů. Zavádí se zároveň princip dvakrát
a dost, pokud se tedy řidič dopustí závažného přestupku dvakrát,
přijde na rok o řidičské oprávnění. O uloženém počtu bodů se řidič
okamžitě dozví. Kdo bude chtít, bude moci dostat informaci například textovou zprávou.
největší zabiják za nula bodů
„U méně závažných přestupků se pokuty sníží. Například překročení
rychlosti o 10 km/h, které je dnes za dva body, snižujeme na nulu.
Mírnější budou pokuty u špatného parkování, zapomenutí dokladů
nebo nerozsvícených světel. U těchto přestupků ponecháme u blokové pokuty rozpětí nula až 1500 korun, aby policisté měli prostor
řidiče na přestupek upozornit a u nejméně závažných přestupků to
řešit domluvou,“ dodává ministr Ťok. U bagatelních přestupků může
dnes policista na místě uložit až dvoutisícikorunovou pokutu.
Jenže v tom, co je méně závažný přestupek, se ministr dopravy diametrálně liší od dopravních expertů. Právě překračování
rychlosti o deset kilometrů v hodině totiž podle odborníků patří
k hlavním příčinám nehod se smrtelnými následky v obcích.
„Rozdíl mezi padesátkou a šedesátkou je obrovský. Při rychlosti
50 kilometrů v hodině je šance na přežití chodců 50 procent, při
rychlosti 60 kilometrů v hodině jen 15 procent. V obcích se rozhodně nemůže tolerovat překročení rychlosti o více než pět kilometrů
v hodině,“ upozorňuje dopravní expert Robert Šťastný.
Překračování rychlosti o deset kilometrů v hodině tak podle něj
rozhodně nepatří k méně závažným přestupkům. Naopak. „Polovinu mrtvých máme v obcích. Nejde jen o chodce na přechodu. Mezi
další patří srážka automobilů, které pak odskočí na chodník. S vyšší
rychlostí se zhoršují i následky pro posádky v autech,“ vypočítává
Robert Šťastný.
Návrh ministerstva dopravy kromě tolerance překračování
rychlosti zavádí i další změny. Například pevně dané pokuty, které
policie může uložit na místě. Konkrétně za vjetí na železniční přejezd přes zákaz, překročení rychlosti o 50 kilometrů v hodině nebo
například projetí křižovatky na červenou bude pět tisíc korun na
místě a šest bodů. Za držení telefonu při řízení nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti policista na místě uloží 2500korunovou pokutu
a řidič dostane čtyři body. Nepoužití bezpečnostních pásů, nepoužití
autosedačky, nepřipoutané dítě nebo jízda na motocyklu bez přilby
přijde na 1500 korun a řidič dostane čtyři body.
ruská cesta
Novela také navrhuje po britském vzoru zavedení takzvaného
řidičáku na zkoušku. Ze statistik jednotlivých zemí EU vyplývá, že
řidiči s krátkou praxí jsou častými viníky dopravních nehod s vážnými následky. Začínající řidiči by proto mohli mít po dvouletou dobu
pouze šestibodovou hranici, po které mohou přijít na rok o řidičský ›
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za auto, které jede vysokou rychlostí. Ale
už nedohledávají konkrétního řidiče, který
přestupek způsobil. Ten proto nedostane
přidělené body, a tak ani nemění své chování na silnici,“ upozorňuje Robert Šťastný.
Ve vyspělých zemích si umějí i s touto
situací poradit. „Pokud se nepodaří identifikovat řidiče, napíšou se body na automobil.
Pokud majitel řidiče neidentifikuje, nemusí
auto s neodepsanými body získat technickou kontrolu nebo má dražší pojistku,“
popisuje Robert Šťastný modely ze zemí,
kde se daří počty nehod snižovat.
V Česku naopak počty mrtvých na silnicích loni vzrostly. Při nehodách v roce 2018
zahynulo 565 lidí, o 63 více než v roce 2017.
Nepromyšlené úpravy bodového systému,
které představilo ministerstvo dopravy,
mohou počty mrtvých dál zvýšit.
Stejný efekt má i další populistický krok
ministerstva – plánované zvýšení maximální rychlosti na dálnicích na 140 kilometrů
v hodině. Náplast, která má zakrýt skutečnost, že se loni v Česku otevřely jen čtyři kilometry nových dálnic, může vést k dalším
masakrům na silnicích. Přitom pro řidiče
v Česku kromě malé skupinky majitelů

TÉMA

› průkaz. Zavedení tohoto opatření například

zrychlení přinese kolapsy
Notorickým pirátům silnic vyhovuje také to,
že rychlost namísto policie stále častěji měří
automatické radary. „Obce chtějí vydělat,
je pro ně důležité, že dostanou zaplaceno

Řidiči na trestné lavici

Nejvíce bodů dostali neukáznění řidiči za
vysokou rychlost, nepřipoutání a mobil
V roce 2018 bylo zaznamenáno celkem 395 tisíc přestupků a trestných činů, za
které dostali řidiči body.
Aktuálně je v registru řidičů 6,8 milionů lidí, z toho
alespoň nějaký bod má
sedm procent z nich, tedy
zhruba každý čtrnáctý.
Vůbec nejčastějším
přestupkem bylo v roce
2018 překročení nejvyšší
dovolené rychlosti v obci
o méně než 20 km/h, ale
více než 5 km/h. Takového
přestupku se dopustila
třetina všech bodovaných
řidičů, což je více než
130 tisíc případů.
Druhým přestupkem
bylo v loňském roce poru-

FOTO: ČTK

v Rakousku snížilo počet nehod se zraněním
o 19 procent.
Podle dopravních expertů přitom změny
bodového systému v Česku nejsou potřebné.
„Nedostatky nejsou v současném nastavení
bodového systému, ale v jeho aplikaci. Nikdo
nepostihuje notorické piráty silnic,“ říká
Robert Šťastný.
Zavedení bodového systému mělo podle
něj dva cíle. „Jednak vybodovat grázly na
silnicích. A zároveň nás slušňáky přimět,
abychom zpomalili, když nabereme první
body,“ vysvětluje Robert Šťastný. „Chyba je,
že se body nedávají tak, jak by měly. A s problémovými řidič se nepracuje. Ti bohatí si
vlastně jen na školeních řidičů koupí odečet
bodů. Aniž by se skutečně řešily jejich
nedostatky a zlozvyky za volantem. Jde jen
o peníze, je to jako v Rusku,“ dodává.
Ze spravedlivého systému se tak podle
něj stal nástroj, který dopadá jen na chudší
řidiče, zatímco ti movitější si s předpisy dál
nedělají starosti, a pokud nasbírají body,
zaplatí jen „odpustek“.
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rychlých vozů s tmavými skly není zvýšení
rychlosti na dálnicích prioritou.
Mnohem důležitější je, aby rozestavěné
dálnice nekončily uprostřed polí a ty hotové
nebyly každých několik kilometrů paralyzované omezeními, na kterých stavební firmy
nepracují vůbec, nebo tempem, jaké je v jiných podnicích obvyklé v době celozávodní
dovolené.
zpoMalení zachraňuje
třetinu životů
Populistický plán ministerstva dopravy by
byl kontroverzní i v mnoha zemích, kde má
dálniční síť mnohem blíže k dokonalosti.
V Česku, kde autostrády připomínají okoralý
ementál, ale působí naprosto nepatřičně.
Navíc namísto zrychlení cestování po dálnicích může přinést pravý opak.
„Lidi primárně nezajímá, jestli mohou
jezdit o deset kilometrů v hodině rychleji.
Ale to, že po dálnici pojedou plynule a bezpečně. A nebudou někde hodinu stát v koloně
kvůli nehodě. Se zvýšením rychlosti na
140 kilometrů stoupne jak počet nehod, tak
jejich následky a tím i množství kolon na dálnicích. Zvýšení rychlosti na dálnicích by bylo

celkové ekonomické
ztráty z dopravní nehodovosti za rok 2017
Výše ztrát

Počet osob (nehod)

Ztráta na osobu (nehodu)

Celkové ztráty

577

19 784 000

11 415 368 000

v důsledku těžkých zranění

2 286

5 097 500

11 652 885 000

v důsledku lehkých zranění

24 719

716 700

17 716 107 300

z nehod jen s hmotnou škodou

82 558

386 400

31 900 411 200

na lidských životech
(zemřelí do 30 dnů po DN)

Celkové ztráty za rok 2017 v Kč
Zdroj: výpočet CDV

naprosto kontraproduktivní. Bude více nehod,
více kolon a zdržení,“ varuje Robert Šťastný.
Navíc na celé dálnici D1 je podle něj
rychlost 140 kilometrů v hodině reálné
zavést zhruba jen na padesáti kilometrech.
Což přinese časovou úsporu minutu až
dvě. „Když pak člověk stojí sedm minut na
semaforu v Brně v Pisárkách, tak to veškerou úsporu naprosto odbourá,“ upozorňuje
Robert Šťastný na absurditu ministerského
návrhu. Vývoj v Česku jde přitom opačným
směrem než ve vyspělých zemích. „Ve FranINZERCE

šení povinnosti být za jízdy
připoután bezpečnostním
pásem nebo užít ochrannou
přilbu. Tuto povinnost policisté a úřady potrestali
v 17 procentech případů,
což je 66 tisíc bodovaných
přestupků.
Třetím nejčastějším prohřeškem je pak při řízení vozidla
držení mobilního telefonu nebo
jiného hovorového nebo záznamového zařízení. Takových případů bylo 13 procent ze všech
bodovaných, v absolutních
číslech pak 51 tisíc případů.
Pátým přestupkem bylo
překročení rychlosti o více
než 10 km/h, ale méně než
30 km/h mimo obec. Následuje nedání přednosti
v jízdě, výraznější překročení
rychlosti, nezastavení na červenou nebo na pokyn „Stůj!“,
ohrožení pod vlivem návykové látky nebo řízení vozidla
bez příslušného řidičského
oprávnění.

72 700 000 000

480 tisíc hříšníků
V centrálním registru
řidičů bylo poslední den
loňského roku evidováno
480 tisíc řidičů, kteří se
dopustili přestupku nebo
trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Takový řidič má
tedy na svém kontě alespoň
jeden bod. To odpovídá
sedmi procentům všech
registrovaných řidičů z celkového počtu 6,8 milionu
řidičů, takže každý 14. řidič
je bodovaný.
Dvanáct bodů má na kontě
dohromady skoro 40 tisíc
řidičů, tedy přes osm procent
všech bodovaných řidičů.
Nejčastěji mají ovšem řidiči
dva body (170 tisíc řidičů),
následuje skupina se třemi
body (107 tisíc řidičů).
Největší skupinu bodovaných
řidičů tvoří muži ve věku
44 let a řidičky ženy ve věku
43 let. DAl

cii si spočítali, že když sníží o deset procent
rychlost, zachrání 30 procent životů. A funguje jim to. V Nizozemsku v době špiček
omezují rychlost na dálnicích na
80 kilometrů v hodině, a lidé dojedou do
cíle rychleji,“ porovnává Robert Šťastný.
konec papírových kuponů
Kromě nepodařených změn bodového systému nebo zvyšování maximální rychlosti
na dálnicích chystá ministerstvo dopravy
i další opatření. Tentokrát pozitivnější.

A191000750

ČAS
JE
VŠE

www.go-kuryr.cz
poptavka@go-kuryr.cz
Bezplatná zákaznická
linka: +420 800 331 000
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›

GO! Express & Logistics je specialista na
expresní mezinárodní dopravu a kurýrní služby.
Po 17 letech na českém trhu znají potřeby svých
zákazníků a jsou schopni splnit všechny jejich
požadavky. „Tajemství spokojenosti našich
zákazníků tkví v individuálním přístupu ke všem
klientům s cílem vyvinout maximálního úsilí při
řešení jejich potřeb v oblasti logistiky,“ vysvětluje
Martin Koča, CEO GO! Česká republika.
Společnost nabízí speciální oborová řešení, například pro segment strojírenské výroby. V sekci
automotive zajistí just in time přepravu součástek
již do několika hodin. Díky tomu, že každému
klientovi zajistí optimální distribuční řešení právě
podle jeho potřeb, je společnost GO! Express
& Logistics hlavním partnerem v oblasti přepravy
pro řadu významných mezinárodních firem.

12.03.2019 15:44:52

› Dálniční známky přejdou do elektronické

formy a odpadne jejich vylepování na čelní
sklo. Umožní to vládou schválená novela
zákona o pozemních komunikacích. Možnost platby za používání dálnic prostřednictvím internetu či mobilní aplikace má
začít fungovat od roku 2021. Roční kupon
bude i nadále stát 1500 korun, horní limit
se nezvýší.
„Řidič zaregistruje přes internet nebo
v mobilní aplikaci registrační značku
vozidla, zaplatí a už nemusí lepit známku
na čelní sklo. Počítáme i s tím, že poplatek
půjde uhradit i na vybraných distribučních
místech, kde si dneska řidiči kupony kupují.
Ušetříme tím až sto milionů korun za tisk
a distribuci klasických známek,“ dodává
ministr dopravy Dan Ťok.
Od roku 2021 si tak řidiči vozidel do 3,5 tuny budou moci vybrat mezi online platbou
INZERCE

a nákupem na prodejním místě, papírové
kupony úplně skončí. Prakticky totiž půjde
zaregistrovat přes e-shop registrační značku
vozidla, zaplatit dálniční poplatek a jezdit.
Kupovat bude možné stejně jako dnes
desetidenní, měsíční a roční kupony. Změna
způsobu úhrady dálniční poplatek nezvýší,
a tak se počítá nadále s cenami 310 korun,
440 korun a 1500 korun.
Kontrolu zaplacení dálničního poplatku
bude jako doposud provádět celní správa
a policie. Využívat k tomu bude několik
stálých nebo mobilních kamer. Platby bude
evidovat informační systém ve správě Státního fondu dopravní infrastruktury. Videotolling již používají například na Slovensku,
v Rakousku či Maďarsku, zavedení systému
chystá také Německo.

A191000894

A191001486

DAlIBoR DosTÁl.(dostal@mf.cz)

INZERCE

Celkové ekonomické ztráty
z dopravní nehodovosti na pozemních
komunikacích za rok 2017 činily
72,7 miliardy korun, což představovalo 1,4 procenta hrubého domácího
produktu. Zahynulo 577 osob,
2286 bylo zraněno těžce a 24 719 lehce. Výši ztrát vyčíslili odborníci z Centra dopravního výzkumu podle vlastní
certifikované Metodiky výpočtu ztrát
z dopravní nehodovosti na pozemních
komunikacích. „Finální výpočet mohl
být dokončen až po kalkulaci všech
nákladových položek vstupujících do
výpočtu, které bylo možné finančně
vyčíslit až v tomto roce,“ doplňuje Ondřej Valach, specialista CDV na výpočet
ztrát z dopravní nehodovosti.
Do celkových nákladů jsou započítány náklady na zdravotní péči účastníka
dopravní nehody, práce dopravních
policistů, hasičů, soudců i zaměstnanců státní správy, náklady pojišťoven
a odškodnění pro oběti dopravních
nehod. „Stát přichází o hospodářský
přínos zraněné nebo usmrcené osoby,
a naopak musí investovat do jejího
zdravotního a sociálního zabezpečení.
„Proto zde hovoříme o celospolečenských ztrátách, vysvětluje Alena
Vyskočilová, vedoucí Oblasti hodnocení
bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu. DAl

FOTO: ČTK

Škody při nehodách
poprvé přesáhly
70 miliard
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Orientace na zákazníka

Produktivita, kapacita, kvalita
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inzerce

Sledujte svou zásilku
v reálném čase!

ETA je inovativní nástroj, který umožňuje přesné určení plánované doby doručení Vaší zásilky.
Tato doba se počítá na základě aktuální polohy vozidla doručujícího Vaši zásilku.
www.etafairway.com
INZERCE
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Nabízíme komplexní přepravní a logistické služby pro celý dodavatelský řetězec:
• Silniční doprava • Námořní a letecká doprava • Nadrozměrná přeprava
• Skladování a logistika zboží • Pojištění zboží a celní služby
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Spedice s tradicí

Mezinárodní doprava se specializací na Skandinávii
od roku 2014

Forwarding company
with tradition
International transport with
specialization in Scandinavia
since 2004

MTM Transport a. s.
Mezi naše hlavní zásady patří:
- Profesionalita
- Flexibilita
- Rychlost
- Neutralita
Our main principles are:
- Professional Approach
- Flexibility
- Speed
- Neutrality

www.MTMtransport.cz

01_68_PT_03_.indd 33

Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava-Hrabová
T 596 753 564-5 F 596 753 566 E info@mtmtransport.cz

12.03.2019 15:44:55

levnějších způsobů odesílání zásilek mezi
fyzickými osobami na našem trhu,“ doplňuje Ondřej Žák, výkonný ředitel Zásilkovny.
Pokud počet poboček Zásilkovny poroste
i příští rok, mohla by se stát v této oblasti
českou jedničkou.

Balíková válka

Z doručování balíků se stává
stále lukrativnější byznys

Č

eským internetovým obchodům
se v roce 2018 dařilo. Objem
prodejů dosáhl podle Asociace
pro elektronickou komerci (APEK) na
rekordních 135 miliard korun a meziročně
spolu se zásilkovým prodejem vykázaly
téměř dvacetiprocentní růst.
Na celém českém maloobchodě se podílejí
již s 11,4 procenta. Navíc obraty českých internetových obchodů během předvánočních
nákupů, konkrétně v pondělí 10. prosince,
vůbec poprvé přesáhly jednu miliardu
korun za den.
Rostoucí tržby znamenají nejen růst byznysu vlastních e-shopů, ale také přepravních
společností a výdejních míst. Logistika
spojená s dopravou zboží pro internetové
obchody se tak stává oblastí, kde se stále přiostřuje konkurenční prostředí.
útok na Miliardu
Ostatním hráčům na trhu se snaží ukázat
záda především síť výdejních míst Zásilkovna, která v roce 2018 zaznamenala výrazný
růst. V meziročním srovnání vzrostl obrat
skupiny, do níž služba spadá, o 70 procent na
790 milionů korun. Počet přepravených zá-

silek byl 11 milionů, meziročně jde o nárůst
o 59 procent. Za uplynulých osm let přepravila Zásilkovna již přes 26 milionů zásilek.
Zásilkovna také zvýšila počet výdejních
míst ze 1425 na 2142. V letošním roce očekává obrat ve výši 1,3 miliardy korun
a 18,5 milionu přepravených zásilek. „Zásilkovna vstupuje letos do devátého roku
své existence a v obratu skupiny Packeta,
do které Zásilkovna spadá, plánujeme
překonat hranici jedné miliardy korun.
V letošním roce se velmi zaměříme na další
výrazný růst, inovace a investice. Posílili
jsme projektový a IT tým a pracujeme na
desítkách nových projektů, čímž chceme
nadále upevňovat pozici jedničky na trhu,“
komentuje letošní plány Simona Kijonková, zakladatelka a šéfka holdingu Packeta.
Firma se chystá utkat především s tradiční
tuzemskou velmocí v doručování zásilek.
„V počtu výdejních míst v České republice
je naším cílem číslo tři tisíce, čímž se téměř
dostaneme na úroveň České pošty. V České
republice plánujeme také spuštění nové
služby pro fyzické osoby, čímž vstoupíme
do nového tržního segmentu. Věříme, že se
bude jednat o nejjednodušší a jeden z nej-

expanze v zahraniČí
Svoji pobočkovou síť v Česku buduje také logistická společnost GLS. Ta v únoru otevřela
nové ParcelShopy v jedenácti pobočkách
Karmelitánského nakladatelství. Tím počet
míst, kde její zákazníci mohou vyzvedávat
a podávat balíky, překonal 330 poboček.
Letos jich chce mít nejméně 500. „Síť ParcelShopů se nám osvědčila, a proto pokračujeme v jejím dalším zahušťování tak, abychom
letos kvalitními pobočkami pokryli v ČR
všechna sídla nad pět tisíc obyvatel. Po celé
Evropě máme v současnosti již více než
16 tisíc ParcelShopů,“ uvádí Pavel Včela,
ředitel společnosti GLS Česká republika.
Také Zásilkovna bude pokračovat v upevňování svých pozic na zahraničních trzích
a v expanzi do dalších zemí. Nyní působí
celkem v 12 státech, v letošním roce chce
být ve všech zemích Evropské unie. V první
půlce roku 2019 spustí pro české e-shopy
službu nazvanou celní most, která jim
výrazně zjednoduší prodej jejich zboží do
zemí mimo EU.
pošťáci neuMějí zavolat
Expanze doručovacích firem těží z velké části z nedostatků, se kterými se dlouhodobě
potýká Česká pošta. Ta dlouhodobě ignorovala informace o nespokojenosti zákazníků
a nedokázala dostat své služby na úroveň,
která je obvyklá u dravějších konkurentů.
Dlouhodobým nedostatkem je především
poškozování zásilek z e-shopů, především
knih, kompaktních disků nebo filmových
nosičů. Pošta zároveň nezvládá poslední krok
při doručení, kde se nemůže rovnat službám
jako PPL nebo Geis. V první etapě od všech
doručovacích firem přijde zákazníkovi SMS
s informací, že je balík pro něj na cestě.
V okamžiku, kdy jsou doručovatelé před domem adresáta, mu řidiči z PPL a Geis zavolají
na mobilní telefon a zásilku předají. Poštovní
doručovatelé naproti tomu pouze zazvoní na
domovní zvonek, a pokud ho adresát nezaslechne, protože je v jiné části domu nebo na
zahradě, pošťáci balík odvezou na pobočku.
Opakované žádosti zákazníků, aby také
poštovní doručovatelé využívali mobilních
kontaktů, které mají k dispozici, pošta zatím
nedokázala zohlednit.
Státní podnik se nedokázal vyrovnat
ani s dalšími připomínkami zákazní-

FOTO: ČTK
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ků k fungování svých služeb. Ve velké
části případů stále neuvádí na výzvách
k vyzvednutí zásilky, kdo je jejím odesilatelem. Zákazníci také upozorňují na
nedostatečnou otevírací dobu poboček.
I v některých městech nad dvacet tisíc
obyvatel pošty zavírají již v 16 hodin,
navíc mají hodinovou polední přestávku.
V konkurenci se sítí Zásilkoven, kterých je
v některých městech již více než poboček
pošty, a jejich delší provozní dobou tak
Česká pošta opět ztrácí.
Pošta se soukromým konkurentům snaží
přiblížit alespoň v některých oblastech.
Přepážky na nefrekventovanějších místech
pojmenovala jako Balíkovny. Loni v říjnu
jich otevřela dalších sto, a celkem jich tak
měla zhruba 170.
Místo obČanky kód
Od počátku loňského října si zákazníci
mohou také na všech poštách vyzvednout
vybrané typy balíků po předložení šestimístného kódu a bez nutnosti předkládat
průkaz totožnosti. Zásilku tak může vyzvednout také kdokoli z příbuzných či známých,
kterým adresát předá unikátní šestimístný
kód. Ten pošta zašle adresátovi formou SMS
na mobilní telefon nebo prostřednictvím
INZERCE

Místo váhy
rozměr
Od začátku března
změnila Česká pošta
ceny balíkových zásilek.
Zatímco dříve se cena
balíků určovala podle
hmotnosti, nově bude
pošta určovat cenu podle velikosti balíku. Pro
odesilatele tak půjde
lépe odhadnout cenu
zásilky před odesláním,
protože změřit rozměr
balíku je jednodušší než
jeho vážení.
ceny balíků od
1. března 2019
Velikost do

cena (Kč)

35 cm

109,-

50 cm

139,-

100 cm

189,-

240 cm

339,-

Zdroj: Česká pošta

e-mailu. K vyzvednutí pak stačí už jen znát jméno adresáta nebo
číslo zásilky.
„Odpadá zbytečná administrativa, sníží se počet úkonů nutných
k výdeji balíků a celý proces se zrychlí. Samotný čas ušetřený
díky vydávání zásilek na kód odhadujeme na jednu až dvě minuty
na každou zásilku. To pro ilustraci znamená, že pokud přijde na
pobočku pro svůj balík deset lidí, jedenáctý klient bude obsloužen
o čtvrt hodiny dříve, než tomu bylo dřív,“ říká ředitel divize obchod
a marketing České pošty Martin Vránek.
Takto jednoduše je možné vyzvednout většinu z uložených
balíkových zásilek, například balík na poštu, balík do balíkovny,
balík komplet, balík do ruky, vnitrostátní EMS zásilku a další. Na
pobočkách s novým vyvolávacím systémem navíc může klient sám
zadat kód a v ten moment již mohou pracovníci v zázemí začít zásilku připravovat ještě před tím, než se klient vůbec dostane na řadu.
Pracovníkům přepážek na poštách odpadne administrativní zátěž
v podobě opisování údajů z občanských průkazů. Zároveň nebudou
muset tisknout a nechat podepisovat potvrzení o převzetí zásilky.
„Aby nová služba přinesla zrychlení pro všechny zákazníky, je
také zapotřebí, aby nám odesílatelé zásilek jednoduše ke každé
zásilce sdělili mobilní číslo nebo e-mail adresáta, a měli jsme kód
kam poslat. Bohužel celá čtvrtina zásilek od e-shopů a katalogových prodejců v současnosti takový údaj neobsahuje,“ dodává
Martin Vránek. Česká pošta proto oslovila stovky velkých e-shopů
a dalších hromadných podavatelů. Informovala je o výhodách
výdeje zásilek na kód s tím, že je třeba k zásilkám dodat telefonní
číslo nebo e-mail adresáta.
DAlIBoR DosTÁl.(dostal@mf.cz)
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Rozhýbeme Vaše vize
Vlastníme moderní
vozový park.

Osobní přístup
je pro nás důležitý.

Jsme profesionální
a stabilní tým.

Nejsme limitováni.
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Od Beskyd po Jeseníky

„Moravskoslezský kraj přitahuje
návštěvníky stále více,“ říká
Jan Krkoška, náměstek
krajského hejtmana

T

uristika se stává jedním
z nejrychleji rostoucích odvětví
Moravskoslezského kraje. Podle Jana
Krkošky, náměstka hejtmana pro regionální
rozvoj a turistický ruch, k tomu pomáhají
nejen přírodní a průmyslové unikáty, ale
i chytrý přístup, který kraj zvolil.

Jaká zlepšení chcete představit?
Jsou to různá vylepšení od půjčoven elektrokol přes novou elektroloď, upravené lyžařské
běžecké trasy, aktivity pro rodiny s dětmi,
gastro turistika, ale třeba také konferenční
turistika, podpora cykloturistiky, rozvíjení
stezky technických atraktivit a tak dále.

Nárůst počtu návštěvníků je dán především
kvalitní nabídkou infrastruktury a zážitků,
které náš region poskytuje. Bez propracované informovanosti o této nabídce bychom
však nemohli uspět, proto se domnívám,
že vzrůst zájmu o náš kraj vyplývá také
z moderního pojetí turistického webu, který
spravuje naše krajská destinační společnost.
Web severnimorava.travel se inspiroval
u těch nejlepších a v souladu se zaměřením
turistických produktů státu se snažíme
i my svými produkty lákat na to nejlepší.
Minulý rok to byla oslava 100 let založení
Československa, tento rok to máme 30 let od
sametové revoluce. S událostmi jsou spojená
mnohá místa v našem kraji.

Přispěl k nárůstu také web na podporu
turistiky, s nímž jste v roce 2017 obsadili
druhé místo v soutěži Zlatý erb?

Kde jste pro web hledali inspiraci?
Inspiraci jsme čerpali ze špičkových
evropských destinačních webů, například

švýcarských nebo irských. Snahou bylo,
aby portál návštěvníka přilákal atraktivní
grafikou a zároveň mu poskytl co nejlepší servis při plánování jeho cesty k nám
i během ní.
Je po prvních letech fungování něco, co
nyní plánujete na webu vylepšit?
Zájem o klasické weby docela rychle klesá,
musíme se více orientovat na sociální sítě,
což vyžaduje trochu jiný přístup ke sdílení
informací, je nutné klást větší důraz na
fotografie, atraktivní videa, neotřelé nápady
apod. Jako zdroj konkrétních informací je
však klasický web nenahraditelný, a pokud
budeme i nadále sledovat moderní trendy v této oblasti, může jeho návštěvnost
i nadále růst a přinášet zájemcům o náš kraj
aktuální a praktické informace v atraktivní
podobě.

FOTO: archiv

Moravskoslezský kraj patřil loni
k regionům s nejvyšším nárůstem počtu
turistů. Za celý rok to bylo přes deset
procent, za poslední čtvrtletí roku 2018
dokonce 11,6 procenta. Proč právě teď
podle vás láká region návštěvníky více než
ostatní kraje?
Za čísla o nárůstu návštěvníků jsme velice
rádi. Je to do jisté míry ocenění naší práce,
i když si uvědomujeme, že cestování po naší
republice je současným obecným trendem.
To, že těch turistů se u nás zastaví ve srovnání s jinými regiony více, je skvělé a také je
skvělé to, že tady máme místa, která stojí za
to navštívit. Jinými slovy – nabídka našeho
regionu je velice atraktivní a pestrá a na této
nabídce neustále pracujeme, protože příznivá čísla chceme dále vylepšovat. Turistickým
atraktivitám se věnujeme od Beskyd až po
Jeseníky.
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„Nárůst
počtu návštěvníků je
dán především kvalitní
nabídkou
infrastruktury a zážitků,
které náš
region poskytuje.“

Jan krkoška
(1976)

Jako náměstek pro turistiku jste ve
funkci přes dva roky. Nastoupil jste tehdy
v této oblasti do dobře rozjetého vlaku,
nebo jste musel spíše pomáhat roztáčet kola
zastaralé lokomotivy?
Oblast cestovního ruchu je řešena koncepčně a dlouhodobě. Kraj má svou strategii
řízení cestovního ruchu, která vede instituce
v kraji tak, aby stále napomáhaly zvyšovat
návštěvnost tohoto regionu. Je jasné, že se
našly některé věci, které jsem chtěl řešit
jinak a lépe, ale některá témata byla dobře
rozpracována. Nechci se příliš vracet zpátky,
raději se soustředím na současnost a budoucnost. Mým cílem je v roce 2020 dosáhnout jednoho milionu přenocování v kraji,
a to nás žene vpřed.
Dal jste si ještě další cíle?
Jedním z hlavních cílů bylo pomoci oblas-

Členem zastupitelstva
Moravskoslezského
kraje je od roku 2016,
je náměstkem pro
regionální rozvoj
a turistický ruch
a zároveň pro Evropské fondy a operační
programy. Vystudoval
střední odbornou
školu, v minulosti
působil jako obchodní
ředitel v lázních nebo
obchodní manažer ve
farmacii či společnosti L´Oréal ČR. Od
roku 2014 je rovněž
místostarostou města
Krnov a předsedou
Rady pro cestovní
ruch Euroregionu
Praděd.

tem, které jsou na tom v porovnání s ostatními regiony hůře.
K takovým oblastem patří beze sporu Bruntálsko nebo Osoblažsko. V rámci svých možností vynakládám velké úsilí, aby tyto
oblasti začaly rychleji růst, aby odtud lidé neodcházeli. Díky
investicím, které z krajského rozpočtu do těchto lokalit směřovaly, se snad nepříznivé trendy zastaví, a byť ne hned, tak v blízké
budoucnosti přinesou ovoce. S rozvojem této oblasti souvisí
rovněž marketingové propojení Jeseníků, které se rozkládají jak
na území Moravskoslezského kraje, tak i na území Olomouckého
kraje. V této oblasti postupujeme docela svižným tempem a chtěli
bychom dosáhnout toho, aby administrativní hranice nebyly
překážkou rozvoje, ale naopak, aby díky investicím z obou krajů
byl rozvoj rychlejší.
Předtím jste působil v rámci rozvoje turismu právě
v Jeseníkách. Nežárlíte trochu na to, že ze dvou nejznámějších
pohoří v kraji jsou navštěvovanější Beskydy?
Beskydy jsou krásnou a právem vyhledávanou lokalitou nacházející se na území našeho kraje, není proto důvod k žárlivosti nebo
něčemu takovému. Jsem rád, že se významnou měrou podílejí na
turistické nabídce našeho regionu a mají na nárůstu návštěvnosti
kraje takový podíl. Ale jak neustále opakuji, kraj má dvě překrásná pohoří, která spolu s industriálním nádechem tvoří dokonalou
jedinečnost.
Návštěvnost Lysé hory v Beskydech zřejmě již přesahuje
únosnou mez. Uvažujete o nějaké cílené regulaci, nebo se spíše
pokusíte více propagovat jiné cíle v rámci kraji, a tím poněkud
rozředit proudy mířící na Lysou horu?
Jsem rád, že naše hory táhnou a tomuto trendu se snažíme přizpůsobit i potřebnou infrastrukturu, případně přijmout taková
opatření, která budou chránit přírodu, ale přitom nebudou negativně ovlivňovat subjekty, které jsou na cestovním ruchu závislé.
Příkladem mohou být třeba Pustevny, kde společně se Zlínským
krajem řešíme modernizaci a efektivnější využití prostoru, který
se podobně jako na Lysé hoře těší hojné návštěvnosti turistů. Pro
mě jako osobu odpovědnou za cestovní ruch je lépe řešit návštěvnost příliš vysokou, než by tomu mělo být opačně.
Když se vrátíme k Jeseníkům, co jim zatím chybí k tomu,
aby byly vyhledávané jako Beskydy?
Jeseníky bych s Beskydy nerad srovnával, je to jiné pohoří, hory
mají jiný charakter než Beskydy, jsou vzdálenější od velkých
měst, dopravní dostupnost je trochu horší, takže v krátkodobé
návštěvnosti nemůžou Beskydům zcela konkurovat. Silnou stránkou Jeseníků je však nedotčená příroda, spousta zatím neobjevených zajímavých míst, skvělé podmínky pro agroturistiku, velmi
dobré podmínky pro lyžování a dlouhodobější pobyty. Nezbytný
je rozvoj infrastruktury, která z pohledu cestovního ruchu
není v Jeseníkách tak hustá, proto se snažíme do této oblasti
investovat.
Neobáváte se jako milovník těchto hor trochu toho, že když se
vám vaše záměry podaří, může se v některých částech opakovat
situace, kterou řešíte nyní na Lysé hoře?
Jak jsem již řekl, naopak mě velice těší, že lidé vyhledávají tento
turistický cíl, který se nachází v našem kraji. Pokud by se staly
Jeseníky stejně oblíbenými a vyhledávanými jako Beskydy, mělo
by to určitě mnoho pozitivních dopadů na celou oblast. Vzhledem
k tomu, že se na Lysé hoře žádná regulace nechystá, zatím bych

›
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ždé místo či vrchol jsou však odlišné a mohli
bychom narazit například na problém s parkováním. To by se ale řešilo, až bychom měli
podložené informace, že k tomuto může dojít.
Letos by měla na Slezskou Hartu vyplout
výletní loď na elektropohon se solárními
panely. Kolik tento projekt stál a ve kterém
měsíci začne brázdit hladinu přehrady?
Elektroloď byla pořízena díky dotaci poskytnuté Moravskoslezským krajem ve výši
14 milionů korun. Mám radost, že všechno
úsilí vložené do realizace tohoto projektu se
vyplatilo. Loď začne brázdit hladinu přehrady na začátku letní sezony. Musím však
popravdě říci, že nechat vyrobit prototyp takové lodi není v podmínkách České republiky
vůbec jednoduché. Předcházejí velké přípravy, veřejné zakázky, dohled nad dodavatelem,
inspirace v zahraničí a už jen z těchto důvodů
se těším, až se na ni svezou první turisté.
Podobná ohleduplnost k přírodě nebývá
obvyklá. Lodě na naftový pohon patří

k nejhorším zdrojům znečištění ovzduší
a například v Praze výrazně přispívají ke
zhoršování smogové situace v okolí Vltavy.
Proč jste se rozhodli jít složitější a jistě
i nákladnější cestou, přestože jinde politici
toto téma téměř neřeší?
Vodní nádrž Slezská Harta je nemladší
a nejmodernější vodní nádrží v České
republice a může se pyšnit čistou vodou,
zároveň je toto dílo v druhém ochranném
pásmu zdroje pitné vody, proto nic jiného
něž pohon na elektřinu nepřicházel v úvahu.
Okolí Slezské Harty je rekreační oblastí.
Lidé si zde mohou zapůjčit šlapadla, projet
se na koních nebo si vypůjčit elektrokola.
Myslím si, že právě propojení vyjížďky na
elektrokolech s následnou výletní plavbou
na elektrolodi je nevšedním zážitkem.
Právě půjčovny a nabíječky
elektrokol jsou jednou z oblastí, do níž
kraj investoval. Vidíte v tom šanci na
rozšíření cykloturistiky mezi méně
fyzicky zdatné návštěvníky, ať už děti,
nebo seniory?

Síť elektrokol je určena pro všechny místní
lidi i návštěvníky Moravskoslezského kraje.
Jsem si jist, že lidé s pohybovým omezením,
nesportovci, senioři, ale i děti mohou díky
kampani e-kola pro kraj bez obav zvládnout
náročnější výlety po regionu. Kola poháněná
elektromotorem jsou nyní rozmístěna ve dvaceti lokalitách po kraji a na přelomu jara a léta
přibude dalších deset míst. Kola jsou skutečně
kvalitní, při jejich nákupu se snažíme držet
nejnovějších trendů, proto je jízda na nich
stále snadnější a ujedou větší vzdálenost. Celé
to má propojení na chytrý a smart region.
Jak jste spokojený se stavem cyklostezek
v kraji? Cyklisté jsou většinou spokojení,
pokud vedou polní nebo lesní cestou,
naopak nemají rádi, pokud je cyklostezka
jen „formální“ a vede na okraji běžné
silnice, kde hrozí střet s autem i exhalace
z motorů...
S tímto tvrzením se zcela ztotožňuji, nicméně
jsou úseky, kde není možné se dopravě vyhnout.
Zde se ale snažíme maximalizovat bezpečnost
cyklisty, a to například doplněním bezpečnost-

FOTO: Profimedia.cz

› neuvažoval o regulaci ani v Jeseníkách. Ka-
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se podporovat nejen lyžařské areály, ale i lyžařské běžecké trasy,
o které je v poslední letech velký zájem. Tímto bych vás samozřejmě
rád pozval do lyžařských areálů, jako jsou například Kopřivná a Bílá,
a sami uvidíte, že to se stavem sněhu ještě není tak špatné.
Jak přispívají k návštěvnosti kraje akce typu Colours of
Ostrava? Vracejí se lidé, kteří přijeli původně za hudbou, aby si
prohlédli cíle, na něž během festivalu neměli čas?
Návštěvnost našeho regionu v roce 2018 oproti roku 2017 vzrostla o 10,5 procenta. V roce 2018 na severní Moravu a do Slezska
přicestovalo 991 435 návštěvníků ubytovaných v hromadných
ubytovacích zařízeních. Velké hudební akce, jako jsou Colours of
Ostrava nebo Beats for Love, Moravskoslezský kraj velmi dobře
zviditelňují a díky nim se sem lidé často vracejí na dovolenou. Nejen hudební akce, ale také sportovní události jako například Zlatá
tretra mají bezesporu vliv na návštěvnost a cestovní ruch v kraji.
Obraz Ostravska je stále často spojovaný s doly, uhlím,
smogem z hutí... Do jaké míry „černá“ minulost i současnost

FOTO: archiv

ních a reflexních prvků na tyto úseky včetně
dopravního značení. V letošním roce jsme vyhlásili dotační program, který je zaměřen právě
na zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy
a podporu vzniku samostatných cyklostezek.
Od programu si slibujeme, že obce prostřednictvím tohoto programu propojí lokální
cyklostezky s páteřními, zmodernizují propojky
a mostky, které se na cyklostezkách vyskytují,
a že nastane příprava projektových dokumentací pro nějaké budoucí záměry.
Kraj, obce i soukromníci v minulých
letech investovali do infrastruktury pro
sjezdovky v místních horách. Není to
přece jen riziko, když meteorologové kvůli
změnám klimatu předvídají výrazný
pokles sněhových srážek v českých horách?
Neměly by veřejné prostředky směřovat
spíše adaptaci horské turistiky na jiné než
lyžařské vyžití?
V dnešní době můžeme považovat každou
investici za rizikovou, ale vzhledem k tomu, že
chceme udržet krok s rostoucí úrovní poskytovaných služeb v sousedních krajích, snažíme

Velké hudební akce, jako
jsou Colours
of Ostrava
nebo Beats
for Love,
Moravskoslezský kraj
velmi dobře
zviditelňují.

kraji pomáhají lákat návštěvníky na netradiční technické
památky a do jaké míry naopak odrazují kvůli horší pověsti
v oblasti životního prostředí?
S naším krajem je neodmyslitelně spjata industriální minulost.
Z toho podnětu vznikl projekt zvaný Technotrasa, který prezentuje Moravskoslezský kraj jako kraj plný technických atraktivit,
a jeho úkolem je přilákat turisty nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí k jejich návštěvě. Aktuálně se v Technotrase nachází
čtrnáct subjektů – hornické muzeum, vagonářské muzeum,
hasičské muzeum a podobně. Samozřejmě jsem si vědom kvality
ovzduší, které za sebou průmysl v regionu zanechal. Paradoxem
však je, že místo s nejčistším vzduchem v České republice se
nachází v našem regionu a je jím Karlova Studánka.
Je v kraji nějaká památka nebo oblast, která podle vás ještě
nedosahuje návštěvnosti odpovídající jejímu potenciálu? Jak jí
chcete pomoci?
Jednoznačně mohu říci, že se jedná o přehradu Slezská Harta
a její okolí. Nová velkokapacitní loď bude zanedlouho brázdit její
hladinu, pomáháme s úpravou tamních mol a přístavů, pořádáme
jednu z velkých akcí na Slezské Hartě – Dračí lodě pro zatraktivnění této lokality – a naším snem acílem, za kterými si jdeme, je
stavba cyklostezky kolem celé Slezské Harty.
DAlIBoR DosTÁl.(dostal@mf)
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Největší problém
pohřebnictví? Tělo

Jen málokterá oblast je tak
svázaná tradicemi jako pohřebnictví.
I tam však pronikají nové trendy

J

edním z moderních trendů posledních
let jsou pohřby pořádané s ohledem na
životní prostředí. Pozůstalí tak stále
častěji vybírají ekologické rakve a urny bez
škodlivých laků a umělých hmot. Nebožtíky
je možné také obléknout do biologicky
odbouratelných šatů. Tento trend je stále
silnější především ve vyspělých zemích.
Bosý neBožtík, ekologický
neBožtík
„Boty do rakve již nedáváme. Zatěžují
půdu, neboť se ani po letech pod zemí zcela
nerozloží,“ citovala agentura DPA Michaela
Biesemanna, majitele pohřebního ústavu
v západoněmeckém městě Wesel. Ve své
provozovně nabízí rakve bez škodlivého
laku natřené přírodními oleji a využívající
přírodní klih vyrobený z kostí.
Bio rakve tvoří již třetinu z celkového
množství, které si pozůstalí objednávají.

Podobně nabízejí také urny ze dřeva, včelího
vosku nebo keramiky. Jinde se používají
urny z bramborového škrobu nebo cukru.
Nádoba se pak v zemi bez problému rozloží.
To se týká i těch keramických, které se však
pro tyto účely musejí vypálit jen z poloviny.
Největším překážkou pro stoprocentní
bio pohřby jsou podle odborníků samotná
lidská těla. Ta obsahují často zbytky léčiv,
zubní výplně se rtutí nebo jiné náhrady. Po
pohřbu se tak do země dostávají látky, které
mohou být pro životní prostředí a přírodu škodlivé. Řešením není ani kremace,
protože namísto do půdy se pak škodliviny
dostávají do ovzduší.
Zřejmě k největší dokonalosti dovedla
směr ekologických pohřbů americká designérka Jae Rhim Leeová. Nabízí pohřební
rubáš z biologicky rozložitelné tkaniny
obsahující spory hub, které umějí ekologicky
rozložit tělo.

Poslední lajk
Poslední rozloučení šetrné k přírodě není
jediným trendem posledních let. Anglická
krematoria například před časem zjistila, že
stále více lidí se nemůže zúčastnit pohřbu
svého blízkého, ať už kvůli pracovním
povinnostem, nebo ze zdravotních důvodů.
Pohřby tak pro tyto truchlící začala přenášet
s pomocí internetu.
Za poplatek několika desítek liber obdrží
zájemci heslo, které jim umožní sledovat
v jen nepatrně zpožděném přenosu smuteční
obřad, který zaznamenávají kamery umístěné v zadní části krematoria. Záznam pohřbu
je pak na síti k dispozici ještě následujících
sedm dní. Za další desítky liber si zájemci
mohou zakoupit ještě DVD s nahrávkou
pohřbu, zvukový záznam je pak o polovinu
levnější.
„Úměrně tomu, jak se bude zlepšovat technologie, jsem si jistý, že bude naše služba
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čím dál tím oblíbenější,“ říká Alan Jeffrey,
ředitel britské společnosti Wesley Music,
která začala službu nabízet. Podle něj tomuto trendu nahrává také to, že mnohé rodiny
jsou v současnosti roztroušené po celém světě více než kdykoli předtím. Obdobná služba
funguje také v Austrálii, Brazílii nebo USA.

FOTO: Hynek Glos, Martin Pinkas

Věnec jako Půllitr
Také květinová výzdoba na samotných pohřbech nebo při svátcích Všech svatých prochází v poslední době modernizací. Klasické
tvary věnců, které se začaly objevovat zhruba v 17. století, nyní nahrazují i výstřednější
modely. Kromě tvaru trojúhelníku nebo
koule si pozůstalí objednávají také věnce ve
tvaru kytary, kajaku nebo půllitru piva.
Vytvářet podobné kreace je přitom pro
aranžéry náročné nejen po stránce výtvarné, ale i fyzické. Jen chvojí na klasický
věnec totiž váží kolem dvaceti kilogramů, na
rozměrnější aranže pak i výrazně více.
Nové trendy se nevyhýbají ani vlastnímu
uložení nebožtíků. Zrnko popela zemřelého
například nosí lidé v přívěsku nebo náhrdelníku. Lidé si také nechávají udělat otisk
prstu svého blízkého nebo zasadit pramínek
vlasů do památečního skla.
Mění se i místa posledního rozloučení.
Kromě klasické obřadní síně či kostela může
jít také o oblíbená místa zemřelého, jako
jsou fotbalové hřiště, sad nebo hasičská
stanice. Pohřební služba umí často zorganizovat rozloučení doma, na zahradě nebo na
chalupě. Popel nechávají pozůstalí rozptýlit
nejen na pietním prostranství na hřbitově,
ale také z letadla nebo do moře.
Další trendy mohou přibýt v budoucnu.
Sklář Dalibor Novák z České Lípy sestrojil
pietní strom vzpomínek, jehož křišťálové listy v sobě mají zatavený popel zemřelých lidí.
Strom pojmenovaný Eiwa může nést popel
i tisícovky zemřelých a má být alternativou
k někdy depresivně působícím a občas kýčovitým kolumbáriím. Pozůstalí navíc budou
moci „svůj“ lístek rozsvítit na dálku přes
internet jako alternativu k zapálení svíčky.
Zájem nedávno vyvolaly také „optimistické“ rakve olomouckého designéra Jiřího
Ďuriše. Ty mají moderní tvary inspirované
funkcionalismem a jejich různobarevné provedení nepůsobí tak smutně jako klasické
pohřební truhly.
nezájem až za hroB
Zatímco technické inovace a hi-tech či bio
pohřby představují jednu stránku pohřebnictví, ta druhá zahrnuje nezájem příbuzných a často nekorektní konkurenční boj
pohřebních služeb. Na nepříliš lichotivou

Počet sociálních
pohřbů
2007 / 140
2008 / 345
2009 / 410
2010 / 726
2011 / 918
2012 / 1362
2013 / 1445
2014 / 1312
2015 / 1444
2016 / 1438
2017 / 1450
Zdroj: MMR

pozici Česka ukazuje například vysoký podíl zpopelnění,
který se pohybuje mezi 70 až 80 procenty, ve velkých městech pak přesahuje i 95 procent.
Samotná volba typu obřadu sice sama o sobě vztah
k nebožtíkovi neurčuje, u zpopelnění však výrazně přibývá
pohřbů bez obřadu, kdy si příbuzní pouze vyzvednou urnu
s popelem a odnesou si ji v tašce. Bez piety, bez vzpomínky
a hlavně bez výdajů, které stále většímu počtu lidí připadají jako zbytečné. Přibývá také zemřelých, ke kterým se
příbuzní nehlásí vůbec. Náklady na pohřeb tak musí platit
stát. Za deset let, od roku 2007 do 2017, se počet takzvaných sociálních pohřbů zvýšil ze 140 na 1450, tedy více než
desetinásobně.
Války funeBráků
Přestože nový zákon o pohřebních službách měl kultivovat
oblast pohřebnictví, poslední kontrola České obchodní inspekce zjistila řadu nedostatků. ČOI loni odhalila pochybení
u 63 pohřebních služeb ze 74 kontrolovaných. Podle kontrolorů pohřební služby často neuváděly správné ceny služeb
a výrobků, někde vydávaly pozůstalým těla zemřelých za
poplatek. K dalším závadám patřily nevyhovující podmínky
pro uložení těl nebo špatná hygiena.
Ministerstvo novelou před dvěma lety zakázalo také možnost reklamy pohřebních služeb v nemocnicích a domovech
důchodců. Přesto některé společnosti tvrdí, že tato oblast
zůstává zdrojem korupce a zaměstnanci těchto zařízení za
úplatu doporučují pozůstalým jen vybrané pohřební ústavy.
Neprůhledná válka funebráků, kterou měla novela ukončit,
tak pokračuje dál.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)
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Solární probuzení

V solární energetice se stalo Česko
kdysi velmocí. Jak je to dnes?

z extrému do extrému
Firmám, které v oboru působí, vadí, že Česko před devíti lety přešlo z jednoho extrému

Třetina energie
ze slunce či větru

Češi měli v tomto technologickém odvětví
náskok, ideální podmínky pro jeho rozvoj
i potřebné know-how. Během zlaté éry
získávali cenné zkušenosti.
„Bohužel tyto zkušenosti nyní můžeme
zúročit pouze jako subdodavatelé, ačkoliv
jsme konečně někde mohli být těmi vyspělejšími. Nyní jsme opět montovnou bez vyšší
přidané hodnoty, a nemuseli jsme být. Jak typicky české,“ postěžoval si nedávno v rozhovoru pro BusinessInfo.cz Václav Kaska, jehož
firma Kaska našla uplatnění při budování
solárních parků až ve Velké Británii.

Podle studie University College Cork ve
spolupráci s Imperial College London a ETH
Zürich pomáhá větrné a solární energii, když je
rovnoměrně rozprostřena po Evropě. Pak lépe
odolává stále složitějšímu odhadu vývoje počasí
a jeho výkyvům. Podle jejích závěrů může v dohledné době minimálně 35 procent evropské
elektřiny pocházet jen z těchto dvou zdrojů, a to
za konkurenceschopné ceny.

jinde nezrušili celé odVětVí…
Proměna dotačních podmínek a pozastavení
připojování nových elektráren na dobu jednoho roku český trh zmrazily. A nešlo o to,
že by se odvětví samo o sobě neobešlo bez
extrémně vysokých dotací. Problémem byl
nekoncepční zásah do fungujícího systému.
„Ve většině států EU k této problematice
přistoupili rozumněji, tedy neměli extrémně

do druhého. Hegemony se mezitím v solární
energetice staly země jako Německo, Nizozemsko či Británie.
„A to je veliká škoda,“ říká výkonný ředitel České fotovoltaické asociace Petr Maule.
„Po roce 2010 skončilo 75 až 80 procent
ze zhruba čtyř tisíc společností se stálými
zaměstnanci, po roce 2013 pak ještě ubylo
15 procent přeživších firem,“ vypočítává.
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FOTO: Hynek Glos

V

aprvním desetiletí nového milénia
zažila Česká republika nebývalý
boom solární energetiky. Sluneční
elektrárny rostly jako houby po dešti, a to
především díky garantovaným vysokým
cenám za výkup elektřiny z fotovoltaických
panelů.
Pak ale přišel pád – z technologického
premianta v oboru se během několika let
stala levná montovna. V době, kdy byla ve
světě solární energetika na vzestupu.
Důvod? Politici vnímali toto období jako
nezřízené pouštění žilou veřejným rozpočtům
ve prospěch takzvaných solárních baronů,
kteří nebývale rychle zbohatli, a přivřeli jim
kohouty. Zlaté časy skončily v roce 2010, kdy
byly dotace za výkup elektřiny ze slunečních
elektráren výrazně sníženy. Restart přichází
až po roce 2016, jenže je jen pozvolný.
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vysoké dotované výkupní ceny a pak ze dne
na den „nezrušili“ celé odvětví,“ dodává
Václav Kaska.
Po hubených letech přinesly obrat k lepšímu současné dotační programy, především
Nová zelená úsporám ministerstva životního prostředí. Český trh se resuscitoval.
Aktuálně jde o trvalý a pozvolný růst, který
může Českou republiku znovu zařadit mezi
velmoci v solární energetice. Přehnaný optimismus ale není na místě ani dnes.
na Prahu druhého Boomu?
Česko aktuálně řeší budoucnost energetiky.
Ta by mohla být ve znamení vyššího podílu
solárních i větrných zdrojů – navíc by se
na rozdíl od minulosti mohly obejít téměř
bez dotací. Záleží na tom, jakým směrem se
vydá vláda, respektive její národní klimaticko-energetický plán.
Na přelomu roku jej poslalo ministerstvo
průmyslu a obchodu do připomínkového
řízení, už v lednu se ale ozvali ekologové, že
„dostatečně nevyužívá potenciál domácích
obnovitelných zdrojů energie a neobsahuje
řešení pro snižování spotřeby fosilních
paliv“. A je prý také příliš ambiciózní, pokud
jde o využití atomu a výstavbu nových bloků
jaderných elektráren.
INZERCE

Nové aukce bez levné
solární energie?
To, že je sluneční energetika v Česku ještě
stále popelkou, dokazuje například i rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu, které
nezařadilo solární energii mezi zdroje, jež
mohou soutěžit o podporu v plánovaných
aukcích nových projektů po roce 2021.
Podle týdeníku Euro zřejmě zvítězí dražší
zdroje, a spotřebitelé tak zaplatí vyšší cenu,
než kdyby tuto příležitost dostaly i soláry.
„Solární energetika prošla v minulých letech
velmi dynamickým vývojem a dnes patří
k nejlevnějším zdrojům. Její vyřazení z dalšího
rozvoje obnovitelných zdrojů nám nedává
žádný smysl,“ říká ředitelka Solární asociace
Veronika Hamáčková.

Plán po Česku požaduje Evropská unie.
Jedním z jejích cílů je pokrytí 21 procent
spotřeby energie v Evropě obnovitelnými
zdroji, a to do roku 2030.
Největší prostor by v takovém případě
mohly dostat právě solární elektrárny,
ačkoli i za větrnými stojí vlivná lobby.
Důvod? Především příliš komplikovaná
stavba větrníků, jejichž povolování nyní

trvá i sedm let. Jednou z významných
příčin je také klesající cena a rostoucí
efektivita fotovoltaických panelů. Takový
pokrok zatím u větrných elektráren
nevidíme.
„U fotovoltaických elektráren jsou nyní
v Německu ceny vykupované elektřiny na
desetině toho, co o deset let dřív, a blíží se
cenám, za které se prodává elektřina na
burze,“ řekl médiím mluvčí společnosti
ČEZ Roman Gazdík. Zřejmě se tedy blíží
doba, kdy se solární parky obejdou bez
podpory.
Jenže Česko se stále nerozhodlo, kudy
se vydá. Záměry současné vlády jsou – zdá
se – spíše v souladu se zájmy příznivců
jaderné energetiky.
Podle studie vypracované pro Českou
solární asociaci lze v ČR postavit do roku
2030 nové sluneční elektrárny o celkovém výkonu 3,5 gigawattu. Solární
elektrárny budou v budoucnu určitě
konkurenceschopné, připouští ministerstvo průmyslu. Zástupci Solární asociace
ale dodávají: Nastane to jen v případě,
že bude jasný legislativní rámec jejího
dalšího rozvoje.
JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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Budoucnost patří jednoduchosti

Brněnský veletrh Amper ukáže, jak malé
a chytré aplikace a přístroje změní svět

Ž

ádné rafinerie, žádné cisterny
převážející po silnicích nebezpečný
náklad. K rozpohybování automobilu
bude stačit nevelká nabíječka. I to se dozvědí
návštěvníci 27. mezinárodního veletrhu
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení, který
se uskuteční na brněnském Výstavišti
od 19. do 22. března 2019. Strojírenské
a energetické firmy tam představí svoje
novinky z těchto oblastí.
BleskoVé naBití
Například společnost ABB uvede rychlonabíjecí stanici Terra HP pracující s výkonem 350 kW. Pro dojezdovou vzdálenost
200 kilometrů umožňuje dobití elektromobilu za pouhých osm minut, tedy za podobně
dlouhou dobu, jakou trvá natankování
tradičního automobilu u čerpací stanice.
„ABB nabízí řešení pro nabíjení elektrovozidel od roku 2010 jako součást své snahy
o podporu udržitelné dopravy. Do dnešního
dne prodala do celého světa více jak
8500 stejnosměrných rychlonabíjecích

stanic napojených na cloud, určených pro
nabíjení osobních i komerčních vozidel,“
říká Tanja Vainio, generální ředitelka ABB
pro Českou republiku a Slovensko.
Díky technologii dynamického sdílení
stejnosměrného proudu dokáže nabíjecí
stanice ABB se dvěma napájecími skříněmi
nabíjet současně více elektrických vozidel až
do výkonu 350 kW. Po instalaci je možné ke
stanici přidat další napájecí skříně a nabíjecí
stojany, což představuje nákladově efektivní
řešení schopné reagovat na budoucí požadavky a umožnit další rozšiřování nabíjecích
bodů v reakci na růst počtu elektromobilů.
Kromě nabíječky firma představí i další
technologie pro chytrá města a továrny. „Na
letošním Amperu chceme ukázat, že chytřejší výrobek neznamená složitější, ale naopak
jednodušší a uživatelsky komfortnější,“
dodává Tanja Vainio.
náVrat Pojízdné Prodejny
Vystavovatelé na veletrhu Amper představí
i další projekty a zlepšováky. Společnost Elkov uvede svoji novinku Servisbox, mobilní

sklad elektromateriálu a příslušenství. Ten
omezuje neproduktivní čas, který u každé
zakázky tvoří příprava pracoviště, úklid
pracovní plochy nebo nákup a přeprava materiálu. Na podobné, vedlejší činnosti firmy
spotřebují až 40 procent z času vyčleněného
na realizaci zakázky.
Mobilní Servisbox, který připomíná něco
mezi pojízdnou prodejnou a skladištěm,
zajistí na stavbách dostatek potřebného
materiálu. Firmy navíc zaplatí jen to, co
z položek uskladněných v přistaveném přívěsu skutečně spotřebují.
Také letos bude součástí veletrhu soutěž
Zlatý Amper o nejužitečnější exponát veletrhu.
Slavnostní vyhlášení výsledků zahájí osobnost
letošního ročníku Tomáš Jungwirth, který
působí na Fyzikálním ústavu Akademie věd.
Jeho skupina nedávno ve spolupráci s kolegy
ze zahraničí vyvinula prototyp mikročipu
z takzvaného antiferomagnetu, který dokáže
ukládat data tisíckrát rychleji než dnes používané počítačové paměti.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

Součástí veletrhu bude několik zajímavých
konferencí. Již 19. března se uskuteční
konference Perspektivy elektromobility, která
přiblíží posluchačům současný stav vývoje
techniky v e-mobilitě a její reálné rozšíření
v ČR, v Evropě i ve světě.
Ve stejný den je připravena také konference
Právo v technice, která srozumitelnou formou
upozorní na novinky v legislativě – například
v oblasti elektroodpadů.
O den později, 20. března, se bude konat konference Jak na robota o automatizaci nejrůznějších výrobních oborů a služeb. Kompletní
seznam konferencí a seminářů najdou zájemci
na stránkách Amper.cz.

FOTO: archiv, Shutterstock.com

veletrh doplní konference
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Spěchejte na berňák

Na odevzdání přiznání k dani z příjmů mají
podnikatelé čas do 1., respektive 8. dubna

P

řiznání k dani z příjmů fyzických
osob za zdaňovací období 2018 musejí
podat na finanční úřad všichni, kteří
měli za loňský rok hrubé příjmy ve výši
aspoň 15 tisíc korun.
Nejde přitom jen o výdělky z podnikání.
Patří sem i peníze z pronájmu, kapitálového
majetku, výher, prodeje nemovitosti či ze
zaměstnání, pokud ho má podnikatel jako
činnost vedlejší.
Vyplněné tiskopisy musejí mít berní
úředníci na stole do pondělí 1. dubna (pokud
není víkend, jde tradičně o první dubnový
den). Posíláte-li je poštou, doporučujeme
učinit tak několik dní předem. Současně
musíte uhradit vyměřenou daň. Majitelé daINZERCE

tových schránek přiznání vyplňují a posílají
elektronickou cestou.
Má-li plátce daně povinný audit nebo mu
pomáhá daňový poradce, prodlužuje se mu
lhůta do 1. července 2018. Do začátku dubna
ovšem musí dodat na finanční úřad plnou
moc opravňující poradce k vyplnění jeho
přiznání (DAP). Pokud jde o daň z příjmu
právnických osob, podává se DAP ve stejných termínech.
jaké zPoždění Berňák
toleruje?
Pokud se poplatník opozdí jen o pět pracovních dnů, sankce mu nehrozí. V kalendáři
si tedy může podtrhnout data 8. dubna,

respektive 8. července. V případě delšího
zdržení už se pokutě nevyhne.
Odevzdá-li přiznání pozdě, sankce za každý
den prodlení představuje 0,05 procenta ze
zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent
z daně, či 300 tisíc korun. Pokud povinnost
nesplní vůbec, a to ani dodatečně na výzvu
berňáku, pokuta dosáhne minimálně
500 korun. Zhruba stejný postih čeká ty, kteří
nezaplatí včas daň. Od 8. dubna bude opozdilcům naskakovat úrok z prodlení, a to
o několik desetin promile každých dalších
24 hodin. Jeho aktuální výše je 15,75 procenta
z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně
platnou repo sazbou ČNB (aktuálně 1,75),
tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.
Zásadní změnou u daní z příjmů je to, že
mohou slevy na manželku či dítě opět využívat i podnikatelé, kteří uplatňují výdajové
paušály. Změnila se i hranice ročních příjmů
pro ty, již využívají paušál v plné výši (a to ze
dvou milionů na jeden milion korun), a zvýšil se i limit pro plátce progresivní takzvané
solidární daně.
Jaké další slevy můžete uplatnit, si přečtěte na straně 61.
JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka.mf.cz)
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Nevíte, jak na daně? Spolupracujte s daňovým poradcem!
Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.
dodržuje mlčenlivost

odpovídá za škodu

odborná zkouška

je profesně pojištěn

garance zákona

Všichni daňoví poradci jsou v seznamu daňových poradců, který je zveřejněn na www.kdpcr.cz.
Chcete víc?
Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním konkrétního
požadavku, přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.

FOTO: Profimedia.cz

Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvaliﬁkační zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá.
Výběr je opravdu širok ý. Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.
Komora je členem:

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

www.kdpcr.cz
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Návrat padělků

Pohraniční tržnice patřily
ke koloritu divokých 90. let.
Jejich duch z tuzemského
obchodu dodnes nevymizel

Z

atímco v některých oblastech se česká
ekonomika od roku 1989 výrazně
kultivovala, v maloobchodě stále
přežívá mnoho neduhů z časů formovaných
nástupem dravého kapitalismu. Dovoz
padělaného zboží do českých obchodů
patří i tři desítky let od sametové revoluce
k hlavním problémům, které křiví tuzemské
podnikatelské prostředí a vytvářejí
dlouhodobou konkurenční nevýhodu pro
poctivé podnikatele.
Čeští celníci stále zachycují zásilky padělků, které míří především do asijských tržnic.
„Pražští celníci provedli kontrolní akci v tržnici Sapa v Praze 4 – Libuši. Stánek, který
zkontrolovali, byl doslova od podlahy po
strop napěchován padělky hraček pro děti.
Celníci zajistili téměř tři tisíce kusů hraček,
falzifikáty přemístili do svého skladu a následně, až bude ukončeno správní řízení, vše
skončí v drtičce. Hodnota zboží vyjádřená
v ceně originálních výrobků by byla více
než jeden milion korun,“ popisuje případ
z prosince roku 2018 Ivana Kurková, mluvčí
Celního úřadu pro hlavní město Prahu.
falešné staVeBnice
Ve stejném období celníci prověřili také kontejner, který si z Číny přes německý Hamburk nechal dovézt asijský obchodník. Při
kontrole zjistili, že uvnitř se nachází téměř
11 tisíc kusů plyšových a plastových hraček
pro děti a různých stavebnic. „Hračky byly
neoprávněně označeny logy My Little Pony,
Frozen, Walt Disney a Lego. Hodnota zboží
vyjádřená v ceně originálních výrobků by
byla téměř čtyři miliony korun,“ dodává
Ivana Kurková.

Padělky na
českém trhu
(počty kusů)
Pokémon

2901

Salomon

2597

Apple

2158

Lego

2111

Nike

2042

Adidas

1914

Tommy Hilfiger

1801

Kromě Prahy řeší celníci padělky také v pohraničních
regionech, kde se asijské tržnice staly fenoménem divokých
devadesátých let. I po přesunutí části prodejců do kamenných
obchodů se však jejich „byznys plán“ příliš nezměnil.
„V rámci kontrol celníci zajistili téměř tisíc litrů neznačených
lihovin, přes 280 tisíc neznačených cigaret, více než 400 kilogramů tabáku a přes 800 litrů nezdaněných minerálních olejů.
Zabránili tak daňovému úniku ve výši přes dva miliony korun,“
říká Lenka Havelková, zástupkyně mluvčí Celního úřadu pro
Karlovarský kraj, k situaci v regionu za rok 2018.
„Karlovarští celníci v regionu zabránili prodeji bezmála
20 tisíc kusů zboží, u něhož bylo podezření, že tato práva
porušuje. Prodejci zboží nabízeli jako originály světoznámých
značek. Nejčastěji se jednalo o padělky či napodobeniny
značkového textilu, obuvi či kabelek, ale také o pirátské nahrávky CD a DVD. Jejich prodejem by majitelům ochranných
známek vznikla škoda převyšující 76 milionů korun,“ dodává
Havelková.

Calvin Klein

1096
Gucci

1023
Louis Vuitton

1016

Zdroj: ČOI

ze stánků na internet
Odborníci přitom upozorňují, že padělky se zdaleka netýkají
jen tržnic s napodobeninami značkových triček nebo kabelek. Dlouhodobý problém představuje například používání
nelegálního softwaru. Na rozdíl od tržnic se ale situace v této
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Podle statistik BSA padělky tvoří čtvrtinu
případů pirátství v ČR. Podvodníci prodávají padělaný software jako „zlevněné“
originální kopie. Padělky jsou tak často
distribuovány přes online obchody a aukční
stránky, kde je pro podvodníky snazší se
skrýt za smyšlená jména. Obětí podvodníků se stalo i několik veřejných institucí
a státních organizací, když se padělky
začaly objevovat ve veřejných výběrových
řízeních.
„Většina dotazů, které obdržíme, se týká
způsobů, jak rozeznat padělaný software. Je
tedy zcela zřejmé, že lidé jsou zmateni a nejsou si jisti. Zájemci často tuší, že nemusí
být vše v pořádku, ale nevědí, jak padělky
rozpoznat,“ dodává Jan Hlaváč.
Podvodníci se velmi snaží vypadat
důvěryhodně. Mohou si například založit
firmy s působností v rámci Evropské unie
a padělky prodávat s relativně malou slevou,
aby nevzbudili podezření.
„Třeba ve výběrových řízeních může
i malá sleva rozhodnout o vítězi. Avšak
nákup padělaného softwaru v dobré víře
nezbavuje kupujícího odpovědnosti za
porušování autorských práv a odpovědnosti
za škodu, pokud software instaluje a užívá,“
varuje Jan Hlaváč. Že jde o padělek, kupující
zjistí často až později, například když není
možné provést aktualizaci programu.

FOTO: ČTK

oblasti postupem času zlepšuje. Podle údajů protipirátské
organizace BSA z roku 2018 se v Česku užívá 32 procent
nelicencovaného softwaru, což je nejméně v historii.
Odklon od nelegálních kopií nastává hlavně kvůli strachu
firem z kybernetických útoků a ztráty dat.
„Míru nelegálního softwaru tlačily směrem dolů hlavně
nákupy nových softwarových produktů a využívání softwaru jako služby. Rovněž přispěl stabilní a soustředěný
tlak na dodržování autorských práv k softwaru,“ shrnuje
výsledky analytiků Jan Hlaváč, mluvčí BSA pro Českou
republiku.
Česko v této oblasti předehnalo některé země západní
Evropy, ve střední Evropě je na tom zdaleka nejlépe. Například Slovensko má míru pirátství 35 procent, a Polsko
dokonce 46 procent. „Máme dokonce nižší míru pirátství
než Itálie (43 procent), Španělsko (42 procent) a Portugalsko (38 procent). Je ale stále co dohánět, s 32 procenty
jsme výrazně nad 28procentním průměrem EU. Sousední
Německo má 20procentní, a Rakousko dokonce 19procentní míru nelegálního softwaru,“ upozorňuje Jan Hlaváč.
Podezřelé sleVy
Fenoménem posledních let však je, že si řada uživatelů
kupuje padělané programy v domnění, že jde o originály.

„Nákup
padělaného
softwaru
v dobré víře
nezbavuje
kupujícího
odpovědnosti
za porušování
autorských
práv.“
JaN hlaváč,.BSA

lékárny doPlácejí na PodVodníky
Boj s padělky přitom často přináší další
administrativu seriózním obchodníkům,
zatímco podvodníků se nedotkne. Týká se to
například padělaných léků. Ty se snaží řešit
evropská protipadělková směrnice neboli
FMD (Falsified Medicines Directive), která
má garantovat bezpečné léky v legálním
dodavatelském řetězci.
Podle prezidenta České lékárenské
komory Lubomíra Chudoby se padělky léků
v České republice vyskytují, ale výhradně na internetu nebo v tržnicích, nikoli
v lékárnách. „Současné nastavení distribuce
léků a bezpečnostní pravidla lékáren výdej
falzifikátů v lékárnách prakticky vylučují.
Dokládá to i fakt, že se v českých lékárnách
dosud neobjevil ani jeden jediný padělek
léčivého přípravku. Proto považujeme zavedení FMD v navržené formě za nepřiměřeně administrativně náročné, pro lékárny
neúměrně drahé a za současné situace de
facto zbytečné,“ varuje Lubomír Chudoba.
Naopak prodeje v tržnicích či na internetu se
směrnice nedotkne.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)
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Kanceláře stokrát jinak

Pátý jubilejní ročník soutěže
CBRE Zasedačka roku 2018 zná
vítěze všech kategorií

D

o soutěže CBRE Zasedačka roku
2018 se přihlásilo rekordních
101 firem. Nejvíce dominovaly
IT firmy, poté e-commerce, finanční
sektor nebo firmy z oblasti marketingu či
výroby. Mezi finalisty se objevila také čtyři
coworkingová centra, která zažívají nyní
v České republice zlaté časy, řekla Kateřina
Havlová ze společnosti CBRE.
Vítězi jednotlivých kategorií se staly pražské společnosti Dentons, KOMA Modular,
Škoda Auto Digilab, Black n’ Arch, Arval,
Trask Solutions, Nano Energies, Kurz architekti za návrh kanceláří SinnerSchrader
a Livesport.
duBoVé desky i železo
V případě právnické kanceláře Dentons byly
použité silné dubové desky v zasedacích
místnostech nebo stolečky typu „pařez“.

V KOMA Modular (pavilon EXPO 2015)
nebyly použity žádné sádrokartony, ale jen
železo, dřevo, sklo a typické průmyslové
prvky.
Škoda Auto Digilab vsadila na funkční
automobilové prvky jako couvací Skype
kameru pro neformální videokonference
nebo polohovatelná automobilová sedadla
jako relaxační sedačky v hovornách. Black
n’ Arch kancelářský prostor evokuje pocit,
že jste v divadelním prostoru, a bodové nasvětlení zvyšuje pocit vnímání nábytku jako
divadelních kulis. Architekty jsou David
Černý a Tomáš Císař.
Trask Solutions kladl v nových kancelářích důraz na kreativitu a inovaci, která
se od IT očekává. Je zde houpačka nebo
obývák či další zákoutí podporující brainstorming, přátelské prostředí a rodinnou
atmosféru.

Nano Energies překračuje zažité stereotypy, centrem místností se tak vine záhon
z květin, zdi porůstá mech a celému prostoru dominuje strom, pod jehož korunou
bez přestání probíhají obchody s elektřinou
v šesti různých zemích světa.
Kurz architekti s návrhem kanceláří SinnerSchrade jsou v prostorách
bývalého výzkumného ústavu s velmi
silnou industriální atmosférou. Hlavním
motivem celého prostoru je úhlopříčná
osa, která funguje jako hlavní koridor
a končí na otevřené terase. Po stranách
se postupně otvírají zasedačky, průsvitné mítinkové boxy nebo odpočinková
závěsná lehátka.
V Livesport mají možnost jezdit po chodbách na koloběžkách, zahrát si golf či stolní
tenis, pracovat v kancelářích, které jsou
designově spojené s různými sporty.
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sloVo Předsedkyně
Hlavní porota rozhodovala ve složení Eva
Jiřičná (AI-DESIGN), Alexandra Tomášková (Skanska), Richard Curran (CBRE), Jiří
Kejval (Techo), Jan Musil (LIKO-S), Tomáš
Jindříšek (Dark Side) a Pavel Maurer (Grand
Restaurant). Posuzovala vše z hlediska
designu, originality, inovace, praktičnosti a atraktivity pracovního prostředí pro
zaměstnance.
„U architektury se mi líbí rozmanitost
úhlů pohledu, které přinášejí, a stejně tak
je to i u kanceláří. Mám radost, že za pět let
trvání soutěže jsou vítězové vždy reprezentanty kancelářských prostor budoucnosti,
a přeji si, aby firmy přicházely stále s novými, ale zároveň smysluplnými nápady,“
zhodnotila soutěž architektka Eva Jiřičná,
předsedkyně poroty CBRE Zasedačka
roku. RED

1

Zasedačka roku.
Dentons

2

Nejatraktivnější
pracovní prostředí.
KOMA Modular

3

Kancelář jako
DNA firmy. Škoda Auto
Digilab

4

Malá kancelář.
Black n‘ Arch

5

Kanceláře
pro budoucí výzvy.
Nano Energies

5
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Kůrovec žere miliardy

Chyby hospodaření v lesích
se vracejí jako bumerang

T

ři desetiletí upozorňovali odborníci
na hrozbu způsobenou sázením
smrkových monokultur v nižších
polohách, kde by přirozeně měly růst
listnaté nebo smíšené lesy. Stát však jejich
varování ignoroval a hospodaření v lesích
reguloval nedostatečně.
Zadělal tak na největší katastrofu v dějinách českého lesnictví. Kvůli řádění kůrovce
v nekonečných smrčinách odhadují experti
jen letos škody na porostech ve výši 30 miliard korun. Tedy zhruba o deset miliard
více než loni. Celkový účet za kůrovcové škody by měl dosáhnout až 500 miliard korun,
tedy více než třetinu současného státního
rozpočtu.
lesníci řeší jen to nejhorší
Stát se nyní snaží škody, které svým nedůsledným přístupem v předchozích desetiletích vyvolal, alespoň částečně kompenzovat. „Pro nadcházející rok jsme připravili

mimořádná opatření na řešení kůrovcové
kalamity a jejích následků. Zároveň jsme
zhruba dvojnásobně navýšili dotace na obnovu lesů z 630 milionů na 1,15 miliardy korun. Měníme pravidla, aby lépe odpovídala
současné kalamitní situaci, a vlastníci lesů
tak mohli proti kůrovci účinněji zasáhnout.
Zásady, kterými se řídili v minulosti, už totiž
nedostačují. Hledáme i odbyt pro kalamitní dřevo a jednáme s ostatními resorty
o dalších možnostech pomoci,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman.
Ministerstvo zemědělství rozčlení území
České republiky na oblasti podle stupně napadení lesních porostů a reálných možností
na jejich záchranu. Vlastníci pak dostanou
výjimku, aby v nejhůře zasažených oblastech nemuseli dělat taková protikůrovcová
opatření, která nejsou efektivní. Jedním
z nich může být například možnost odložit
těžby suchých stromů, ze kterých už kůrovec
vylétl.

To majitelům uvolní síly, aby mohli
soustředit těžbu do míst, kde ještě lze lesní
porost zachránit. Udělení výjimky bude
možné po novele lesního zákona, která by
mohla začít platit v nejbližší době.
Od roku 2019 také nabývá účinnosti nová
vyhláška, která navrhuje omezit pěstování
smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty.
Jde o návrh normy, která pomůže rychlejší
obnově lesů postižených kalamitou.
skrytá hrozBa
„Shodli jsme se na úpravách vyhlášky. Její
návrh obsahuje několik účinných nástrojů
pro adaptaci našich lesů na měnící se
přírodní podmínky. Za nejdůležitější
považuji omezení pěstování smrkových
monokultur na nevhodných stanovištích
a zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesů. Na druhé
straně je nutné si uvědomit, že opatření
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„Za nejdůležitější považuji
omezení pěstování smrkových
monokultur na
nevhodných
stanovištích.“
Miroslav ToMaN,.
ministr zemědělství

Kůrovec útočí
Evidovaný objem smrkového
kůrovcového dříví v letech
2000–2017 (v m3)

2003
2004

FOTO: Tomáš Novák, Shutterstock.com

budou vlastníky lesů něco stát a tyto zvýšené náklady jim musíme kompenzovat,“
řekl ministr Toman.
Vyhláška mimo jiné rozšiřuje výčet vhodných takzvaných melioračních a zpevňujících dřevin, tedy především listnáčů. To
umožní vlastníkům lesů pěstovat druhově
pestřejší porosty, které mohou lépe odolávat
účinkům klimatických změn. Jsou také
více motivováni příspěvky na hospodaření
v lesích. Na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin dostanou podle typu stanoviště
dvakrát až třikrát vyšší příspěvek než na
základní dřeviny.
horší než kůroVec
Vědci však varují, že stát současnými
opatřeními může zakládat na mnohem
větší katastrofu, než je současné řádění
kůrovce. Mezi takzvanými melioračními
dřevinami totiž figurují i nebezpečné
invazní druhy, které dlouhodobě vytlačují
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Zdroj: VUHL
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původní dřeviny, a působí tak krajině a lesům
obrovské škody.
Zatímco s kůrovcem smrkovým se krajina dokáže
dlouhodobě vyrovnat, i když hospodářské škody, které
způsobuje, jsou velké, proti invazním druhům je příroda
bezbranná.
Ukazuje to příklad šíření dubu červeného. Ten
pochází ze Severní Ameriky, na naše území byl přivezen
v 19. století nejdříve jako okrasná dřevina do zámeckých
parků. Tuzemští lesníci ho však začali sázet kvůli jeho
rychlému růstu. Přestože našim dubům nesahá kvalitou
dřeva ani po kotníky, je klasifikován jako stejně hodnotná
listnatá dřevina.
Lesníci v jeho vysazování pokračují, přestože invazní
charakter této dřeviny začíná být zřetelný napříč Evropou.
„Semenáče dubu červeného vytvářejí tak hustý porost, že
mnohdy znemožňují růst původních druhů dřevin. Jeho
žaludy se mohou z místa cílené výsadby šířit na velké vzdálenosti a ve vymezených plochách ho rozhodně neudržíme,“
popisuje Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd
České republiky v Českých Budějovicích. Přitom tato hrozba
není na první pohled z dat o českém lesnictví patrná. Právě
invaze dubu červeného a dalších nepůvodních dřevin se
totiž skrývá v rostoucím podílu listnáčů v českých lesích.
Vyhánění čerta ďáBlem
Jako „lék“ na kůrovcovou kalamitu jsou často pěstovány
také nepůvodní jehličnany. „Například hojně vysazovaná
jedle douglaska se dnes zdá být dokonalou náhradou za náš
domácí smrk sužovaný kůrovcem. Roste rychle a zdánlivě
nemá žádné škůdce. Pravda je ale taková, že každý druh
stromu má své kůrovce, cizopasné houby a jiná onemocnění. Například kůrovec, který ničí douglasku v její americké
domovině, do Evropy zatím nedorazil. Nedávno se však
dostal do Číny. Vzhledem k množství dřeva, které se do
Evropy dováží z Ameriky například jako palivo pro tepelné
elektrárny, je jen otázka času, kdy se škůdci a nemoci dnes
tolik populární douglasky objeví i u nás,“ upozorňuje Lukáš
Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.
U mnohých cizokrajných druhů, které jsou dnes považovány za odolnou alternativu ke smrkům, tak podle něj
mohou za desítky let lesníci řešit podobný problém jako nyní
při kůrovcové kalamitě.
Hrozbu nepůvodních dřevin přitom podle odborníků stát
nyní podceňuje podobně, jako v minulých letech výsadbu smrků a s ním spojené šíření kůrovce. „Zatím věnuje
invazním dřevinám pozornost zejména ochrana přírody
v rezervacích, zatímco v hospodářských lesích se schyluje ke
katastrofě. Odborná veřejnost sice na nebezpečí invazních
rostlin upozorňuje již desítky let, nebyly však provedeny
žádné kroky k systémovému řešení. Plantáže cizích dřevin,
včetně invazních druhů, vznikají jako houby po dešti,“ uzavírá Miloslav Jirků.
Vědci proto doporučují, aby se pro výsadbu používaly
výhradně původní druhy dřevin. Jinak se válka s kůrovcem
může stát jen malou předehrou pro mnohem větší katastrofu v českých lesích.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)
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PřiTažlivé MiNcE.
„Dnes se roční obrat
v českých numismatických
aukcích blíží k půlmiliardě
a odhadované kumulované
vlastnictví předmětů
40 miliardám korun,“
říká Elizej Macho.

fokus

Svatý grál?
Svatováclavské dukáty

„Roční obrat v aukcích se blíží
k půl miliardě,“ říká Elizej Macho

O které mince je v současnosti největší zájem?
Svatým grálem a nejlikvidnějším numismatickým materiálem jsou bezesporu svatováclavské dukáty a jejich násobky.
V roce 2017 jsme prodali v neopakovatelné profilové aukci
mincí Československa svatováclavský desetidukát z roku
1937 za téměř 18 milionů korun. Stal se tak zároveň nejdražší mincí z našeho území vůbec. A myslím, že už dnes má
potenciál být prodán o třicet procent dráž. Hodně se také
sbírají bohemikální dukáty a jejich násobky. Zlaté mince
vůbec hrají po celý čas prim v numismatických sbírkách.
Oblíbené jsou tolary, velké stříbrné portrétní mince jak
vládní, tak rodové.
Jak se mince dostávají na trh?
Typicky když se rozprodává sbírka. Její prodej je totiž
nejsnadnější cestou dělení majetku; v aukci utržené peněžní
prostředky se dají dělit naprosto přesně. Hodnota jednotlivých kousků se dá jedině odhadnout, až samotná aukce ukáže jejich definitivní potenciál. Vzácné a málo se vyskytující
mince mají tendenci spíše překvapit. Trh je dnes asymetrický, nabídka kvalitního zboží s dobrým rodokmenem značně
zaostává za poptávkou.

Elizej Macho (41)
Spoluzakladatel aukčního
domu Macho & Chlapovič,
investiční bankéř, makroekonom, odborník na
peníze staré i nové. Deset
let pracoval v investičním
bankovnictví, přes třicet
let se věnuje sběratelství
mincí a medailí. Vystudoval finance, bankovnictví
a investování, obor finanční
management. Je členem investičního výboru
a správní rady Numizmatic
Semper Sicav, prvního
podílového fondu na území
střední a východní Evropy
zaměřeného na investice do
numismatiky.

Jak často probíhají velké aukce sbírek?
Dnes se velké aukční rozprodeje sbírek objevují poměrně vzácně. Taková kvalitní sbírka
se tvoří desítky let, často po mnoho generací. Sbírání vyžaduje trpělivost a čas. Ani
to, že máte hodně peněz, nemusí znamenat
otevřené dveře k top sběratelům a kouskům.
Je to hodně o vzájemných vztazích, respektu, úctě, zázemí. V aukčních nabídkách se
proto spíše objevují mince pocházející ze
stovek zdrojů. Je velmi náročné takovou
aukci vůbec uspořádat. Vzácné předměty se
prodávají napřímo ojediněle.
Jak se měnil trh v Česku po roce 1990?
Devadesátá léta byla významným mezníkem návratu ke standardnímu sběratelství
a svobodnému vlastnictví. Jejich první polovina se nesla ve znamení výprodeje starožitností, umění, numismatické předměty
nevyjímaje. Hlad po valutách a spotřebním
zboží vítězil. Přitom po rozdrobení a exodu
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části šlechtických sbírek, po emigračních vlnách a dalších událostech zůstal
v českých rodinách jen zlomek původních
sbírek. Druhá polovina devadesátých let už
zaznamenala první nákupní záchvěvy, nešlo však ještě o sofistikované sbírání, spíše
o účelové ukládaní peněz. Cenová úroveň
byla oproti dnešku méně jak desetinová
a většina obchodů probíhala vně oficiálního trhu.
Posledních dvacet let se trh postupně
stabilizoval a zprofesionalizoval nástupem
soukromých firem a jejich vhodnou spoluprací s kuratelou veřejných sbírek a jejich
vědeckým zázemím. Vyprofilovala se též
klientela. Dnešní sbírání je už z velké částí
fúzí sběratelství, investování, diverzifikace,
hledání relativních hodnot. Výraznou roli
hraje také filantropie, zájem o historii, suplování povrchnosti politických špiček a následná absence schopnosti veřejných institucí
tvořit a rozšiřovat numismatické sbírky.
Kdo je dnes typický zákazník?
Sběratelství v čisté romantické formě, bez
vnímání ekonomické podstaty a potenciálního prospěchu je dnes poměrně
vzácné. Mnoho drobnějších sběratelů
financuje své sběratelství z převážné
části obchodováním s numismatickými
předměty, výhodnými prodeji přebytků,
drobnými spekulacemi. Nikdo není bez
limitů, co se týče objemu peněz, a tak
se často musí běžný sběratel něčeho
výhodně zbavit, aby si mohl něčím jiným
zajímavým udělat radost. Ale k vaší
otázce, typický zákazník aukčního domu
je dlouholetý sběratel. Převažují ti drobní
a střední, hybatelem trhu je samozřejmě movitá klientela s nadstandartními
příjmy. Hodně lidí sbírá, jak jim vyjdou
čas a prostředky. Když pak končí třeba
podnikání a prodávají firmu, tak obrazně
řečeno dostanou křídla. A pustí se do toho
vážně. Vzácné mince a medaile sbírali již
králové, šlechtici, velcí průmyslníci, dnes
podnikatelé, finančníci. Ti jsou odedávna
typickým „přenašečem“ hodnot.

FOTO: archiv, Hynek Glos

Jaké nástrahy číhají na sběratele?
Od padělání, snahy o legalizaci odcizených
předmětů až po vymýšlení důvěryhodných
příběhů ke zvýšení atraktivnosti předmětů a také bezcenných produktů v hezkém
pozlátku. To jsou největší nástrahy.
Jak tedy nakupovat mince? Co byste
poradil?
Kupovat z ověřených zdrojů, mít neprůstřelný nabývací titul, ideálně doživotní záruky

sÁZkA nA JIsToTu.
Vzácné mince dnes investorům vynášejí více než
benchmarkový akciový index
S&P 500, avšak při méně než
poloviční volatilitě.

rekordní rok 2018
Obrat v českých numismatických aukcích
se loni vyšplhal až na číslo 465 milionů
korun, což představuje oproti roku 2017
nárůst o 13 procent. Ve srovnání s rokem
2016, kdy obrat činil 300 milionů, se jedná
o meziroční zvýšení o 55 procent.
Prim na trhu s numismatikou hrál s téměř
s polovičním podílem aukční dům Macho
& Chlapovič před aukčním domem Aurea.

Dá se
předpokládat,
že bude spíše
pokračovat
dovoz
špičkových
předmětů
z celého světa.

Na třetí místo se posunula aukční síň
Antium Aurum, které se podařilo odsunout
na čtvrtou příčku pražskou pobočku ČNS
(Česká numismatická společnost). Tři
nejsilnější hráči přitom zajišťují zhruba
85 procent objemu aukčního prodeje. Jedná
se výlučně o soukromé aukční domy s mezinárodním dosahem. Etablovaný aukční dům
prodá přes 95 procent své aukční nabídky.

na autenticitu, kvalitní depozit s adekvátním pojištěním
– když budete takto postupovat, eliminujete podstatná
rizika. Pomáhá to, že žijeme v čase internetu, odborných
fór, zodpovědných profesionálů na trhu. Každý kriticky
uvažující jedinec tak má možnost získat přehled a orientovat
se na trhu.
Co můžeme na trhu mincí v příštích letech očekávat?
V Česku se dá předpokládat, že bude spíše pokračovat
dovoz špičkových numismatických předmětů z celého světa
směrem k domácím sbírkám, tedy opak toho, co se dělo po
rozpadu monarchie v emigračních vlnách a v letech po sametové revoluci. Ve Spojených státech a v Asii vidíme snahu
o standardizaci, vznik certifikačních autorit garantujících
kvalitu a pravost i reportujících cenové mapy. Logickým
vyústěním těchto trendů je formování fondových struktur
jako zajímavých alternativních investičních příležitostí nebo
součástí důchodových schémat.
Jaroslav MaTĚJKa.(matejka@mf.cz)
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Roboti jako
kolegové?

L

ehce kontroverzní vklad do diskuse o využití
robotů přinesla poslední studie společnosti
ManpowerGroup. Ta tvrdí, že obavy z nástupu
robotů jsou vcelku neopodstatněné. Zaměstnanci nebudou
propuštěni, naopak spíše budou přijímáni. Takový bude
překvapivý výsledek automatizace a nástupu digitálních
technologií.
tři miliony roBotů
Reprezentativní studie nazvaná The Humans Wanted: Robots Need You se opírá o odpovědi 19 tisíc zaměstnavatelů
ze 44 zemí. Podle ní 69 procent firem plánuje v budoucnu
zachovat stejný počet zaměstnanců, zatímco 18 procent
chce kvůli probíhající automatizaci další lidi přijmout. Jen
devět procent zaměstnavatelů se domnívá, že automatizace
a digitální technologie povede k propouštění, čtyři procenta
si nejsou jistá, jaký vliv to bude mít.
„Stále více a více průmyslových robotů je zapojováno do
výrobních procesů, vykonávají rutinní, mechanické práce
vyžadující přesnost. Ale zapotřebí jsou stále více i lidé,“
komentoval výsledky průzkumu Jonas Prising, předseda
a výkonný ředitel ManpowerGroup.
V roce 2017 bylo prodáno 381 335 průmyslových robotů,
což představovalo nárůst o 30 procent oproti předchozímu
roku. Firmy za ně vydaly 16,2 miliardy dolarů. Během období let 2013 až 2017 se prodej průmyslových robotů zvýšil
o 114 procent (údaje za rok 2018 ještě nejsou známy).
Více než tři miliony průmyslových robotů budou v závodech v akci v roce 2020 podle International Federation of
Robotics (IFR).
Otázkou dne ale je, kdo je bude řídit, obsluhovat, udržovat
v chodu, chybějí lidé s potřebným vzděláním. Toto trápí
nejvíce šéfy malých a středních firem podle asociace BVMW
Mittelstand.
Podle studie ManpowerGroup 16 procent oslovených společností počítá s tím, že najme v nejbližší době programátory, lidi s počítačovým vzděláním, IT specialisty. Stejně tak
však budou hledat lidi na pozice, které vyžadují komunikační a vyjednávací schopnosti, řídící znalosti.

Deset
nejohroženějších
profesí
1. Telefonní prodejci
2. Zaměstnanci poskytující
zákaznickou podporu
3. Skladníci
4. Úředníci
5. Telefonní operátoři
6. Zaměstnanci
u přepážek / pokladní
7. Zaměstnanci
ve fastfoodech
8. Umývači nádobí
9. Inspektoři na montážních
linkách
10. Doručovatelé
Zdroj: Kai-Fu Lee

Dodávky
průmyslových robotů
budou stoupat o

14 %
ročně

čínský VěrozVěst
S ještě více překvapivým názorem na
„svět robotů“ přišel Kai-Fu Lee, autor
bestselleru AI Superpowers: China, Silicon Valley and New World Order (Supervelmoci umělé inteligence: Čína, Silicon
Valley a Nový světový řád). Kdysi vedl
pobočku společnosti Google v Asii a problematice umělé inteligence se věnuje více
než 30 let.
V rozhovoru pro deník Daily Mail před
několika dny řekl, že polovina pracovních
míst dozná v průběhu příštích patnácti let
změn, lidi nahradí stroje. „Jen málokdo si
dnes stále plně uvědomuje, jaký efekt bude
mít nasazení umělé inteligence.“
Je proto přesvědčený o tom, že je třeba
hlasitě všechny „varovat“. Ten proces je
nezvratný, každý se na něj musí připravit, je
nutno začít s přeškolováním. Čím dříve, tím
lépe, říká.
Vzápětí však trochu uklidňuje: „Umělá
inteligence je mocná, přizpůsobivá, ale
je jasné, že nezvládne vše, nezvládne
to, co lidé.“ Lee zastává názor, že AI
(Artificial Intelligence) nemůže tvořit,
vytvářet si subjektivně v představách
obrazy, připravovat komplexní strategické plánování nebo vykonávat komplexní
činnosti vyžadující přesnou koordinaci
rukou a očí.
Také říká, že umělá inteligence nezvládá
procesy v neznámém a nestrukturovaném
prostoru. A hlavně není schopna interakce
s lidskými bytostmi na úrovni, na které
mezi sebou komunikují, tedy s empatií,
propojením a soucítěním.

Zdroj: IFR

Jaroslav MaTĚJKa.(matejka@mf.cz)

FOTO: XXXXX

Umělá inteligence nás
nenahradí, nezvládne vše
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ht-grilo

Po PR ÁCI

Dotyk francouzské gastronomie

Goût de France! Nabízí se ojedinělá
možnost poznat šíři francouzské kuchyně

N

a pět tisíc šéfkuchařů ve
150 zemích světa na pěti
kontinentech se zapojí do
pátého ročníku gastronomické oslavy
francouzské kuchyně Goût de France. Ta
se letos uskuteční 21. března a ponese se
v provensálském duchu. Se svými menu
inspirovanými Francií se zapojí také více
než dvě desítky českých restauratérů.
Vybraná jídla pak mohou servírovat dle
vlastního uvážení i v následujících dnech.
jak Budou jednotliVá
menu VyPadat?
Každé menu dá vyniknout rozmanitosti
francouzské gastronomie, přičemž šéfkuINZERCE

chař ho může přizpůsobit nabídce kvalitních
produktů místního trhu. Menu musí vycházet z receptu inspirovaného francouzským
know-how. Předepsané chody: předkrm,
hlavní jídlo, výběr sýrů (může být nahrazen
druhým dezertem), dezert, francouzská vína
a šampaňské.
které restaurace
se letos zúčastní?
À Table!, Alchymist Club Restaurant,
Benada Restaurant (Clarion Congress Hotel
Ostrava), Bílá kráva, Bistro Magdalene,
Bistro Piano, Bistrot de Papa, Café 35, Café
Záhorský, Chez Catherine, Francouzská
restaurace Art Nouveau, La Bouchée Gril,

Francouzská snídaně.
Je to možná pro někoho klišé, ale ranní
stolování se v zemi galského kohouta
neobejde bez bagety. Na stole musí být buď
„la baguette ordinaire“ (normální), nebo
„la baguette tradition“ (tradiční).

La Villa, Merlot – Zastávka, Park Hotel Hradec Králové, Pivovarské domy, Pot-au-feu,
Restaurace Aquarium, Restaurace Ve vilách,
Thir, Tusculum. RED

A191001403
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Po PR ÁCI

Grande dame omládla

V Nice to žije. Narazíte tu na nové
báječné bary, restauranty, pulzující
umělecké kluby, ulítlé galerie

P

roměna města ležícího na Azurovém
pobřeží Středozemního moře mezi
Cannes a Monakem je impozantní.
Mládne a ztrácí punc snobismu. Přitom to
až donedávna bývala jen mondénní, ospalá
nádhera.
Tak ano, super drahé hotely tu jsou stále, ale
vedle nich i hodně poměrně levných ubytovacích zařízení (na francouzské poměry). Po Promenade des Anglais pořád pomalu kloužou
velké nablýskané limuzíny, ale zároveň se tu
projíždějí i batůžkáři na vélos bleus, modrých
bicyklech. Ve městě je 175 samoobslužných
půjčoven bicyklů a e-kol, jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně.
A moderní punc městu propůjčují i další
půjčovny, v nabídce je třeba 200 elektromobilů značky Renault, nespočet elektrických
skútrů, ty se v Nice objevily loni, segwaye, je
tu i rozvětvená síť tramvajových linek. Tady
čmoudícím výfukům nefandí.

Ne náhodou získala Nice zatím jako
jediné francouzské město titul „smart city“.
Ocitlo se tak v top desítce nejvíce inovativních měst Evropy. A nejde jen o zmiňovanou
elektromobilitu. S digitalizací si zde tykají
už dávno. A od roku 2015 získává místní
letiště, na kterém loni odbavili 13,8 milionu
lidí, veškerou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.
la Vie charmant!
Nadšení jeho obyvatel je víc než nakažlivé.
Když se tu ocitnete poprvé, máte pocit, že
byste měli zařadit vyšší rychlostní stupeň,
abyste je stíhali. Umějí se bavit, nic je nezastaví. Nepoznamenal je ani krvavý teroristický útok, který se zde odehrál před třemi
roky při oslavách pádu Bastily.
Stačí je jen chvilku pozorovat třeba ve
vyhlášené a přitom nijak drahé restauraci
Le Paradis Marin. Leží v rohu přístavu

Saint-Laurent-du-Var a otevírají zde jen přes
poledne a pak až večer. Na oběd sem chodí
hlavně znalci mořské kuchyně. Jaké etudy tu
rozehrávají v sousedství skleněného akvária
s humry, raky a langustami, nad tím by zaplesalo srdce nejednomu doyenovi herectví.
„U nás se pobaví každý, každý si najde to
své,“ říká Anne Giuletová z turistické kanceláře Nice Cote d‘Azur. A připomíná, že do
samého srdce Azurového pobřeží míří v poslední době čím dál tím více Čechů. S přímou
linkou létající šestkrát až desetkrát týdně
z Prahy je to nyní mnohem snazší než dříve.
učeBnice architektury
Toto město, natěsnané mezi mořem a Alpami, vždycky přitahovalo kreativní lidi. Bralo
dech, inspirovalo. Dodnes sem míří umělci
nejen z Francie. Nice se proto pyšní působivými otisky všech možných dob, otisky,
které zde zanechali ti nejskvělejší stavitelé,
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Nice v číslech

2

• 5. největší město ve Francii
• 2. největší přístav pro výletní plavby
(první je Marseille) a letiště (první je Paříž)
• 10 kilometrů dlouhé pobřeží, z toho
7,5 kilometru pláží
• 5 milionů turistů ročně
• 300 slunečních dnů v roce

Jak se tam dostat
Letecky z Prahy, týdně šest až deset spojů
s ČSA / Smartwings; doba letu: 1 hodina
50 minut; cena: 4290 korun

FOTO: archiv

2000 akcí
1

PRomEnADE DEs AngLAIs.
Hlavní třída Nice se vine po obvodu
Baie de Anges. Jsou tu nádherné
pláže, pěší zóna s palmami a elegantními zahradami.

2

CouRs sALEyA. Na květinový
a zelinářský trh je nejlepší zavítat
ráno, předběhnout hordy turistů,
když stánkaři své zboží teprve
vybalují.

3

PlacE MasséNa. Centrální náměstí Nice je proslulé svou
šachovnicovou dlažbou a fontánou
du Soleil.

4

CHAgALLovo muZEum.
Jsou v něm hlavní díla malíře,
který se proslavil osobitým stylem
ovlivněným expresionismem,
symbolismem a kubismem.

architekti, malíři. Hýčká si je a uchovává.
Tak třeba pozůstatky antiky se nacházejí
pod Garibaldiho náměstím, baroko se zpodobnilo v Palais Lascaris, religiózní architektura je dobře reprezentována drahokamy
cathédrale Sainte-Réparate a chapelle de la
Miséricorde.
Belle époque představovala nejkreativnější období. Tehdy „hivernants“, příslušníci evropské aristokracie a buržoazie,
popouštěli uzdu své představivosti. Žádný
vrtoch pro ně nebyl dostatečně velký. A tak
se zrodil Château de l’Anglais, barokní
zámek s orientální inspirací, nebo Château
de Valrose, zámek, který se v současnosti
proměnil na jeden z nekrásnějších univerzitních kampusů.
V čase mezi dvěma světovými válkami se
představitelé Nice nadechli k výrazným změnám. Tehdy bylo v módě art deco. A dědictví
té doby je ve městě více než patrné, připomí-

3

nají ji více než čtyři tisíce (!) domů. Nejúchvatnější je fasáda Palais de la Méditerrnée,
k zastavení nutí Rotonde, Palladium.
A nic nekončí ani v současnosti. Na přelomu století proměnily tvář města nové čtvrti.
Ta byznysová, L’Arénas, ležící u letiště, je
nyní přestavována. Bude zde mnoho nových
hotelů a výstavní centrum. Moderní stavby
reprezentuje Chagallovo muzeum, MAMAC,
muzeum moderního a současného umění,
Villa Arson, brutalistní stavba, knihovna
Louise Nucéra.
Berlioz i matisse
„Nikdy jsem nepoznal nic krásnějšího, než
je tohle místo. Ani Capri, ani zářící záliv u ostrova Salamína se s tím nemohly
srovnávat. Nalezl jsem svoje město. Je to
Nice,“ tak opěvoval město hudební skladatel
Hector Berlioz. A podobně mu skládali hold
i další velikáni. Třeba spisovatelé Louis

Každý rok pořádají v Nice více než dva tisíce kulturních, společenských a sportovních akcí. Tak
třeba od 30. března do 28. dubna se zde bude
konat druhý ročník Zahradního festivalu pod
heslem Sny středomoří. Každý víkend v květnu
přivítají zahrady Cimiez festival Féte des Mai,
který připomene místní tradice, gastronomii,
lidové tance a hudbu. V létě pak bude hlavní akcí
rok filmu v šesti muzeích (od května do října)
a jazzový festival (16. – 20. červenec).

Aragon, Guillaume Apollinaire. „Když jsem
si uvědomil, že každé ráno uvidím to světlo,
nemohl jsem uvěřit svému štěstí. Rozhodl
jsem se neopustit Nice a zůstat zde prakticky po celou dobu své existence,“ řekl malíř
Henri Matisse, jehož muzeum se nachází
v elegantní vile ze 17. století. Jsou zde díla,
která namaloval převážně v Nice – 218 kreseb, 68 obrazů. K tomu ještě 56 soch.
A podobně uvažoval i Marc Chagall, o kterém Picasso prohlásil: „Až umře Mastisse,
Chagall bude jediný malíř, který rozumí
barvám.“ Chagall se na vzniku svého muzea
na Avenue Dr Ménard sám podílel. Instaloval v něm i množství mozaik, navrhl vitráže
v koncertní hale, podobu zahrad a sám
vybral, kde bude každý jeho obraz v muzeu
umístěný. Na sklonku svého život žil v Saint
Paul de Vence.
Jaroslav MaTĚJKa.(matejka@mf.cz)
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Auto do nepohody

Citroën nabízí osvědčený
recept na úspěch. Jmenuje se Berlingo

V

ozy MPV zodpověděly otázku, jak
pohodlně převézt hodně nákladu
i lidí najednou. Dlouho se pak
hřály na výsluní, než je ze scény začaly
v posledních letech nemilosrdně vytlačovat
módní SUV. Mají ještě šanci? ptá se dnes
kdekdo.
Možná ano, možná ne. Jedno z mála aut,
které by je mohlo spasit, je model Berlingo. Právě ten byl dlouhé roky tahounem
segmentu, jeho konkurenti ho v mnohém
napodobovali. Od roku 1996 si ho ve světě
koupily již 3,3 milionu zákazníků (1,7 mil.
osobních a 1,6 mil. užitkových variant).
A nyní přijíždí ve třetí generaci.
hlaVní trumf: Praktičnost
Vzhledem neoslňuje – to byl můj první dojem po převzetí kratší verze M na test. Nový
design působil uhlazenějším, modernějším
dojmem, pořád to ale byla „krabice“ na
kolech. Nejsilněji působila charakteristická

citroën Berlingo 1.5
BluehDi 130 s&s
Motor: vznětový čtyřválec, 1499 cm³
Nejvyšší výkon: 96 kW (130 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3750 ot/min
Nejvyšší rychlost: 186 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 10,5 s
Převodovka: manuální, 6 stupňů
Pohon: přední
Provozní hmotnost: 1505 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2120 kg
Rozměry: 4403 × 1850 × 1844 mm
(délka × šířka × výška)
Zavazadlový prostor: 775 l
Spotřeba: 4,8 / 4,2 / 4,4 l
(město / mimo / kombinovaná)
První cena vozu (akční): 359 900 Kč
(1.2 PureTech 110 S&S, výbava Live)
Základní cena testovaného vozu (akční):
459 900 Kč (výbava Feel)

nezaměnitelná příď. Její dělení i světlomety,
odkazovaly na další modely automobilky.
Vrchní pásek jistil denní svícení (s technologií LED), pod ním byly umístěny potkávací
a dálkové žárovky. Nejníže vše podtrhávaly
mlhové světlomety.
Příliš mě nezaujal ani nový vznětový
motor 1.5 BlueHDi o výkonu 130 k (k mání
je ještě benzinový tříválec 1,2 a dvě slabší
verze dieselové 1,5). Působil lenivěji ve
„spodku“, musel jsem při předjíždění dost
předvídat, než jsem se odvážil vyrazit vpřed.
Jeho apetit klesal na okreskách (4,4 l), rostl
na dálnici (7,4 l), průměrná spotřeba se
nakonec ustálila na 5,6 l/100 km.
Ale o to u Berlinga nikdy nešlo, to ví každý
jeho fanoušek. Vždy totiž bodovalo hlavně
praktičností, univerzálností. Jaký byl v tomto ohledu nový model?
Rozhodně nezklamal. Sice se protáhl
oproti minulé generaci jen o nepatrných
23 milimetrů, ale tvůrci přesto kouzlili. Už
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FOTO: Citroën

dříve chytře vyřešený vnitřní prostor ještě
více nafoukli a nabídli dalších 186 litrů. To
se projevilo výrazně v zavazadlovém prostoru, narostl o 100 litrů.
Skvělé byly obrovské posuvné dveře
s mohutnými klikami a madly usnadňující
nástup z obou stran do druhé, popřípadě
třetí řady sedadel. Ta šla snadno sklopit
(i ta přední). Dříve se ta z druhé řady dala
vyjímat, teď už ne, zajíždějí po sklopení
hluboko do podlahy. Když jsem to učinil,
v testovaném voze jsem mohl rázem převážet předměty dlouhé 2,7 metru. A ještě
lepší parametry nabízí prodloužená verze
XL (je delší o 35 cm). Do ní může bez obtíží
„vplout“ třeba i sportovní kajak; uveze předměty dlouhé 3,05 metru a jeho zavazadlový
prostor má kapacitu „bláznivých“ 1050 l (při
absenci třetí řady sedadel).
Třešničkou na dortu pak byla nízká hrana
nákladového prostoru. Do útrob automobilu
bez problémů „navalíte“ třeba krabici se sto
padesát kilogramů vážícími kamny (vyzkoušel jsem).
V zatáčkách uBrat!
Jak se nové osobní MPV, jehož základem je
platforma EMP2, kterou používají i další
modely koncernu PSA, řídilo? Tady se přece
jen projevila jeho spřízněnost se segmentem
užitkových aut, z nichž vzešlo. Při vysokých
rychlostech se v zatáčkách naklánělo, mělo
tendenci se sunout ze zatáčky, vše hrozilo
průšvihem. Pocit nejistoty v serpentinách
ještě podtrhovala výše posazená sedadla,
téměř jako v SUV, skoro bez bočního vedení.
Zato z nich byl excelentní výhled. V druhé

řadě byla tři stejná posuvná sedadla s poměrně krátkými sedáky. Nabídla místa třem
dospělým s výškou kolem 180 centimetrů.
Ne, toto nebyl žádný „závoďák“, spíše
rychlý houpavý „dostavník“ s měkkým
podvozkem. Testovaná verze mě na dálnici
překvapila hned dvakrát. Příjemně – dokázala uhánět rychlostí kolem 180 km/h. I nepříjemně – byla velmi citlivá na boční vítr.
Jinak řízení ladilo s pohodlím nového
Berlinga. Ocenil jsem to hlavně na záplatovaných okreskách, které dokázalo spolehlivě
„vykrývat“. Bylo přesné, a navíc lehké v niž-

3

4

1

JEDNičKa. Citroën Berlingo se na
českém trhu objevil v roce 1996. V posledních
letech to je nejprodávanější model francouzské značky u nás. Nabízí se v pěti- i sedmimístném provedení, v kratší verzi
M a prodloužené XL.

2

sKvĚlé MasKováNí. Třetí generaci se
daří maskovat dodávkový původ vozu i častým
použitím nelakového plastu včetně ochranných
kapslí AirBump na spodní části dveří.

3

moDuToP. Tak se jmenuje panoramatické
střešní okno, pod nímž je odkládací podélný
středový panel. Jeho součástí je schránka
upevněná v zadní části stropu (na snímku je
v otevřené poloze). Ve voze se nachází ještě
dalších 28 přihrádek.

4

MulTiFuNKčNí volaNT. Je kožený
a patří ke standardu od druhé výbavy Feel.
Rozměrná tlačítka a gumové rolery přispívají
k snadnému ovládání mnoha funkcí.

ších rychlostech, což usnadňovalo parkování. S příplatkovým parkovacím asistentem,
zadní kamerou a systémem monitorujícím
celé okolí vozu a nabízejícím pohled z ptačí
perspektivy bylo snadné se nasoukat i do
těch nejužších prostor.
Ocenil jsem také kultivovaný, příjemně
odhlučněný chod motoru za jízdy. Ale těžko
jsem si zvykal na řazení. Než jsem se „naučil
dráhy“, chvíli to trvalo. A umění přeřadit
bez problémů z třetího rychlostního stupně
na druhý jsem si neosvojil ani po týdenním
testu. Jinak „chlapská“ hlavice řadicí páky
mi padla do ruky. Pro ženy ale asi nebude
nejvhodnější, je příliš masivní.
do showroomu s kalkulačkou
Odolnost patří k DNA vozů MPV. Tato auta
musejí něco vydržet, převážení rozměrných
a často znečištěných nákladů, koloběžek,
kol, kočárků, stolování na sedadlech, řádění
dětí při dojezdu a mnohé další.
Nové Berlingo na to bylo připraveno.
V interiéru jsem nalezl vedle levných plastů
i praktické potahy, gumové podlážky, vše šlo
snadno čistit. Bylo také znát, že zpracování
interiéru třetí generace Berlinga doznalo
oproti minulosti velkých změn k lepšímu. Je
mnohem komfortnější.
A vůz, který je vyráběný se svými sourozenci Opelem Combo Life a Peugeotem
Rifter ve španělském Vigu a portugalském
Mangualde, nabízí ještě další trumfy. Nově
třeba mnoho asistenčních systémů a hlavně
velmi konkurenční akční ceny.
Jaroslav MaTĚJKa.(matejka@mf.cz)
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Chyby komplikují život
malým exportérům

A mají neblahé důsledky: dražší cla
nebo vracení kamionů se zbožím od hranic

T

časté chyBy s dPh
Podle Procházkových slov si také ne všichni
vývozci uvědomují riziko zpětného zdanění
exportního zboží. „Komplikace obvykle
nastávají kvůli chybějícím dokladům pro
fakturaci bez daně z přidané hodnoty
(DPH). Riziko představují i vysoké skladovací poplatky, které vznikají v přístavech kvůli absenci důležitých dokumentů
a následné blokaci celního řízení,“ shrnuje
Luděk Procházka.
Právě s DPH při exportu souvisí řada
chyb. Firmy, které nejsou plátci daně
z přidané hodnoty, mnohdy provedou
přeshraniční obchod, kde již tuto daň
musí řešit. „Přitom ani v nejmenším

„Exportéři například nevědí, že jejich odběratelé
mohou v některých zemích dosáhnout nulového
cla. Mnohdy stačí zásilku vybavit dalšími
průvodními doklady a prokázat například
takzvaný preferenční původ zboží.“
luDĚK ProcháZKa,.Gerlach

exportéři například vůbec nevědí, že jejich
odběratelé mohou v některých zemích
dosáhnout nulového cla. Mnohdy stačí
zásilku vybavit dalšími průvodními doklady
a prokázat například takzvaný preferenční
původ zboží,“ vysvětluje Luděk Procházka ze
společnosti Gerlach, která je v Česku největším poskytovatelem celních služeb.

netuší, že by mohly mít něco do činění se
zákonem o dani z přidané hodnoty, ať již
tuzemským, nebo zahraničním,“ konstatuje Lenka Dvořáková, daňová poradkyně
společnosti Prospeko.
Některé menší firmy se snaží zajistit celní
procedury vlastními silami, případně si
vybírají zástupce, se kterým nemají zku-

šenosti. „Nejhorší situace nastává, pokud
si vývozce či dovozce ve výběrovém řízení
nevybere jednoho či dva důvěryhodné celní
brokery na dlouhodobou spolupráci a celní
odbavení svých zásilek svěří do rukou komukoliv, kdo zrovna jejich zásilku přepravuje. Zde je vhodné si vždy položit otázku, zda
jsou si firmy vědomy rizik nejen v celní, ale
i daňové oblasti, a zda stejně nezodpovědně
postupují i u daňového poradce,“ varuje
expert na celní služby Luděk Procházka.
Vrácené kamiony
Komplikace v celním řízení mohou představovat takzvané garážové firmy v oblasti
poskytování celních služeb. Není ojedinělé,
když vývozce odešle do zahraničí několik
kamionů zboží s celním prohlášením, které
vystavily nekvalitní firmy.
„Často se tak děje bez předchozího předložení dokumentů na českém úřadě a jen
s pokynem, že německý celník v Hamburku
dořeší vše podstatné. Ten ale zboží pošle
zpátky do Česka a celý kolotoč se opakuje,“
upozorňuje Luděk Procházka.
Tyto situace budou podle něj na denním
pořádku také v případě vývozu do Velké Británie, pokud dojde k tvrdé variantě brexitu.
Zatímco dnes vyvážejí Češi zboží za kanál
la Manche bez celních bariér, rozkol mezi
Velkou Británií a Unií by mohl znamenat, že
pro ně budou platit úplně stejné podmínky
jako ve třetích zemích. Většina exportérů
vyvážejících do Británie si ale toto riziko
neuvědomuje nebo nepřipouští.
DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: archiv

o, že zaplatí daleko vyšší celní
poplatky, případně se jim vrátí
z hraničního přechodu nákladní
auto plné zboží, jsou nejčastější důsledky
chyb, kterých se dopouštějí malé firmy,
jež svoje zboží vyvážejí za hranice
Evropské unie.
Český vývoz do zahraničí každoročně
roste, exportovat se stále více snaží i malé
firmy. Těm nezkušeným se přitom může
snaha prosadit se v zemích mimo Evropskou
unii značně prodražit.
Pokud se dopustí některých základních
omylů v celních procedurách, komplikují
tím plynulý tok svého zboží k zákazníkům, ale také zvyšují svoje náklady na
logistiku.
„Praxe ukazuje, že i renomovaní výrobci
podepíší kontrakt na dodávky do zahraničí,
aniž by to konzultovali s nějakým skutečným odborníkem na celní oblast. Mnozí
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Jak letos ušetřit na daních?

Podnikatelé mohou u daně z příjmu
fyzických osob využít celou řadu slev

V

FOTO: Michael Tomeš

ětšinu výhod je možné uplatňovat
měsíčně, slevu na manžela či
manželku při ročním zúčtování.
Nejtradičnějším bonusem, který může
využít každý, kdo platí daně, je sleva na
poplatníka. Zatímco ještě v roce 2007 jste
mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun
ročně, v následujícím zdaňovacím období už
šlo o částku 24 840 korun (tedy 2070 korun
měsíčně). Dodnes je tato sazba stejná.
Pro drobné živnostníky sleva v kombinaci
s daňovým paušálem často znamená, že na
dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem může být bezdětný a svobodný řemeslník, který za rok 2018 vydělal 500 tisíc korun.
Při uplatnění paušálu ve výši 80 procent,
je jeho daňový základ 100 tisíc a roční
daň 15 tisíc. Se slevou na poplatníka
(24 840 korun) je jeho daň nulová.
Bonus lze využít bez ohledu na to, zda si
vedete daňovou evidenci, nebo uplatňujete
výdaje paušálem. Od loňského roku se navíc
všech podnikatelů bez výjimky týká i sleva
na dítě či vyživovaného manžela/manželku.
Specifickou skupinou jsou studenti
přivydělávající si během studia. „Ti nejsou
během práce limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už při práci na dohodu, nebo
standardní pracovní smlouvu,“ upozorňuje
daňový expert Petr Gola. Základní sleva
pro studenty činí 4020 korun ročně. Více si
přečtěte na BusinessInfo.cz/dane.

Partner Bez Příjmů?
Zvýhodnění na druhého z manželů je také
ve výši 24 840 korun ročně. V případě, že jde
o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si partner z daní
odečíst částku dvojnásobnou: 49 680 korun
ročně (4140 korun měsíčně). V zákoně se
dočtete, že se bonusy týkají „manžela/manželky bez příjmu“. To ovšem neznamená,

že váš životní partner nesmí mít absolutně
žádný zdroj příjmů.
Pokud pobírá dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče či pomoci v hmotné
nouzi, příspěvek na péči a sociální služby,
ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření, slevu na manžela/manželku uplatnit lze. Ve stejné skupině
jsou ještě stipendia pro studenty.
Podpora v nezaměstnanosti do této skupiny nepatří. Ti, jejichž manžel či manželka
pobírají podporu, tedy na zmíněnou výhodu
nárok nemají. Na slevy na dani z příjmu mají
konečně nárok i sami držitelé průkazu
ZTP-P, nebo ti, kdo pobírají částečný nebo
úplný invalidní důchod.

slevy u daně z příjmu
fyzických osob
za zd. období 2018

ročně

měsíčně

Na poplatníka

24 840 Kč

2070 Kč

Sleva na EET

5000 Kč

Na druhého z manželů
bez příjmů

24 840 Kč

2070 Kč

Na druhého z manželů
bez příjmů - držitele
ZTP/P

49 680 Kč

4140 Kč

Invalidní důchod
2520 Kč
prvního a druhého stupně

210 Kč

Invalidní důchod
třetího stupně

420 Kč

5040 Kč

Držitel průkazu ZTP/P

16 140 Kč

1345 Kč

Student

4020 Kč

335 Kč

doBrá zPráVy Pro rodiče
Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími
změnami, je sleva na děti. Od letošního roku
může jeden z rodičů uplatnit slevu ve výši
1267 korun měsíčně na jednoho potomka,
1617 korun na druhé a 2017 korun měsíčně
na třetí a každé další dítě. Částky jsou opět
dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P. Pokud se při výpočtu
daně dostane poplatník do záporných čísel,
tj. bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má
dokonce od státu nárok na přeplatek.
Už dva roky platí rovněž takzvané školkovné. To se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských
škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si
mohou odečíst tyto výdaje až do výše částky
12 200 korun za každého potomka, která
odpovídá výši minimální mzdy. V daňovém
přiznání je na tuto slevu řádek 69a (sleva za
umístění dítěte). Potvrzení o tom, že školku
navštěvuje, je povinnou přílohou DAP.
Podnikatelé i zaměstnanci mohou vydělat
i na takzvaných odečitatelných položkách.
Důležitou změnou je zvýšení limitů pro
osvobození příspěvku zaměstnavatele na
penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců z 30 tisíc na 50 tisíc korun ročně.
Narostla také nezdanitelná částka na penzijní připojištění, kterou si mohou OSVČ odečíst
od základu daně, a to z 12 tisíc až na 24 tisíc
korun, a také odpočet na životní pojištění –
opět z 12 tisíc na 24 tisíc korun. Od loňského
roku mohou poplatníci využít také slevu na
EET (maximálně do výše pět tisíc korun).
JAkuB PRoCHÁZkA.(prochazka@mf.cz)
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V českých službách
Program Czech Emploi
přivádí do Česka stovky
mladých Francouzů, kteří
doma nemohou najít práci
Šestadvacetiletá Chloé Renaultová se
nejdřív poohlížela po práci v rodné Bretani
a zkoušela to i jinde ve Francii. Po několika
nezdarech, kdy pokaždé prošla dvěma koly
výběrového řízení, ale nakonec jí řekli, že
nemá dostatek zkušeností, začala zkoušet
zahraničí.
O Česku nejdřív vůbec neuvažovala.
Atraktivnější pro ni byla Anglie, Německo, Austrálie či Kanada, ale na francouzském úřadě práce ji pozvali na prezentaci
o českém trhu práce. Dozvěděla se základní
fakta o státu, kde je nízká nezaměstnanost,
dlouhá kulturní tradice a levné náklady na
život, takže jí nakonec nevadilo ani to, že si
vydělá o něco méně než doma.
Přes portál Czech Emploi, který před
půl rokem zřídila francouzská ambasáda
v Praze, si vybírala z několika set nabídek
určených pro mladé Francouze, kteří mluví
anglicky. „Poslala jsem životopis asi do
dvaceti firem. Dvě se ozvaly, jednou z nich
byl Blue Link, kde nyní pracuju. Celé to bylo
hodně rychlé a pohovory proběhly přes Skype,“ líčí mladá Francouzka, která už v Praze
žije dva měsíce.
Blue Link je jedním z mnoha servisních
center v Česku, které poskytuje v různých
jazycích zákaznickou podporu společnostem
po celém světě. „Většinou jsem na telefonu,
odpovídám i na hodně e-mailů. Školení do
této pozice bylo fakt těžké, ale teď je to už
lepší,“ směje se Chloé.
Právě do zákaznických center společností,
jako jsou Blue Link, Accenture, DHL, IMB
či Johnson & Johnson, k nám míří pracovat
nejvíc mladých Francouzů. Někteří jdou i do
inženýrských pozic hlavně v automobilovém
průmyslu, do firem jako Valeo, Faurecia,
TPCA či Zodiac. A velká poptávka je v Česku
i po výzkumných pracovnících (na portálu
Czech Emploi jich je zhruba 80). ZAT

Kdo neskáče, to je Čech
Národ Jiřího Rašky nemá
ani jeden funkční můstek,
populární skoky na lyžích
míří do nikam
„Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor
Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda
Skála přestal fotografovat,“ rozplýval se Ota
Pavel. I takhle popsal skok Jiřího Rašky na
středním můstku v olympijském Grenoblu
1968. Skokan z Frenštátu tam senzačně dosáhl na zlato a stal se vůbec prvním československým vítězem zimních her.
Skoky a lety se i díky legendárnímu Raškovi a spisovatelskému umu Oty Pavla staly
fenoménem, o sport byl zájem a českoslovenští reprezentanti se postupně propracovali do světové špičky.
Ovšem dnes, půlstoletí po slavné olympiádě, připomíná český skok na lyžích spíš jen
zaprášený a nefunkční muzejní exponát.
Nejenže reprezentanti nedokážou na
mezinárodní úrovni pravidelně bodovat a ve
světové konkurenci se ztrácejí, ale – což je
ještě zásadnější – v Čechách a na Moravě
už nemají ani jeden můstek, kde by mohli
v zimě trénovat, natož závodit.
Krize vygradovala první březnový víkend,
kdy svaz musel vůbec poprvé v historii
uspořádat mistrovství České republiky v zahraničí, jelo se do polského Szczyrku. Doma
to prostě nikde nešlo. Současnost zkrátka
skokanům nepřeje a všechny její bolesti se
zhmotňují na jednom místě – v Harrachově.
Někdo si vytahuje telefon z bundy přímo
na lanovce, jiní si pro fotku přijíždějí po
sjezdovce. Selfie s harrachovským mamutím
můstkem je zkrátka velmi žádaná. „Pojď,
uděláme si závod,“ obrátí se v polštině muž
na svého syna. Oba se pak na bývalém obřím doskočišti v těžkých lyžařských botách
dají do běhu. Toto je bez nadsázky jediný
účel, který nyní harrachovské ikoně zbyl.
Poslední křeč mamuta přišla před pěti lety,
kdy se tu konalo mistrovství světa v letech
na lyžích. osT

Rusnok: Očekáváme
zpomalení
Banky od nás mají úrokové
sazby 1,75 procenta a střadatelům toho moc nedají
„Na podzim opatření vyhodnotíme a nepočítám, že bychom je zpřísňovali. Spíše možná
budeme moci někde ulevit,“ říká o regulaci,
která výrazně zahýbala s českým hypotečním trhem, guvernér centrální banky Jiří
Rusnok v rozhovoru pro týdeník Euro.
Česká ekonomika zpomaluje a nyní se
rozhoduje, zda to bude hladké přistání, nebo
přijdou nepříjemné otřesy. Nebylo by lepší,
kdyby ČNB měla už nyní sazby výrazně výš?
Vyhodnocujeme zpětně naše kroky před každou čtvrtletní prognózou. Dosud jsme vždy
dospěli k tomu, že i zpětně naše kroky odpovídaly potřebám ekonomiky. Celkem jsme
tak loni zvyšovali sazby pětkrát. Jak úspěšné bylo utahování měnových podmínek,
ukáže až delší časový odstup. Musím ale
připustit, že bychom byli nyní v komfortnější situaci, kdybychom v normalizaci měnové
politiky pokročili dál. Očekáváme zpomalování ekonomiky a nevíme, jak dlouhé a jak
hluboké bude, a je vždy příjemné mít větší
prostor pro uvolňování měnové politiky. Ale
jsme tam, kde jsme. Říkám zaplať pánbůh za
to. Co by za naši situaci dali jiní. Je nejistá,
nikdo si netroufá na silné předpovědi. Jsou
zde na jedné straně signály zpomalování až
téměř k recesi, ale i opačné, které naznačují,
že nic dramatického se neděje a česká i evropská ekonomika porostou dále. PP
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Jsem malý podnikatel a chtěl bych si pořídit
vlastní e-shop. Ale mám pocit, že je to hodně složité.
Můžete mi říct, jak bych měl postupovat?
FRANTIŠEK p., Praha

C

3.

1.

2.

4.

práci grafika, webdesignera a programátora,
se mohou pohybovat v desítkách tisíc korun.
Takové částky jsou ale pro drtivou většinu
drobných podnikatelů mimo jejich možnos-

Mám možnost sjednat si pojištění
schopnosti splácet, i když jsem OSVČ?
JANA K., Ostrava

P

ojištění schopnosti splácet může
využít každý, tedy i zaměstnanec
na částečný úvazek nebo OSVČ.
A pojistit si takto lze nejen hypotéku
nebo podnikatelskou půjčku, ale i osobní
půjčku, kreditní kartu, půjčku na auto,
kontokorent nebo peer to peer půjčku.
Lidé by si při sjednání půjčky měli dobře
promyslet, jak budou řešit situaci, když

ti. Další variantou je sáhnout po některé ze
služeb, která poskytuje již hotové řešení.
Tvorba e-shopu pak stojí jen vlastní čas, ke
kterému se připočte měsíční paušál v řádu
stokorun. Ten většinou zahrnuje hosting
a doménu, datový prostor a další služby
podle konkrétního balíčku.
Pokud se podnikatel nerozhodne, že
si e-shop založí sám včetně technického zázemí, pak jeho tvorbou nemusí trávit
měsíce. Není nutné ani čekat, až e-shop na
objednávku vytvoří firma. U e-shopu se čas
na něm strávený odvíjí především od toho,
do jaké míry je připravený obsah, zvláště
pak produktové fotografie a popisky. Jestliže
podnikatel zvolí cestu hotového řešení a má
vše po ruce, zvládne si „naklikat“ stránky
během jednoho dne. Pak už může věnovat
svůj čas prodeji a dle potřeby i aktualizaci
nabídky.
Počet přístupů i samotných nákupů
realizovaných přes mobilní zařízení
roste. Mít e-shop, který zvládá přizpůsobování se odlišným rozměrům displeje, by
mělo být samozřejmostí. Nestačí se spokojit
s tím, že se na mobilu stránky načtou. Responzivní web zvládne plnohodnotné zobrazení na různých zařízeních, a to je zvlášť
pro e-shop klíčové. Prvních několik vteřin
totiž rozhoduje o tom, zda zákazník na webu
zůstane, což se nestane, pokud bude bojovat
s chybným zobrazením stránek. Proto se vyplatí sáhnout po takovém nástroji na tvorbu
webu, který responzivitu zaručí.
Pocit, že informací není nikdy dost,
má mnoho začínajících podnikatelů.
E-shop zahlcený dlouhými odstavci textu
a příliš mnoha fotografiemi a grafickými
prvky však návštěvníka a potenciálního
kupujícího spíše odradí. Třeba u našeho
e-shopu druhé generace jsme šli cestou jednoduchosti, intuitivnosti a čistého vzhledu
šablon. Zároveň jsme ale nechali prostor na
sdělení příběhu firmy.

v rodině vypadne hlavní příjem.
Pak je pojištění schopnosti splácet
půjčku, které chrání před riziky, jako
jsou invalidita, pracovní neschopnost
nebo ztráta zaměstnání, zcela
nenahraditelné.
MARTIN STEINER,.

5.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

SLAWoMÍR JAKUB BUdZIAK,.Webnode

FOTO: Shutterstock.com

huť Čechů nakupovat online stále
roste a internetovým obchodům
se v Česku daří. I proto o vlastním
e-shopu dnes přemýšlejí i podnikatelé,
kteří si dosud vystačili s kamennou
prodejnou nebo profilem na sociální síti či
prodejním portálu. Kolem samotné tvorby
webu však stále panuje řada mýtů, které
mnohdy od založení e-shopu zbytečně
odrazují. Zmíním hlavních pět.
Doby, kdy nebylo možné vytvořit
plnohodnotný web bez znalosti programovacího jazyka, už jsou pryč. Pokud
se podnikatel rozhodne, že si e-shop založí
sám, stačí mu elementární orientace v internetovém prostředí. Moderní nástroje na
tvorbu webu pracují na principu drag-and-drop a jsou vlastně takovou skládačkou
s poměrně intuitivním ovládáním. Výhodou
je to, že služba „ukrytá“ za takovým editorem se postará o veškeré technické zázemí
a uživatel pak jen vybírá šablonu, nahrává
obsah a hraje si s designem webu. Služba za
něj řeší způsoby platby, umožní sledování
objednávek a dodá všechny statistiky.
Nový e-shop vždy vyžaduje určitou investici. Řešení na míru, která zahrnou
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DAŇOVÉ
TERMÍNY

K ALENDÁŘ

25. BŘEZNA
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE ZMĚN
Obchodujete se zahraničním a potýkáte se se
složitostí celních předpisů? Právě pro vás je určen
seminář Celní předpisy a celní řízení v roce 2019,
který proběhne poslední březnové pondělí v pražském sídle agentury CzechTrade. Cílem semináře
je upozornit podnikatele na poslední novinky
v oblasti a seznámit je s důležitými změnami,
které se jich přímo dotýkají. Více informací na
https://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/
kalendar-akci/celni-predpisy-a-celni-rizeni-v-roce-2019-280806.html.
26. BŘEZNA
BEZPEČNOST V KYBERSVĚTĚ
V čase množících se kybernetických útoků se
zástupci firem potřebují vyznat v tom, jak si zajistit IT bezpečnost. V úterý 26. března proběhne
v Praze již 13. ročník workshopu nad aktuálními
tématy kybernetické bezpečnosti. Na akci vystoupí odborníci z praxe i z akademického prostředí,
proběhnou praktické ukázky, prezentovat se
budou případové studie. Zájemci zaplatí za účast
1200 korun. Podrobnosti najdete na stránkách
www.itsw.cz.

nedílnou součást vaší značky. Workshop Budujte
svou firemní značku s lidmi a pro lidi vám poradí,
jak na to. Více informací i možnost přihlášení na
dubnový workshop najdete na www.businessinfo.
cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/budujte-svou-firemni-znacku-s-lidmi-a-pro-lidi-280616.html.

25. BŘEZNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
• daňové přiznání a splatnost
daně za únor 2019
• souhrnné hlášení za únor 2019
• kontrolní hlášení za únor 2019
ENERGETICKÉ DANĚ
• daňové přiznání a splatnost
daně z plynu, pevných paliv
a elektřiny 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)
benzinů za únor 2019

9. dUBNA
DIGITÁLNÍ REVOLUCE CZ
V úterý 9. dubna se v Brně koná konference
Digitální revoluce CZ 2018. Téma akce zní Kybernetická bezpečnost – visací zámek, nebo firewall?
Digitální znalost umožní firmě bezpečný přechod
k digitálním technologiím a může i výrazně vylepšit výsledky v podnikání. Další informace najdou
zájemci na http://digitalnirevoluce.cz/.

27. BŘEZNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ
• splatnost daně za leden 2019
(pouze spotřební daň z lihu)
1. dUBNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• odvod daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za
únor 2019
• podání vyúčtování daně
vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za zdaňovací
období 2018
• podání přiznání k dani a úhrada
daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání
zpracovává a předkládá sám

FOTO: Jan Rasch, Shutterstock.com

9. dUBNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ
• splatnost daně za únor 2019
(mimo spotřební daň z lihu)

3. dUBNA
BYZNYS S LIDMI A PRO LIDI…
Za poněkud patetickým heslem se skrývá
jednoduchá úvaha – vaši podnikatelskou vizi
vám nejlépe pomohou naplnit vaši zaměstnanci
a zákazníci. Aby se to povedlo, je potřeba mít
jasně formulované poslání a vnímat lidi jako

16. dUBNA
JAK NAKOPNOUT VÁŠ EXPORT?
Seminář Social Selling, který proběhne v úterý
16. dubna v sídle agentury CzechTrade v Praze,
nabízí jednoznačnou odpověď: pomocí sociálních
sítí. Sociální sítě od základů změnily způsob,
jakým dnes komunikujeme a hledáme informace.
Stále populárnější jsou přitom i mezi profesionály.
To přináší také pro exportéry nové šance, jak najít
a oslovit klienty v zahraničí, ale také výzvy
a vyšší nároky na digitální gramotnost.
Přijďte si poslechnout, jakým způsobem lze
tyto aktuální příležitosti využít. Více na
monika.dostalova@czechtrade.cz.

15. dUBNA
DAŇ SILNIČNÍ
• záloha na daň za 1. čtvrtletí
2019
20. dUBNA
DPH
• daňové přiznání a daň k MOSS
23. dUBNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• měsíční odvod úhrnu sražených
záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti
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GENERáLNÍ ŘEDITEL
Jan Mašek
ŠÉfREDAKTOR
Jaroslav Matějka, t: 225 276 485, matejka@mf.cz

Je možné vydělat miliony ujetou nabídkou?
Jistě, žádný problém

K

anadská firma Vitality Air prodává
plechovky se vzduchem z Rocky
Mountains. A zákazníci platí jako
mourovatí 23 dolarů za tři litry čistoty. Kdo
je hlavním zájemcem o artikl? Nepřekvapí,
že to jsou Číňané, vydělávají a v jejich
městech se nedá dýchat. Třicetiletý Moses
Lam, zakladatel Vitality Air, přiznal, že
vše vzniklo jako vtip. Dnes už je byznys
natolik úspěšný, že má i napodobovatele,
jedním z posledních je firma Aethaer z Velké
Británie.
To americká firma Potato Parcel vydělává
na bramborách. Tedy přesněji na „customizovaných“ bramborách, které rozesílá
poštou. Z byznysu generuje měsíčně 25 tisíc
dolarů. A v čem spočívá podstata úspěchu?
Zákazníkům připravuje brambory „na míru“,
s osobními, často pikantními sděleními. Tento byznys dokonce dostal peníze od investorů
ze Shark Tank, což je americká verze britské
televizní reality show Dragons’Den (v Česku
uváděná pod názvem Den D).
Velkým hitem se stala webová stránka
Ship Your Enemies Glitter založená Australanem Mathewem Carpenterem. Nabídla

lidem možnost, aby zasílali svým nepřátelům poštou anonymně obálky s „třpytivým
prachem“. Ten se po otevření obálky vysype
a vše zaneřádí. Během prvních čtyř dnů Carpenter vydělal 20 tisíc dolarů. Nápad vzápětí
prodal a inkasoval 85 tisíc dolarů. Rychlý
prodej zdůvodnil slovy, že nemohl úspěch,
který se kolem projektu rozpoutal, unést.
Američan Kyle Waring založil společnost
Ship Snow, Yo! Důvtipný nápad, s kterým
uspěl, zněl – rozesílat po Spojených státech
sníh. Ohlas byl neuvěřitelný. V prvních
48 hodinách startup obdržel 135 objednávek. Podle zakladatele má v současnosti
firma pěticiferný obrat. „Jen loni na Vánoce
jsme rozeslali White Christmas na více
než 80 adres na Floridě, Arizoně, Texasu,
Kalifornii, a dokonce i do New Yorku,“ řekl
a dodal, že jsou schopni posílat i vlastnoručně zhotovené sněhuláky. Úspěšný mladý
podnikatel nedávno založil další společnost.
Jmenuje se ShipFoliage.com, nově posílá
zájemcům listy stromů z Nové Anglie.
Tož tak…
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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ILUSTRACE: Vojtěch Velický

Blázni se radují, dolary cinkají
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nabízí
Exkluzivní ZADANÉ PŘEDSTAVENÍ jen PRO VAŠI FIRMU
pro uspořádání oslavy, výročí společnosti
či poděkování vašim zaměstnancům a klientům.
Velký sál s kapacitou 300
míst, který navrhl architekt
David Vávra. Tento prostor
má nezaměnitelné secesní
a kubistické detaily.
Je bezbariérový
a plně klimatizovaný.
Možnost uspořádání rautu
v prostorném foyer
pro 300 hostů. K dispozici
je i divadelní kavárna zadána
pouze pro vás.
Naše inscenace jsou uváděny s anglickými titulky,
takže je možné pozvat
i mezinárodní partnery.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
V případě závazné objednávky
do 30. června 2019 sleva 10 %.

KONTAKT
Marie Seifová,
mob.: +420 724 143 799
e-mail: seifova@svandovodivadlo.cz

Skvělá současná komedie z nejmenované firmy,
která je dílem dánského filmového režiséra Larse von Triera.
Ravn je ředitelem a majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy tají. Deset let se vydával za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést
na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když
chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo
je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec!
Nejúspěšnější inscenace Švandova divadla s Michalem Dlouhým
v hlavní roli, která slaví přes 370 vyprodaných repríz!
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Kombinovaná spotřeba 4,1–5,6 l/100 km, emise CO2 107–128 g/km.

NOVÁ MAZDA 3
ENGINEER ED TO A FEEL ING
My v Mazdě si myslíme, že auto nestačí jen řídit.
Musíte s ním i souznít. Nová Mazda3 přináší design budoucnosti
a nejnovější technologie, ale přitom jde o jedinou věc.
O vás. Řidič je v srdci všeho, co navrhujeme — od dynamického
zážitku z jízdy po tradičně čisté japonské linie. To je Jinba Ittai.
Auto a vy v dokonalé harmonii.

DRIVE TOGETHER
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