m ě s í č n í K v y d A v AT E L s T v í m L A d á f r o n TA

„Nabízíme průvodce
labyrintem cen staveb,“
říká Jiří Košulič,
statutární ředitel RTS
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Buďte divní. Je to radost

FOTO: Shutterstock.com / ILUSTRACE: Vojtěch Velický

Zrod nového řádu a snaha ho zavést, to hrozí
v organizaci vždy velkým průšvihem. Vyžaduje to
radikální změnu myšlení, chování, zažitých postojů.
Toho ale nelze dosáhnout jen direktivně, strohými
příkazy a ne neosobními oběžníky. Je třeba přesvědčit, zapálit, nést svoji kůži na trh.
Své o tom vědí úspěšní reprezentanti managementu v České republice, o kterých píšeme
v hlavním materiálu tohoto čísla. Spasitelé
i vizionáři. Ranaři i citlivky. Poznali, jak úžasní
mohou být, když se přestanou snažit být „normální“, když se vydají na neprobádané cesty, do
neznámých světů a povede se jim přitom s sebou
strhnout i další.

Všichni se loni prosadili a byli nominováni do finále prestižní soutěže Manažer roku. Ta je výjimečná tím, že jako jediná oceňuje osobnosti byznysu
napříč odvětvími, profesemi, regiony. Letos se toto
klání koná již po dvacáté šesté.
Vedle bílé je ale i černá. Lidé, kteří „pokoušejí
osud“ trochu jinak. I o nich často píšeme. Naposledy
nás zaujal Vratislav Mynář, úspěšný muž z Hradu, kancléř a podnikatel, hvězda investigativního
televizního pořadu Reportéři ČT. V rubrice nazvané
Podnikatelská halucinace se zamýšlíme nad jeho
přístupem k byznysu.
JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„Pokud se vždycky
snažíte být normální,
nikdy nebudete
vědět, jak úžasní
můžete být.“
Maya Angelouová,

americká spisovatelka, básnířka
a aktivistka (1928–2014)
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„Výjimku z EET by mohli mít
podnikatelé s ročními tržbami
až do 600 tisíc,“ připouští
ministryně Alena Schillerová
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NĚKDO NAD KVALITOU V TISKU MÁVNE RUKOU.

PRO VŠECHNY OSTATNÍ,
JSME TU MY.

V polygrafii ofsetového a digitálního tisku jsme ušli dlouhou cestu a vždy s jasným cílem.
Být na trhu nejlepší. Být v kvalitě tisku vždy o krok napřed.
Od běžného tiskového formátu až po největší XXL ofsetový a digitální tisk.

D&S Design Prague, s.r.o.

D&S Design Prague, člen skupiny Gerin, je více než 20 let spolehlivým dodavatelem tiskovin ve špičkové
kvalitě. Nejjemnější tiskové rastry současnosti (FM stochastika) v celé formátové škále polygrafické výroby,
vysoce jakostní světlostálé barvy zaručující dlouhodobě prozářený tisk, výroba pod specializovanou
polygrafickou normou ISO 12647.
Katalogy, brožury, prospekty, výroční zprávy, časopisy, mapy, plakáty A0/B0 i XXL.
Outdoorové tiskoviny: oboustranné citylighty, billboardy, bigboardy, megaboardy.
POS stojany, veškeré klasické i velkoformátové POS/POP polygrafické produkty.

www.gerin.cz

PERFEKTNÍ KVALITA TISKU – ZÁKLADNÍ KÁMEN PROFESIONÁLNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.
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Končí firmy s optimismem?

A191001999
INZERCE

Výjimkou jsou konjunkturální průzkumy, jež mapují důvěru v ekonomiku. Vývoj
takzvaných předstihových ukazatelů varuje
Čechy před zhoršujícími se výsledky. Důvěra
v českou ekonomiku se snižuje – a může
za to nepříznivý vývoj u našich klíčových
obchodních partnerů v EU.Indikátor důvěry
podnikatelů se snížil o jeden bod na hodnotu 95,5, což je zřejmě způsobeno právě stagnací v Německu. Tamní index nákupních
manažerů, který mapuje náladu ve zpracovatelském sektoru, se v březnu propadl
na hodnotu 44,7 (z únorových 47,6 bodu).
Hodnoty pod 50 bodů už analytici považují
za signál zhoršování ekonomické situace.
Vše komplikuje i nejistota kolem brexitu
a možné vyostření obchodních vztahů mezi
Spojenými státy, Čínou a Evropskou unií.

č esKO

Tuzemské podnikatele začíná ovládat
špatná nálada. Důvodů je víc

Britské firmy utíkají z čR
Velká Británie má v dohledné
době opustit EU. Poradenská
společnost Bisnode zveřejnila
analýzu, která porovnává, jak se
brexit vyvíjí z pohledu podnikání
firem ze Spojeného království
v Česku. Aktuální data naznačují, že se britský kapitál z České
republiky stahuje. Počet firem
s tamními majiteli se za rok 2018
snížil o 3,3 procenta a vrátil se

2,5 %

na úroveň roku 2015 (tedy před
referendum o vystoupení z EU),
objem kapitálu v základním jmění
českých firem poklesl dokonce
o 15 procent.
evropské peníze
do inovací
„Evropská komise chce investovat
peníze do českých firem i po roce
2020. České podniky se podle
komise málokdy pouštějí do

inovací, mohou proto jen těžko
čelit konkurenci ze západních
zemí. „Česká republika se nadále
řadí mezi nepříliš velké inovátory,
jelikož podíl inovativních českých
podniků nedosahuje průměru
EU,“ uvádí Evropská komise ve
své aktuální zprávě. Příležitostí
mohou být investice z evropských
fondů, které budou do ČR směřovat po roce 2021 v rámci kohezní
politiky EU.

FOTO: Shutterstock.com

T

uzemské hospodářství patřilo do
roku 2017 k nejrychleji rostoucím
ekonomikám v Evropě. Zadrhlo se
až loni. S meziročním růstem těsně pod tři
procenta je na tom sice stále lépe než většina
zemí západní Evropy, už ale pokulhává za
Maďarskem, Polskem či Slovenskem.
Optimismus tuzemských podnikatelů
měl velkou setrvačnost. „Firmy si růžové
brýle jen tak nesundají,“ říkal ještě na
konci loňského roku předseda AMSP ČR
Karel Havlíček. Index očekávání firem
ČSOB dosahoval v té době rekordních
výšin.
Na jaře 2019 se ale situace mění. „Českou
ekonomiku začíná ovládat pesimistická
nálada. Podnikatelé i spotřebitelé ztrácejí
důvěru v budoucí vývoj, což může negativně
ovlivnit výši investic a spotřeby. Přispívá
k tomu i vláda, která na jedné straně mluví
o nutnosti úspor a na druhé straně hodlá

skePse bez hRanic
Pesimismus se přenáší do České republiky,
kde ještě donedávna přibývalo podnikatelských subjektů (eseróček i držitelů živnostenského listu) rekordním tempem. Loňská
čísla, kdy se počet společností s ručením
navyšovat sociální výdaje,“ říká hlavní
omezeným zvýšil o 32 tisíc a počet aktivekonom BHS Štěpán Křeček.
ních OSVČ přesáhl milion, se letos zřejmě
nezopakují.
Quo vaDis, německo?
Dokonce i na úrovni vlády
Hlavní důvod rostoucí špatné nálase začíná mluvit o nutných
dy je ale jinde. „Vývoj v ČR navaúsporných opatřeních, což
zuje na špatné výsledky z NěAsi o
potvrzuje obavy podnikatelů,
mecka, které byly zveřejněny
že se dostáváme na vrchol
v pátek 22. března. Jednou
hospodářského cyklu, po
z hlavních obětí obchodních
kterém následuje ekonomicsporů mezi Spojenými státy
má růst v roce 2019 česká
ké ochlazení.
a Čínou může být exportně
ekonomika.
Zhoršování situace si začínají
orientované Německo. Takový
být vědomi i spotřebitelé, jejichž
vývoj by silně poškodil i Česko,
důvěra v ekonomiku se snížila
které je s Německem provázané
o 1,8 bodu na hodnotu 104,6. Paradoxní
ekonomickou pupeční šňůrou,“ doplňuje
je, že se tak děje i přesto, že spotřebitelům
Křeček.
narůstají příjmy, a nemají tak hluboko do peVětšina dat, která vydává Český statisněženky jako v době největšího optimismu.
tický úřad, popisuje minulost a nedokáže
s předstihem reagovat na aktuální dění
v ekonomice.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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č esKO

Ekonomický boom
zvedá morálku

Tradiční český nešvar mizí.
Stále více tuzemských podniků
splácí své závazky včas

58,57

Průmysl nehlásí
dobré zprávy
Stavební produkce v lednu 2019
meziročně klesla o 13,2 procenta.
Mírný pokles oproti lednu
2018 zaznamenala i průmyslová
produkce, ta reálně klesla
o 1,1 procenta. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných údajů Českého
statistického úřadu. Přestože klesá
produkce a mírně ubývá i zaměstnanců firem v obou sektorech,

Mezi největší hříšníky patří podniky,
které se věnují výstavbě inženýrských sítí,
demolicím, specializovaným stavebním
činnostem či budování silnic a dálnic. Tyto
firmy zaplatí faktury průměrně osm až
devět dní po termínu splatnosti.
Organizace, které se zabývají charitativní
činností či postavením menšin, uměleckým
vzděláváním, všeobecnou zdravotní či sociální péčí, platí naopak nejčastěji pět až šest
dní předem. Těch, co nesplní svou povinnost
včas, jsou jen promile.
Už předloni se platební morálka tuzemských podniků dostala nad evropský
průměr. Nejsvědomitěji plní své povinnosti
podniky v Německu či Dánsku, kde hradí
své závazky podle pravidel dlouhodobě více
než 80 procent podniků. V Portugalsku či
Rumunsku jde naopak o méně než pětinu
firem.
„Platební morálka je důležitou informací
o stavu firem a napovídá o její kondici. Z jejího vývoje lze odhalit případné problémy
ještě dříve, než skutečně nastanou,“ doplňuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

jejich platy stále rostou. Například
v průmyslu se za rok zvýšily o více
než sedm procent.
Restart obchodu
s Ruskem?
Ural, Sibiř a ruský Dálný východ
se díky velkému průmyslovému
potenciálu stále více dostávají do
centra pozornosti tuzemských
exportérů. České republice se
v posledních měsících významně

daří obchodovat hlavně v Uljanovské oblasti a Tatarstánu. Podle
agentury CzechTrade je v Rusku
zájem o tuzemskou leteckou
a zemědělskou techniku i strojírenské výrobky. Jak ukazují data
Českého statistického úřadu (ČSÚ),
vývoz z ČR do Ruska meziročně
vzrostl o 11,9 procenta. Sankce
a ruský ekonomický izolacionismus
tedy obchod s východní velmocí
nezabrzdily.

FOTO: Martin Pinkas, Martin Siebert

P

Zatímco v roce 2017 bylo takových subjektů
latební morálka českých firem se
2,3 procenta, loni už jen necelá dvě procenta.
zlepšuje už několik let. Pozitivní
Menší firmy jsou na tom se splácením
trend potvrdilo i srovnání let 2017
dluhů obecně lépe než velké korporace.
a 2018. Podle analytiků je důvod prostý:
A vůbec nejlepší čísla vykazují mikrofirmy
ekonomika roste a podniky prosperují.
do devíti zaměstnanců. „Skutečně probléSe splácením faktur tak mají stále menší
mové platby od třiceti dnů po splatnosti se
problémy.
nicméně týkají ve stejném poměru všech
„Lepšící se platební morálka českých
společností napříč ekonomikou a na
firem je dobrou zprávou pro podnivelikosti subjektů závislé nejsou,“
katele a je důsledkem zatím stále
dodává Štěpánová.
rostoucí tuzemské ekonomiky,“
potvrzuje Petra Štěpánová ze
Divoké
společnosti Bisnode.
stavebnictví?
Závěry vycházejí z data„Česko už nelze označovat
báze Bisnode. Podle statistik
procenta firem
za divoký východ, přesto ale
platilo loni své dluhy včas
loni splácelo
stále existují výrazné rozdíly
bezmála 59 procent společzávazky včas.
mezi jednotlivými obory.
ností (ještě v roce 2016 to byla
V některých mají firmy špatný
méně než polovina). Do třiceti
přístup ke splácení svých závazků
dnů po splatnosti zaplatila více než
i nadále,“ upozorňuje právník Jiří Koukal.
třetina firem. Vzorek je reprezentativní –
Také jeho slova potvrzují údaje z rozsáhlé
analytici hodnotili celkem 5,6 milionu fakdatabáze společnosti Bisnode. Vůbec nejtur od 169 tisíc podnikatelských subjektů.
horší přístup k placení svých závazků mají
Podíl firem, které zaplatily faktury včas,
stavební firmy, zatímco společnosti, které
meziročně vzrostl o dvě procenta. Další
podnikají v oblasti sociální péče a vzdělávápříznivou zprávou je úbytek podniků, jež
ní, nejčastěji platí faktury v předstihu.
platí s více než dvouměsíčním zpožděním.
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eRevoluce v ČR?
Inspirace Norskem

K veškeré komunikaci se státem
stačí podnikatelům obyčejné
online bankovnictví

K

omunikovat se státem přes internet
je pro české podnikatele stále
problém. Zlepšení by mohly přinést
zkušenosti z Norska, kde pro všechny služby
eGovernmentu stačí obyčejné přihlášení do
online bankovnictví.

FOTO: Profimedia.cz, Shutterstock.com

elegantní řešení
Služby takzvaného eGovernmentu v Česku
přešlapují na místě. Důvodem je především
technologická bariéra – používání datových
schránek, občanských průkazů s čipem
či podpisových certifikátů je pro mnoho
podnikatelů a živnostníků příliš složité.
Přitom je k dispozici technologie, která tento
problém elegantně řeší.
Přihlásit se do internetového bankovnictví
zvládne každý. A zkušenosti z Norska ukazují,
že právě touto cestou lze zjednodušit digitální
komunikaci živnostníků i občanů se státem.
Seveřané k tomu využívají identifikační nástroj pojmenovaný BankID. Každý měsíc přes
něj uskuteční 650 milionů transakcí.
„Identifikace, kterou každý den podstupují miliony lidí přihlašujících se ke svým
bankovním účtům, je spolehlivá, bezpečná
a léty prověřená. Proč tedy tuto technologii

Konec strašáku jménem
GDPR
Podle pesimistů znamenal 25. květen 2018 (den nástupu GDPR)
konec e-mailového marketingu.
Aktuální čísla ale ukazují, že nové
nařízení mělo vliv zejména na
čistotu databází, na něž komerční sdělení obchodníci posílají.
Množství odesílaných e-mailů se po
deseti měsících vrátilo na loňskou

podpisové certifikáty, čipové karty, čtečky
ani další složité technologie.
Jednoduše a rychle si na jednom místě
můžete požádat například o výpis z katastru
nemovitostí, trestního rejstříku či karty
řidiče. Lidé si přes tento systém zařizují
dokonce i občanské průkazy.
Revoluce se blíží?
A nemusí přitom jít jen o komunikaci se
V Česku by se podle Maxe Lufta mohla začít
státem. Norové uzavírají přes BankID
služba typu BankID teoreticky využívat
i smlouvy se soukromými subjekuž příští rok. Tuzemské banky již
ty. V zemi je do systému zapojezačaly pracovat na projektu,
no více než 1200 společností.
který má za cíl umožnit jejich
„Jsem přesvědčený o tom,
klientům využít přihlášení do
že na zavedení technologie
internetového bankovnictví
typu BankID v Česku by
pro přístup k dalším služmilionů transakcí se
vydělali všichni – stát, banky
bám včetně digitalizované
v Norsku měsíčně
i občané, kteří by se konečně
státní správy.
uskuteční přes
zbavili čekání na úřadech a zaVýhodou je jednoduché poBankID.
čali by využívat veřejné služby
užití. Uživatel se totiž stejně jako
21. století,“ doplňuje Max Luft.
dosud přihlašuje na svůj internetový
Připojit by se podle něj mohli i mobilní
účet, čímž je jednoznačně identifikován a je
operátoři, internetové obchody či dodavatelé
ověřena jeho totožnost.
energií. Uživatel by pak mohl téměř všechny
Pokud banka předá toto ověření dál
služby vyžadující přihlášení obsluhovat
a identitu svého klienta potvrdí, může
z jediného místa.
uživatel bez další námahy využívat služeb
všech institucí (tedy i všech státních), které
se k systému připojí. Nepotřebuje žádné
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

nerozšířit i na další služby vyžadující ověření identity uživatele místo toho, abychom
vymýšleli zbrusu nová řešení,“ ptá se Bedřich Max Luft, generální ředitel firmy DXC
Technology pro Českou republiku.

úroveň. „Pokles e-mailingu vydržel
přibližně do začátku října 2018.
S příchodem Vánoc se situace
následně opět vrátila do stavu jako
před zavedením GDPR,“ potvrzuje
David Finger, produktový manažer
služby Seznam.cz Email.
Odložte eNeschopenky
Hospodářské komora (HK ČR)
požádala v březnu vládu o posunutí
účinnosti eNeschopenky a zrušení

650

karenční doby na pozdější dobu,
nejlépe na leden 2020 či 2021.
„Odklad účinnosti na začátek roku
by zaměstnavatelé přivítali i proto,
že je vždy vhodnější nastavovat
nové informační systémy či měnit
stávající k začátku nového účetního
období. Pokud jde o plošné zapojení lékařů do systému eNeschopenky, doporučujeme využít zkušenosti se zaváděním eReceptů,“ říká
prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
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Miliardy proti suchu i mokru

Fond, který pojistí zemědělce proti přírodním
pohromám, chtějí mít Slováci už letos

škoDy řeší i stát
Podle představ slovenského ministerstva
zemědělství a rozvoje venkova do něj budou
přispívat zemědělci i vláda. Pojištěným
zemědělcům bude kompenzovat škody
způsobené rozmary počasí, na které dnes
schvaluje příspěvky stát. „Do budoucna to
bez zmíněného fondu nepůjde,“ říká šéfka
resortu zemědělství a rozvoje venkova Gabriela Matečná.
Ministryně by chtěla fond nastartovat
ještě letos. „Tento rok máme na to, abychom

Růst ekonomiky zklamal
Slovenská ekonomika loni ve
čtvrtém čtvrtletí zpomalila tempo
růstu proti předchozímu kvartálu
na 0,8 procenta. Uvedl to slovenský
statistický úřad. Zatímco ve
třetím čtvrtletí 2018 rostlo hospodářství nejrychlejším tempem od
roku 2015 (o 4,6 procenta), konec
roku už tak úspěšný nebyl. „Růst
slovenské ekonomiky v závěru
roku zklamal a výrazně zaostal za

rizikový fond ve spolupráci s ministerstvem
financí, bankami a komerční sférou vytvořili a uvedli ho do života,“ doplňuje.
Kdy bude zahájen jeho ostrý provoz, ale
politička nechce odhadovat. Na fondu totiž
pracovali už její předchůdci a vždy zůstalo
jen u slibů. Novinka se nelíbí pojišťovnám
– jde o komerční firmy a dávat peníze tam,
kde se jim podle jejich názoru nevrátí,
nemají zájem.
Jsou na slovensku Dál?
„Předcházející léta s jarními mrazy a extrémním suchem v letech 2017 a 2018
skutečně ukázaly, že projevy počasí mají
výrazný vliv na pěstování plodin. I proto je
žádoucí, abychom intenzivněji řešili řízení
rizik v zemědělství. Podle nás je to zapotřebí
ve dvou rovinách. První je refundace části
ročního pojistného pro pojistitelná rizika.
Tento institut funguje v okolních zemích
běžně. Druhou je právě rizikový fond, do
kterého budou přispívat stát i zemědělci,“
potvrzuje pro server polnoinfo.sk mluvčí
slovenské Zemědělské a potravinářské
komory Jana Holaciová.

výkonem z předchozích čtvrtletí
i za očekáváními. Důvody je třeba
hledat v zahraničí,“ uvedl analytik
UniCredit Bank CR and Slovakia
Ľubomír Koršňák.
soumrak cukrovarů?
Zrušení národních kvót na výrobu
cukru v zemích EU v kombinaci se
snížením cel na dovoz cukru z jiných světadílů přináší evropským
firmám problémy. Spotřebitelé se

S nastavením modelu fungování podobné
instituce je problém i v Česku. Současný
ministr zemědělství Miroslav Toman říká,
že jde jen o záměr, který se musí dopracovat.
Respektive je nutné zjistit a spočítat, kolik
musí být ve fondu peněz a z jakých zdrojů.
Jasno by mělo být do dvou let. Jeho předchůdce Jiří Milek (ANO) mluvil dokonce
o dřívějším termínu. Fond měl být podle něj
akciovou společností, ve které by majoritu
drželi zemědělci
„Loni mi třetinu úrody potloukly kroupy,
menší výnosy byly i kvůli suchu. Od státu
jsem ale neviděl ani korunu. Když to funguje
v sousedních zemích, proč ne u nás?“ ptá se
farmář Peter Molnár z malé obce Lehnice,
která leží mezi Bratislavou a Dunajskou
Stredou.
Za loňské sucho si čeští zemědělci rozdělí
dvě miliardy korun, slovenští farmáři nedostanou od státu nic. Sucho v roce 2017 jim
přitom stát kompenzoval sedmnácti miliony
eur (asi 440 milionů korun). Taková částka
pokryla asi polovinu škod.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

radují z levného cukru, ale cukrovary krachují. Například německý
koncern Südzucker už oznámil
zavření pěti poboček v Německu,
Polsku a ve Francii. Poslední dva
cukrovary v Trenčianské Teplé
a Seredi, které zbyly na Slovensku
z více než deseti socialistických
podniků, by měly soumrak evropské výroby cukru přežít. Pomůže
jim prý nedávná modernizace
i rozšíření výroby.

FOTO: ČTK, Jan Rasch

Z

jihovýchodní Moravy se pomalu
stává polopoušť a také úrodný
Žitný ostrov na Slovensku se podle
odborníků posouvá ke středomořskému
podnebí. Změna klimatu komplikuje život
podnikatelům v zemědělství v celé střední
Evropě. Doprovodným jevem jsou velké
výkyvy počasí – dlouhotrvající sucha
střídají přívalové deště či bleskové záplavy.
I proto chtějí mít Slováci v dohledné době
naplněný rizikový fond, který bude ekvivalentem českého fondu těžko pojistitelných
rizik, jež má fungovat od roku 2021.
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NAŠE STRAVENKA

KARTA S FÉROVÝMI PODMÍNKAMI

Zjednodušte život ﬁrmě i zaměstnancům
se stravenkovou kartou Naše stravenka
Pro firmy

• nulová provize od zaměstnavatelů
• jednoduchý způsob objednávání

Pro zaměstnance
• zůstatek na kartě má

neomezenou platnost

karet i administrace

• možnost platit v restauracích

papírových stravenek

• útrata až 1 600 Kč za den

• odpadá složité rozdávání

a prodejnách Lidl a Kauﬂand

Více informací na:

800 115 435 (Po - Pá, 8-17)

info@nasestravenka.cz

www.nasestravenka.cz
Naše stravenka i v mobilní aplikaci
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Nizozemci
blázní za e-biky

V zemi větrných mlýnů
cyklisté loni utratili za elektrokola
více než miliardu eur

1,2 mld.

soumrak kiosků
v Barceloně
Po desetiletí začínal den v katalánské metropoli nákupem novin
v pouliční trafice a jejich čtením při
snídani v baru. To byly dva pilíře
utvrzující sousedské vztahy. U prodejců dokonce zákazníci nechávali
svoje klíče pro případ, že by odešli
z bytu bez nich. V posledních letech
ale 338 kiosků z ulic zmizelo a další
je budou podle listu El País následovat. Digitální věk si vybírá daň.
Podnikání podráží klesající odbyt
novin, ty kdysi představovaly až

PřibývaJí úRazy
Je zřejmé, že v Nizozemsku se radikálně
proměnil pohled na elektrokola. Ještě nedávno na ně totiž mnozí pohlíželi skoro opovržlivě, říkali, že jsou vhodná jen pro starší
lidi. Nyní je ale volí stále více Nizozemců.
Šedesát procent z nich žije ve vzdálenosti
15 kilometrů od místa, kde pracují, a zjistili,
že e-biky jsou na tuto vzdálenost perfektními dopravními prostředky.
Větší počet elektrokol na cyklostezkách
a silnicích má ale i stinnou stránku. Způsobil,
že přibylo vážnějších úrazů, protože na kolech
jezdí stále více seniorů. Běžně je používají
i osmdesátníci, a dokonce ještě starší lidé.
„Elektrokola budou dominovat. A už brzy
nebudeme rozlišovat: kola, elektrokola.
Budeme hovořit jen o kolech. E-biky se
stanou něčím běžným, normálním, myslím
tak v horizontu deseti let. Všechna kola pak
budou podle mě poháněna malými motory,“
řekl Floris Liebrand.
JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

80 procent příjmů pro trafikanty. Ti
tak dnes prodávají hlavně nealkoholické nápoje a pronajímají plochu
kiosků na reklamní sdělení.
Plastičtí chirurgové
na koni
První prsní silikonový implantát si
nechala před 57 lety v USA voperovat Timmie Jean Lindseyová, tehdy
takřka třicetiletá matka šesti dětí.
Odstartovala tak velký boom. Jen
v roce 2017 se podle Mezinárodní
celosvětové organizace pro estetickou plastickou chirurgii rea-

lizovalo přes 3,2 milionu zákroků
na prsou. Ještě více zásahů si ten
rok vyžádaly „facelifty“ obličejů
(4,2 milionu): nejžádanější byly
úpravy očních víček (1,3 milionu),
nosů (877 tisíc) a „fat graftin“
neboli přenos vlastního tuku
(602 tisíc). Žádaná byla i liposukce
(1,5 milionu zákroků).
Neoblíbené,
leč dobře placené
Jsou džoby, které chce ve Spojených státech vykonávat málokdo,
proto jsou dobře placené, píše se

FOTO: Profimedia.cz, Shutterstock.com

B

2018 za ně utratili 1,2 miliardy eur, poprvé
yznys s bicykly dostal v Nizozemsku
jich zakoupili více než těch tradičních. Oproti
nový impulz. V cyklistické zemi
předchozímu roku se zdvihl jejich odbyt
číslo jedna, kde na kolech jezdí více
o 40 procent, bylo jich prodáno 409 400 kusů.
než 36 procent lidí, loni opět padl rekord
Následkem toho průměrná cena bicyklu
v prodejích. A to i přesto, že ceny
v zemi stoupla o 200 eur na 1207 eur
kol, která jsou stále kvalitnější,
(734 eur v roce 2011). Na otázku
lépe vybavená, konstruovaná
listu The Guardian, zda dražší
z lepších materiálů,
kola Nizozemce neodradí od
nepřetržitě stoupají.
cyklistiky, představitel RAI
Loni bylo prodáno v NiFloris Liebrand odpověděl:
zozemsku více než jeden
utratili loni Nizozemci
„Rozhodně ne. Cyklistiku
milion kol všech typů, což
za elektrokola.
máme v krvi, jsme v tomto na
bylo o 5,7 procenta více ve
světě zemí číslo jedna. Jsme
srovnání s rokem předchozvyklí investovat do nových, inozím. Nizozemci tak opětovně
vativních bicyklů na rozdíl od jiných
potvrdili, že je milují a nedají na
zemí, včetně třeba Velké Británie.“
ně dopustit. V zemi se sedmnácti miliony
A dodal: „Pro nás je zcela normální utratit
lidí jich je v současnosti 22,5 milionu.
za kolo tisíc eur, za e-bike pak dva i více tisíc
eur, je to v naší kultuře. Věříme v kvalitu
elektRické šílenství
našich produktů. Jistě, na trhu jsou také
Podle RAI Vereniging, organizace repreelektrokola za 700 nebo 800 eur, ale ta
zentující automobilový a cyklistický sektor,
jsou z jihovýchodní Asie a jejich kvalita je
Nizozemci rychle ustupují od nákupu tradičvýrazně nižší.“
ních kol a upřednostňují elektrokola. V roce
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Stop mincím
a bankovkám

Ten, kdo bude chtít
ve Švédsku platit hotovostí,
bude už brzy za exota

P

odle průzkumu společnosti Forex
Bonuses tři z pěti transakcí, kdy
dva lidé obchodují tváří v tvář,
probíhají v zemi bezhotovostně. Švédská
koruna v oběhu už představuje pouhé jedno
procento hrubého domácího produktu země,
to je desetkrát méně než ve zbytku západní
Evropy nebo ve Spojených státech.
Stále více kaváren, restaurací a obchodů
mince a bankovky nepřijímá. K nim se postupně připojují i řetězce jako IKEA nebo Ahlens.
Polovina místních obchodů předpokládá, že
během následujících šesti let přestane přijímat
hotovost. Trend je jasný, píše Guardian, většina Švédů dává přednost digitálním a mobilním platbám.
A vláda již vytváří strategii, která by umožnila zrušit mince a bankovky do konce příští
dekády. Švédská centrální banka dokonce
zvažuje možnost zavedení státní kryptoměny.
stačí mobil
Švédové mince a bankovky už nepotřebují,
drobné nákupy jim usnadňuje od roku 2012

platební systém Swish. Rozjel se za podpory
šesti velkých švédských bank a centrální banky. Loni v září měl už 6,5 milionu
uživatelů.
Vše funguje přes aplikaci v mobilu. Uživatel je jejím prostřednictvím propojen přes
telefonní číslo na svůj bankovní účet. To mu
umožňuje přesun peněz v reálném čase. Jen
několik sekund po potvrzení tak transakce
proběhne.
„Je to velmi praktické. Když jsem zapomněl peněženku doma, tak moje manželka
prostřednictvím systému Swish zaplatila moji
kávu a croissant od svého stolu na univerzitě
v Lundu,“ řekl deníku Guardian Richard
Orange.
Také do kostelů už dnes chodí lidé se smartphony namísto peněženek. Milodary zasílají
prostřednictvím této mobilní aplikace.
konec DemokRacie?
Ale ne všichni jsou z nového trendu nadšení.
Brojí proti němu hlavně skupina Kontantupproret. Tvrdí, že vše je dílo švéd-

FOTO: Profimedia.cz

obsluhy vozů odvážejících odpad
z ulic si přijde za rok na 45 tisíc
dolarů. Dále jsou v seznamu jmenováni lidé, kteří uklízejí po psech
jejich exkrementy z ulic, pohřební
zřízenci, řidiči nákladních automobilů, odvšivovači a deratizátoři.
Jejich roční příjmy se pohybují od
45 do 70 tisíc dolarů.
na stránkách web The Motley Fool.
Na prvním místě je zmíněn uklízeč
míst zločinů. Roční výdělek se pohybuje u zkušených „čističů“ kolem
75 tisíc dolarů (1,7 ml. korun). Člen

Falešné faktury
zamořily Británii
Jedna ze sedmi malých a středních
firem ve Velké Británii se stala
v posledních dvanácti měsících

ských bank majících jediný cíl: odstranit
hotovost a těžit z toho. Hlasem skupiny je
Björn Eriksson, bývalý policejní šéf. Tvrdí,
že pokud hotovost zmizí, bude to znamenat
konec demokracie, soukromí a individuální
svobody. Jeho kritici ale poukazují na to, že
Eriksson je ve vedení Asociace švédských
soukromých bezpečnostních služeb. A ty by
mohly přijít o svůj byznys.
Jiní zase argumentují, že konec mincí
a bankovek by ohrozil starší a mentálně postižené lidi. Neuměli by si poradit s digitálními
transakcemi, pokud by hotovost zmizela. Praxe však potvrzuje, že nic takového se neděje,
starší Švédové žádné potíže nemají.
A tak jediní, kdo se zatím drží křečovitě hotovosti, jsou podle Richarda Orange například
drobní řemeslníci, prodejci, kadeřníci, vesměs
imigranti. Vede je k tomu podle jeho slov buď
to, že si ještě na nový trend nezvykli, nebo
nechtějí, aby jim někdo viděl „pod prsty“.

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

obětí podvodníků. Průměrná škoda
činila více než pět tisíc liber. Taková
jsou alarmující zjištění banky
Barclays. Podle ní podvodníci útočí
stále častěji na menší společnosti,
zasílají jim falešné faktury a žádají je o proplacení neexistujících
služeb. Banka Barclays zjistila,
že pouze čtvrtina zaměstnanců
důkladně zkontrolovala faktury
předtím, než je proplatila. Stejné
množství odpovědělo, že bylo
podvedeno, protože důvěřovalo
e-mailové adrese, z které byly
faktury zaslány.
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EET: Odpůrci prohráli,
podnikatelé si zvykli

Výraznější úpravy EET už zástupci
českých podnikatelů ani politici
do zákona neprosadí

B

řemeno, které ochotně neseš, stává
se lehkým, pravil kdysi Publius
Ovidius Naso. Pro vztah tuzemských
podnikatelů k hitu Andreje Babiše, tedy
elektronické evidenci tržeb, to bezesporu
platí, přestože hlasy menšiny kritiků
(paradoxně častěji z řad politiků než
podnikatelů) stále znějí poměrně hlasitě.
Čeští podnikatelé si na proklínanou
EET zvykli, podle průzkumů ji podporuje
výrazně nadpoloviční většina těch, kterých
se v prvních dvou vlnách dotkla. Po dvanácti
měsících fungování ji dokonce v anketě Deloitte vyhodnotila pětina živnostníků jako
nejlepší zákon roku. Plus, byť s výhradami,
jí dávají všechny významnější podnikatelské
organizace a svazy v Česku.
„Na nedávném kongresu Samoška bylo asi
400 zástupců maloobchodních prodejen –
tedy podnikatelů, kteří tržby evidují již dva
roky. Moderátor se jich zeptal: kdo je proti
EET? Zvedlo se jen pět rukou,“ pochlubila se
Profitu ministryně financí Alena Schillerová.
„Maloobchodní prodejci EET podpořili,
ale současně na mě volali – ať je pro všechny, prosím. Pro všechny,“ tvrdí Schillerová.

souDci eet neohRozili
To, že bude EET (téměř) pro všechny, je na
jaře 2019 víc než pravděpodobné. Do roku
2020 by měla vstoupit v platnost novela
zákona o EET, která odstartuje další fázi. Zapojeni budou řemeslníci, zemědělci, zástupci
výrobních činností či svobodných povolání.

Letos v únoru prošla novela zákona ve
sněmovně prvním čtením. Z řad opozice
zněla silná slova: „Kanon na vrabce: drahý,
ale neúčinný.“ „Zákon, který zničí drobné
živnostníky.“ Hlasitý a procítěný odpor
poslanců ODS, SPD, Pirátů či TOP 09 ale
kýžený efekt nepřinesl.
Vize Babiše a Schillerové zřejmě definitivně zvítězila, ústupky politickým rivalům
byly a jsou nulové. Poněkud více musela
vláda naslouchat podnikatelským organizacím. I tak si ale ANO prosadilo téměř vše,
co mohlo být po rozsudku Ústavního soudu
ohroženo.
Ústavní soudci zastavili spuštění třetí
a čtvrté vlny a škrtli několik paragrafů. EET
už neplatí – tak jako v první fázi – u bezhotovostních plateb, z účtenek zmizela rodná
čísla podnikatelů.
Legislativa také už neobsahuje některé
výjimky z EET, například pro nevidomé či
prodejce kaprů, jenže ani ty ÚS nezakázal.
Pouze řekl, že je musí stanovit zákon.
oDPůRci (maRný) boJ
nevzDávaJí
Debaty, zda se EET nezruší, případně
z gruntu nepředělá, nicméně neutichly.
S tím, jak se blíží termín přijetí novely, hlasy
odpůrců sílí.
EET slouží spíše jako nástroj k šikaně
poctivých podnikatelů ze strany úřadů,
zatímco nepoctiví se většinou kontrol
obávat nemusejí, tvrdí zástupci Unie malých
a středních podniků ČR.

Odpůrci elektronické evidence tržeb přišli
také s argumentem, že ze systému unikají
citlivá data podnikatelů zapojených do EET,
podle nich nesplňuje základní požadavky na
bezpečnost.
„K údajům se může dostat téměř každý.
Pokud někdo chce, zjistí obraty jednotlivých
provozoven, měsíční prodeje, prodeje ve
dnech, hodinách i minutách,“ upozorňuje pro
BusinessInfo.cz IT expert Boleslav Buzek.
„Dle vývoje obratu lze například vyčíst,
ve kterém místě se lépe podniká, v jaké
dny a jaké jsou sezonní výkyvy. Na základě
těchto informací můžete rozhodovat o významných investicích i o optimalizaci zásob
v sezonních výkyvech, a získat tím nekalou
konkurenční výhodu,“ doplňuje Buzek.
Obrat provozoven a další podobné údaje
jsou přitom podle obchodního zákoníku ob-
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chodním tajemstvím. Je tedy EET v přímém
rozporu s českým obchodním právem?
ministRyně:
ani Já nemám PřístuP
„To je samozřejmě úplný nesmysl. Považuji
to za pouhou snahu o zviditelnění a hledání
senzace někde, kde není. Celý systém splňuje ty nejvyšší bezpečnostní požadavky. Má
do něj přístup jen omezený počet pracovníků Finanční správy s bezpečnostní prověrkou NBÚ a veškeré přístupy jsou logovány,“
kroutí hlavou ministryně financí.
„EET je navíc součástí tzv. kritické
infrastruktury státu, přenos dat je šifrován v souladu s bezpečnostními standardy
zákona o kybernetické bezpečnosti. Ani
já do systému nemám přístup,“ dodává.
K tradičním odpůrcům jako Boleslav Buzek

či předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek se přidávají další. Pokud
bude vláda ignorovat jejich připomínky,
hodlají se obrátit na soud.
„Určitě podpoříme jejich kroky, pokud
nás osloví,“ doplňuje předseda Unie malých
a středních podniků ČR Jozef Regec.
Alena Schillerová je ale v tomto případě
pevná v kramflecích. Po rozsudku Ústavního soudu je pravděpodobnost, že by dal
jakýkoli soudce zapravdu odpůrcům, mizivá.
„Zákon o evidenci tržeb již jednou v testu
ústavnosti jako celek obstál,“ mává ministryně nad snahami Buzka a spol. rukou.
co se nám Ještě nelíbí?
Novým mluvčím nespokojenců může být
právě předseda Unie malých a středních
podniků ČR Jozef Regec.

Na rozdíl od Radomila Bábka má jeho
kritika kultivovanější formu, jeho názory
nejsou ostře vyhraněné. Navíc neargumentuje ad hominem jako Bábek, pro kterého se
stal Andrej Babiš zavedením EET zločincem.
„Nad některými připomínkami Unie
malých a středních podniků se stojí za to
zamyslet,“ připouští podnikatel Michal
Hanzlík. Sám přitom elektronickou evidenci
považuje za prospěšnou.
Příkladem může být Regecova kritika
offline evidence tržeb. Ty mají být podle novely jedním z ústupků nejmenším
podnikatelům a živnostníkům, již budou
mít výjimku z EET. Evidovat tržby ovšem
budou muset v papírové podobě. Na úřadě
si vyzvednou blok papírových účtenek a vyplněné je pak jednou za tři měsíce berňáku
předají.
›
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K vládě jsme skeptičtí,
EET ale nerušme
„EET ano, ale…,“ říkají od
počátku zástupci
Hospodářské komory ČR.
Podle jejího prezidenta
Vladimíra Dlouhého je na
případné úpravy ještě čas

TReNd

Loni jste měli výhrady ke změnám, které
novela přináší – zejména k výši ročního
limitu hotovostních tržeb. Je podle vás ještě
šance, jak tyto parametry upravit?
Věřím, že existuje reálná šance limit několikanásobně zvýšit, aby nedával smysl jen
pro ty, kteří si podnikáním pouze přivydělávají. Budeme v této věci spolupracovat se
zákonodárci.
Jaké jsou další připomínky komory
ke změnám, jež novela přináší?
Obecně platí, že kontrola podnikatelů
zařazených do těchto vln bude v praxi často

„Offline evidence tržeb přináší stejnou
nutnost papírování a běhání po úřadech.
Podnikatel si musí nejprve účtenky vyzvednout na finančním úřadě a pak jen vystavuje, zapisuje, úřaduje, aby pak každého čtvrt
roku mohl předat úřadu speciální formulář
s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek,“ říká Regec.
„Tady bych souhlasil. EET buď bez výjimek,
nebo vůbec,“ doplňuje Michal Hanzlík. Firmy
obecně odmítají, aby povinnost evidovat tržby
„zaplevelily“ výjimky. „Chceme, aby vláda
dokončila i zbývající fáze EET, a to bez zbytečných neodůvodněných klauzulí. Odmítáme
návrhy, aby se EET vztahovala jen na plátce
DPH. Tím by vláda nerovně zatížila pouze část
podnikatelů, kteří již řadu povinností plní.
Navíc by se vytratil hlavní cíl EET, tedy zjistit
skutečné příjmy podniků a živnostníků a zamezit daňovým únikům,“ varuje mluvčí Svazu
průmyslu a dopravy Eva Veličková.

I proto hodlá ministryně minimálně v této
věci ustoupit: „Začátkem dubna jsem podpořila v rozpočtovém výboru pozměňovací
návrh, který tuto hranici posouvá na
600 tisíc korun,“ přiznává Schillerová.
„Podnikatel denně vyhazuje plnou igelitku
papírů, které nikdo nechce. Navíc elektronika má výpadky a zasekává se software,
což podnikateli komplikuje tržbu a ještě mu
hrozí pokuty. Pro podnikatele EET obecně
znamená zbytečnou administrativní zátěž
a zbytečnou překážku v jejich podnikání. Už
tak více úředničí, než podniká,“ shrnuje své
výhrady k EET Jozef Regec. I on věří, že boj
za úplné zrušení zákona ještě není prohraný.
Nesouhlasí ani s tím, že díky kontrolnímu
hlášení a elektronické evidenci došlo k omezení daňových úniků či podvodů: „Proble-

směšně nízká hRanice
Malým podnikatelům se s offline tržbami
podle Regece neuleví. Ministryně navíc do
zákona prosadila nízkou hranici 200 tisíc
korun ročních tržeb. Podnikatel s nárokem
na offline evidenci nesmí být plátcem DPH.
To se nelíbí nikomu ze zástupců podnikatelských organizací.

Měli by se do ní zapojit podnikatelé takzvaných svobodných povolání, například lékaři,
právníci, účetní, ale i autoservisy a pneuservisy, dopravci či zemědělci, výrobci
potravin či nápojů, nábytku, oděvů a strojů,
pořadatelé sportovních a kulturních akcí
a podobně.

Koho se týká nová fáze?

matika neefektivního výběru daní nestojí
na malých podnikatelích a živnostnících, ale
na velkých daňových podvodech a únicích,
které mají k oblasti podnikání s evidencí
tržeb daleko,“ prohlašuje.
Alena Schillerová kontruje s tím, že
opak dokazují statistiky: „Efekty evidence
tržeb jsou patrné. Například u stravovacích
služeb došlo po náběhu evidence tržeb
k 16procentnímu nárůstu počtu plátců
DPH, což je čtyřikrát větší růst, než je
průměr ve všech ostatních oblastech. Daně
se nám samozřejmě nejen, díky EET daří
vybírat mnohem lépe, jen od roku 2014
jsme vybrali více než 450 miliard korun
navíc,“ vypočítává.
Podle ekonomů ale za lepším výběrem
daní stojí především kondice ekonomiky,
dopady nástrojů jako EET či kontrolní hlášení jsou jen těžko měřitelné.
vietnamci za voDou?
Také další podnikatelé, kteří EET podporují,
kritizují, že evidence tržeb nevedla k očekávané kultivaci podnikatelského prostředí.
Podle Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) úředníci místo postihování
nepoctivých obchodníků využívají revize
k šikaně poctivých prodejců. Opakovaně totiž kontrolují podnikatele, kteří své

FOTO: ČTK
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zcela nemožná a nebude prováděna, protože
je neefektivní. Domnívám se, že by měla
být přehodnocena povinnost poplatníků
evidujících v onom zvláštním offline režimu
podávat čtvrtletně oznámení finančnímu
úřadu. Jako neplátci DPH by měli nadále
zůstat v kontaktu s finančními úřady jen
jednou ročně při podávání přiznání k dani
z příjmů (oznámení by bylo přílohou).

se však, že to v případě třetí a čtvrté vlny
EET úplně neplatí – je diskutabilní zavádět
něco, co není z podstaty kontrolovatelné
a vymahatelné. Každá daňová politika je
ve skutečnosti sporem mezi spravedlností
a „spravovatelností“ jednotlivých opatření.
A dobrá daňová politika se nesmí bát kompromisů.

Cílem EET mělo být narovnání
podnikatelského prostředí. Daří se to?
Zavedení EET pomohlo celé řadě našich
členských firem v boji s nekalou konkurencí, jak víme z jejich zpětné vazby. Zejména
u drobných podnikatelů je však evidence
spjata s poměrně citlivě vnímanou vyšší administrativní zátěží. Podnikatelské prostředí
ale pokřivují i daleko podstatnější faktory
než nezdaněné hotovostní platby. Příkladem
jsou masivní dotace nebo různé zvláštní sektorové regulace. Jsem skeptický k očekáváním, že vláda v boji za férové podnikatelské
prostředí zasáhne i proti těmto faktorům.

Co říkáte na offline evidenci (papírové
účtenky) pro nejmenší podnikatele?
Papírové účtenky vypadají jako rozumný
návrh, pokud by byly synonymem toho, že
je vydávají ti, kdo jsou vyňati (osvobozeni)
z povinnosti evidovat tržby elektronicky.
Tento racionální přístup je ale v samotném
vládním návrhu novely znehodnocen velmi
úzkým nastavením parametrů vymezujících,
koho by se nově zaváděný zvláštní „papírový“
režim měl týkat. Není vůbec jasné, jak by stát
vytěžil rozsáhlá čtvrtletní data od drobných
neplátců DPH k odhalování daňových úniků
na dani z příjmů, která se vyrovnává stejně
až jednou za rok.

EET by měla být zavedeno plošně bez
výjimek, tvrdí například AČTO. Souhlasíte?
V obecné rovině je to správná teze, obávám

Odpůrci se plánují obrátit na soud, aby
zákon zrušil. Mají takové kroky šanci?
Žádost o zrušení zákona není podle mého

povinnosti plní, čímž omezují jejich činnost.
Nepoctivým se prý často vyhýbají.
Nedávný průzkum AČTO navíc ukázal, že
až pětina asijských večerek nevede účtenky
a kontroly EET selhávají.
„Poměr nevydaných účtenek jasně ukazuje na větší anonymitu města, a tedy i větší
možnost zákon obcházet. Proto by zejména
ve městech měly být kontroly u problémových skupin obchodníků důslednější. Jedině
tak lze dosáhnout požadovaného cíle narovnání tržního prostředí,“ shrnuje předseda
AČTO Zdeněk Juračka. Průzkum si AČTO
zadala u nezávislé analytické společnosti

Nielsen ČR. Z hlediska dodržování a vymáhání zákona je situace špatná, konstatuje
asociace.
Katastrofální situace prý panuje v Praze,
středních Čechách a na jižní Moravě. V Praze nebyla při kontrole vydána účtenka ve
27 procentech českých, a dokonce ve více
než třetině ostatních prodejen. Ve Středočeském a Jihomoravském kraji nebyla „babišenka“ vydána dokonce ve 42, respektive
47 procentech případů.
Ministryně Schillerová se brání i v tomto
případě: „Rozhodně si nemyslím, že by
Finanční správa kontrolní činnost podce-

INZERCE

názoru správným krokem. Nelze předpokládat, že by Ústavní soud při stejném
personálním složení změnil jednou zaujatou
většinovou pozici. Navíc případný rušící
verdikt Ústavního soudu v roli negativního zákonodárce by byl jen další výraznou
změnou právního prostředí, otevíral by
otázky spojené s kompenzacemi subjektům
z prvních vln atd. Hospodářská komora je
srozuměna s existencí EET a příslušný zákon
považuje nyní již za nedílnou součást našeho
právního řádu. Podnikatelům obecně vadí
spíše neustálé změny zákonů, tedy právní
nejistota v naší zemi, než samotný obsah
konkrétních regulatorních opatření. Na EET
si už zvykli.

ňovala. Naopak, díky EET jsou kontroly cílenější a zaměřují se zvláště na ty podnikatele, kteří již mají vroubek. Tím rozhodně
nechci říci, že by snad FS měla někoho
šikanovat, opak je pravdou. Cílené kontroly
mají ulevit právě těm poctivým podnikatelům, kteří plní své daňové povinnosti, od
zbytečné administrativy. Jen pro zajímavost, od spuštění projektu evidence tržeb
bylo provedeno 170 tisíc kontrol a zhruba
ve třiceti procentech případů byl odhalen
problém.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

A191002009

TimeWood, česká značka,
která již od roku 2012 vyrábí
hodinky a módní doplňky
z exotických a domácích
dřevin pro muže i ženy.
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ROZHOvOR

S EET nesmíme
přešlapovat na místě

„Výjimku z EET by mohli mít
podnikatelé s ročními tržbami
až do 600 tisíc,“ připouští
ministryně Alena Schillerová

Ten se ale daří naplňovat jen obtížně…
V sektorech, kde již EET platí, je rozdíl znát
na první pohled. I když se samozřejmě najde
provozovna, která to takříkajíc bude zkoušet. Standardem je účtenka s kódem FIK,
která je zárukou toho, že tržby byly přiznány
tak, jak mají. Nyní je důležité, aby se EET
rozšířila i do dalších oblastí. To je legitimní požadavek, který často slýchávám od
podnikatelů, kteří již tržby evidují v rámci
stávajících prvních dvou vln. Na nedávném
kongresu Samoška bylo asi 400 zástupců
maloobchodních prodejen – tedy podnikatelů, kteří tržby evidují již dva roky. Moderátor
se jich spontánně zeptal: kdo je proti EET?
Zvedlo se pět rukou. Pak se ptal, komu je
to jedno? Zvedli se asi čtyři. Maloobchodní
prodejci EET podpořili, ale současně na mě
volali – pro všechny, prosím. Pro všechny.
Ptám se, protože průzkum AČTO,
která není proti EET, loni zjistil, že až

prohřešků se nedopustili. Samozřejmě nás
ale stále čeká běh na dlouhou trať.

20 procent asijských obchodníků a také část
českých prodejců zákon obchází a účtenky
nevydává. Není problém v nedůsledných
kontrolách?
Rozhodně si nemyslím, že by Finanční
správa (FS) kontrolní činnost podceňovala.
Naopak, díky EET jsou kontroly cílenější
a zaměřují se zvláště na ty podnikatele, kteří
již mají vroubek. Tím rozhodně nechci říci,
že by snad FS měla někoho šikanovat. Cílené
kontroly mají ulevit poctivým podnikatelům, kteří plní své daňové povinnosti,
od zbytečné administrativy. Od spuštění
projektu evidence tržeb bylo provedeno
170 tisíc kontrol, které ve třiceti procentech
případů odhalily problém. Vyšší efektivitu
dokazují i údaje z nedávné kontrolní akce
v Praze, při níž se pracovníci FS zaměřili na
podnikatele, kteří byli v minulosti za porušení zákona o EET pravomocně potrestáni.

Odpůrci EET říkají, že se boj státu
s nepoctivci nedaří… Neměla by se dále
měnit legislativa?
Nástroje stanovené legislativou jsou dostatečné a kontrolní orgány je přiměřeně využívají. Zároveň se snažíme využívat i dalších
podpůrných nástrojů jako účtenková loterie.
Efekty evidence tržeb jsou patrné. Například u stravovacích služeb došlo po náběhu
evidence tržeb k 16procentnímu nárůstu
počtu plátců DPH, což je čtyřikrát větší růst
než průměr ve všech ostatních oblastech.
Zpřísňování legislativy v tuto chvíli není
namístě. Po náběhu zbývajících částí EET
a při souběhu všech fungujících nástrojů
bude mix kontrolních mechanismů naprosto
dostačující.

Jak dopadla?
Drtivá většina z nich, celých 72 procent,
prošla kontrolou v pořádku. A to je myslím velmi pozitivní. Ukazuje to, že mnoho
podnikatelů se polepšilo a žádných dalších

Není zdržení novely neúspěchem
ministerstva, potažmo celé vlády?
Museli jsme reagovat na nález Ústavního
soudu, který sice potvrdil, že je EET legitimní opatření v boji s daňovými úniky, ale od-

FOTO: archiv

Novela zákona o EET konečně prošla
prvním čtením. Může být elektronická
evidence rozšířena ještě letos?
Záleží, jak rychle novela projde sněmovnou.
V dubnu se projednávala v rozpočtovém
a hospodářském výboru. Pokud vše půjde
dobře, předpokládám, že druhým čtením
by mohla projít v září. Pevně věřím tomu,
že začne platit na počátku příštího roku.
Elektronická evidence tržeb rozhodně nesmí
ustrnout v půli cesty, jinak by nemohla plnit
svůj stanovený cíl. Tím je především narovnání podnikatelského prostředí.
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o evidenci tržeb předcházelo mnoho jednání a se zástupci asociací
a svazů jsme konzultovali a diskutovali veškeré možné alternativy.
Myslím, že výsledný zákon je velice dobrým kompromisem.
Zástupcům podnikatelů se ale nelíbí to, že na nový offline
systém (papírové účtenky) dosáhnou jen podnikatelé, kteří
nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a hotovostní
roční tržby do 200 tisíc korun… Nemá být tato hranice vyšší?
Od počátku jsme pracovali s 200 tisíci. Výše hotovostních příjmů
byla jako parametr pro možnost využívat zvláštní režim zvolena
po konzultaci s podnikatelskými svazy a komorami a má svůj
význam. Systém by měl pomoci převážně nejmenším živnostníkům s několika málo hotovostními tržbami. Poté, co jsme návrh
novely veřejně prezentovali, jsme ale dostali spoustu podnětů,
jakým způsobem podmínky upravit. Nad některými návrhy jsme
ochotni diskutovat. Začátkem dubna jsem podpořila na rozpočtovém výboru pozměňovací návrh, který tuto hranici posouvá na
600 tisíc korun.
Proč mají být pro drobné podnikatele výhodnější papírové
účtenky?
Vyslyšeli jsme obavy nejmenších živnostníků, kteří v souvislosti
s EET podléhali mnoha mýtům. Zejména se obávali nepřiměřeně
vysokých nákladů na nová zařízení. Naší snahou je minimalizovat náklady na straně nejmenších podnikatelů, zejména těch,
kteří si podnikáním pouze přivydělávají (podnikajícím zaměstnancům, ženám na mateřské, důchodcům). Pokud si požádají
o zvláštní režim, odpadnou jim náklady na pořízení pokladního
zařízení a internetového připojení. Tato skupina měla také poměrně velké obavy z toho, zda obsluhu pokladny zvládnou a nyní
jim odpadne i tento stres.

sunul náběh třetí a čtvrté vlny do okamžiku,
než vstoupí v účinnost novela, která je upraví. Ministerstvo financí předložilo návrh
novely Zákona o evidenci tržeb reflektující
nálezy Ústavního soudu již v červnu minulého roku – tedy necelého půl roku po tom,
co se k němu ÚS vyjádřil. Nebýt obstrukcí
opozice, novela mohla dávno platit.
Snížila se podle vás díky opatřením
jako EET či kontrolní hlášení tolerance
k daňovým únikům a podvodům?
Daně se nám nejen díky EET daří vybírat
mnohem lépe, jen od roku 2014 jsme vybrali
více než 450 miliard korun navíc. Cítím,
že společnost akceptuje, že stát dokáže
efektivně vybrat stávající daně, místo aby je
neustále zvyšoval či zaváděl nové.
Jak probíhá vaše komunikace
s podnikatelskými organizacemi a svazy?
Ohlíželo se ministerstvo i na jejich
připomínky?
S podnikatelskými organizacemi a svazy
dlouhodobě spolupracujeme. Jejich návrhy
pro nás měly klíčový význam. Přípravě zákona

Alena
schillerová
(55)
Vystudovala právo
na Masarykově
univerzitě v Brně.
Od 90. let působí ve
finanční správě. V letech 2014–2015 byla
ředitelkou Odboru
právního a daňového
procesu GFŘ a poté
náměstkyní ministra
financí. Od prosince
2017 je ministryní
financí.

Hlasy odpůrců EET opět sílí. Někteří IT experti tvrdí, že EET
nesplňuje požadavky na bezpečnost a k údajům o provozovnách
se z evidence může dostat téměř každý. Co říkáte na tato slova?
To je samozřejmě úplný nesmysl. Považuji to za pouhou snahu
o zviditelnění a hledání senzace někde, kde není. Celý systém splňuje ty nejvyšší bezpečnostní požadavky. Má do něj přístup jen
velmi omezený počet pracovníků Finanční správy s bezpečnostní
prověrkou NBÚ a veškeré přístupy jsou logovány. EET je navíc
součástí tzv. kritické infrastruktury státu, přenos dat je šifrován
v souladu s bezpečnostními standardy zákona o kybernetické
bezpečnosti. Ani já do systému nemám přístup. Navíc bych ráda
zdůraznila, že dosud nebyl zaznamenán žádný případ úniku dat
v souvislosti s některou z agend Finanční správy.
EET má být zavedena plošně bez výjimek, neboť vyjmutí určité
části podnikatelů by naopak tržní prostředí více pokřivilo, tvrdí
také AČTO i další organizace. Proč mají být v zákoně výjimky?
Výjimku z evidenční povinnosti navrhujeme pouze tam, kde
je evidence tržeb objektivně nemožná a její plnění by bránilo podnikatelům v podnikání – v letecké dopravě, v telekomunikacích
u předplacených služeb a u nevidomých podnikatelů. Dále navrhujeme ještě výjimku pro tržby z hazardních her, u kterých v brzké době začne fungovat nový systém, který bude sloužit k jejich
ještě podrobnějšímu reportování, a EET už je proto nadbytečná,
jednalo by se o duplicitní předávání informací. Se zástupci podnikatelských svazů jsme to konzultovali a jsou s tím srozuměni.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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R e s ta R t

Návrat sladkého světa

Vstupte s námi do pohádkové
říše vůní a chutí, která právě letos
slaví své 111. narozeniny

T

aké s potěšením sledujete, jak
v posledních letech vyrůstají
pozoruhodné gastronomické
podniky i mimo velká města? Jedním
z nejpřitažlivějších je cukrárna a kavárna
Adolf Janský ve Vyškově, jakýsi místní
protějšek pražské cukrárny U Myšáka.

zlaté časy a mlsný tgm
Slavnou cukrárnu ve Vyškově založil Adolf
Janský – byl ze šesti dětí místního rolníka
– v roce 1908. Tehdy byl svět ještě plný
nadějí na mírovou prosperitu a živnosti
vzkvétaly. Adolf Janský, pradědeček současného majitele cukrárny Jiřího Grygara
(34), se na svůj podnik důkladně připravil.
Dvanáct let sbíral zkušenosti v těch nejlepších cukrárnách Paříže, Vídně, Budapešti
a Říma. Není divu, že hned od počátku
začala nová cukrárna vyhrávat různé
ceny a medaile na tuzemských i světových
výstavách.

Nejlepší léta ovšem cukrárnu čekala za
první republiky. Skvělou reklamou pro ni
bylo, že si pralinky – tehdy se jim říkalo
„dezertní bonbony“ – nechával z Vyškova
posílat sám prezident Masaryk (v archivu to
potvrzují objednávky z Pražského hradu).
„Pradědeček tyto pralinky prezentoval i jako
Specielní bonbony JADO, přičemž JADO
je zkratka jeho jména – JAnský ADOlf,“
dodává Jiří Grygar.
Koncem 30. let už široko daleko proslulý
podnik natolik prosperoval, že Adolf Janský
nechal dům i s cukrárnou a kavárnou přestavět v tehdy velmi progresivním funkcionalistickém slohu. Šlo o první podobnou
stavbu mimo Brno. Zákusky od Janského se
staly nezbytnou součástí všech oslav široko
daleko, jeho kvalitní čokolády a pralinky se
vozily do celé republiky.
Pád z výšin bohužel přišel po roce 1948,
kdy byla cukrárna znárodněna. Ke svým
65. narozeninám tehdy Adolf Janský dostal

nedobrý dárek. V domě, jejž zbudoval, se
ocitl v roli trpěného nájemníka a moderní
zařízení jeho cukrářské výroby bylo převážně poničeno. Adolfův syn – rovněž Adolf
– v cukrárně sice mohl pracovat dál, ale jen
jako dělník.
na zkušenou Do belgie
Po listopadu 1989 hrozil cukrárně pád do
úplného zapomnění. Naštěstí se však vnučka
zakladatele Zdeňka Eywo Janská rázně pustila do obnovy firmy. Vzala si úvěr, vyplatila
restituenty z jiných větví rodiny a dala se
do díla. Což nebylo nijak jednoduché – ještě
navrch ke znovuzavádění kvalitní cukrářské
výroby se totiž paní Zdeňka musela také
starat o tři malé děti.
Naštěstí však do výroby našla paní, která
se kdysi vyučila u jejího dědečka a ráda se
znovu dala do „práce, jak má být“. Vloni předala paní Zdeňka firemní žezlo svému synovi
Jiřímu Grygarovi, který předtím po vzoru
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sběratelé cen
Výčet ocenění, která rodinná
cukrárna a kavárna Adolf Janský
ve Vyškově v poslední době
obdržela, je úctyhodný:
• Regionální potravina
(„Naše výrobky nesou označení
Regionální potravina, za jejich
vysokou kvalitu zpracování.“)
• Cukrárna roku („Ocenění Nejlepší cukrárna roku 2009 jsme
získali za výrobu zákusků a pravé čokolády vysoké kvality.“)
• Podnikatelka roku okresu
Vyškov („Ocenění získala ing.
Zdeňka Eywo Janská v roce
2014 od Okresní hospodářské
komory Vyškov, za druhé místo
v soutěži Podnikatelka roku.“)
• Spokojený zákazník Jihomoravského kraje 2014–2016
(„Ocenění jsme obdrželi od
Sdružení českých spotřebitelů.“)
• Zlatá chuť Jižní Moravy
(„Čestné uznání jsme získali od
Mendelovy univerzity v Brně,
Regionální agrární komory
a Jihomoravského kraje za tyto
výrobky: Mánička, Smetanové ovocné želé a Šlehačkový
dort.“).

2

1
1

FOTO: Hynek Glos

pradědečka strávil několik let prací v nejlepší
belgické čokoládovně. Čokoláda se také stává
nosným oborem cukrárny mimo jiné proto,
že se na rozdíl od zákusků snadno dopravuje
na velké vzdálenosti. Na čokovýrobu se proto
uvolňují nové prostory a kupují nové stroje –
to nejdůležitější při ní je ale pořád vyhrazeno
ruční práci. Patnáct druhů pralinek a řadu
druhů čokolád už teď z Vyškova rozvážejí do
několika obchodních sítí.
Pusinky za hubičku
„V našem sortimentu zachováváme tradiční
zákusky, které se dělaly už za císaře pána:
špička, větrník, pařížský dort, pusinky
a podobně,“ říká nám Jiří Grygar. „Některé
mají malinko jiný tvar, než byli lidé zvyklí,
u mnoha zákusků však pořád používáme
historické výrobní postupy. Ruční práce je
tu samozřejmostí. A také ty nejlepší suroviny: máslo a smetana. Přesvědčili jsme se, že
zákazník kvalitu vždy ocení a vrací se k ní.“

RUčNÍ PRÁCe. „Je u nás
samozřejmostí. A také to, že při
výrobě používáme jen ty nejlepší
suroviny, například kakaové
máslo a smetanu,“ říká Jiří Grygar, který nyní rodinnou firmu
vede. Zkušenosti předtím sbíral
několik let v jedné z nejlepších
belgických čokoládoven.
2

JAKO ZA CÍsAře PÁNA.
Cukrárna Janský nabízí vedle tradičních zákusků, špičky, větrníky,
pařížského dortu, pusinky, i velké
množství dalších klasických dortů: ovocné, čokoládové, ořechové,
belgické…
3

sPeCIAlITy. Zákazníky do
cukrárny a kavárny přitahují
i exkluzivní belgické tabulkové
čokolády s vlastními karamelizovanými mandlemi, oříšky
se směsí ovoce a ořechů,
s brusinkami a také různé
druhy pralinek plněné výhradně
vlastními náplněmi. Ve Vyškově je
vyrábějí podle originální belgické
receptury.

3

Tomu po ochutnání vyškovských dobrot rádi věříme,
zvláště když tu zákusky stojí od 14 do 30 korun. A znovu
jako za časů pradědečka cukrárna Adolf Janský získává
ceny, teď například dva roky po sobě ocenění Zlatá chuť
jižní Moravy. „Zatím do naší cukrárny chodí hlavně hosté
středního věku nebo starší,“ říká Jiří Grygar.
Na přání zde vyrábějí i dětské dorty s jedlým papírem
(je možné na ně zvolit jakýkoliv obrázek z oblíbeného
seriálu nebo pohádky, který rádi vytisknou), i dorty atypické různých tvarů a velikostí, například velký belgický
svatební dort.
Srdcem rodinné firmy (ve které pracuje i Jiřího sestra
Zuzana) je původní pec z 20. let minulého století, kterou
už ovšem nemusejí učedníci roztápět dřevem někdy ve
čtyři ráno, jak tomu bývalo v minulosti, neboť je předělaná na plyn. Pradědečka zakladatele pamatuje ještě
i rozvalovačka na těsto či melanžér, většina zařízení však
už je zbrusu nová.
Jestli se teď na svoji cukrárnu z nějakého šlehačkového
obláčku dívá Adolf Janský, musí být velmi spokojen…
IvO BARTÍK
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PřÍBĚH
úsPĚCHU

Nakažlivé
odpadkové hrdinství

Máte pocit, že se svět řítí
do záhuby? Zaměřte se na pozitivní
zprávy a vylepšení svého okolí.
Třeba úklidem s Trash Hero

M

ožná jste už potkali partu lidí ve
žlutých tričkách, kteří do pytlů
sbírali odpadky. Ne, nebyla to
parta odsouzených k veřejně prospěšným
pracím, ale dobrovolníci mezinárodní
neziskové organizace Trash Hero
(Odpadkový hrdina).

V lednu 2016 se k Trash Hero přidalo i Česko. Úklidy „odpadkových hrdinů“ nejsou
nikterak finančně náročné. K zapojení není
potřeba nic víc než pytle, rukavice, ruce
a dobrá nálada. Zejména díky ní a příjemné
atmosféře se myšlenka Trash Hero šíří po
celém světě.

začalo to na Pláži
U jejího zrodu v Thajsku v prosinci roku
2013 stál i Čech. Spoluzakladatelem a hlavním reprezentantem organizace v Česku
je Jan Bareš (33). Po studiích psychologie
a žurnalistiky se vydal do světa a jednoho
dne se s kamarády pustili do čištění pláže
na ostrově Koh Lipe, na kterou každý příliv
přinášel odpadky, zejména plasty.
Nápad dát do pořádku své okolí se díky
sociálním sítím brzy rozletěl do světa.
V současnosti se úklidy konají každý týden
nejen v Thajsku, ale i v dalších zemích.

uklízet, nePlýtvat,
Recyklovat!
Jan Bareš se už k profesi psychologa nevrátil. Věnuje se mezinárodnímu šíření myšlenek „zero waste“ (jak nevytvářet odpad
a neplýtvat surovinami) a úklidu planety.
Tvrdí, že každý kousek sebraného a vytříděného odpadu se počítá.
Simona Marhounová (25), absolventka
sociální geografie a regionálního rozvoje na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
a mentorka pro základny Trash Hero Czech
Republic, pracuje jako projektová konzul-

tantka v územním plánování. Ovšem po práci s chutí vyráží s dalšími hrdiny do terénu.
K Trash Hero se přidala minulý rok v létě
rovnou jako organizátorka úklidu na Žižkově, kde bydlí. Této akce se v době největších
veder zúčastnilo rekordních 70 lidí.
„Tím, že uklízím kolem sebe, uklízím tak
trochu i v sobě,“ tvrdí a dodává, že na akcích
s Trash Hero poznala spoustu skvělých lidí.
Většinu účastníků tvoří mladí lidé včetně
dětí, které občas maminky ještě nosí v šátku, přidávají se ale i starší zájemci. Za pátý
úklid si dobrovolníci vyslouží žluté tričko
s nápisem Trash Hero.
Simona vyrůstala v jihočeském Pištíně
a ve vztahu k přírodě ji ovlivnili rodiče
aktivně prosazující názor, že odpadky do
přírody nepatří. Starší sestra naučila Simonu odpad důsledně třídit, a pokud možno
mu předcházet. „V bytě jsme tři a vyprodukujeme jen malý sáček směsného odpadu

22 l Profit

01_33_PT_04_.indd 22

17.04.2019 15:18:38

OdPAdKOvÁ
HRdINKA. „Tím, že uklízím kolem sebe, uklízím tak
trochu i v sobě,“ říká Simona
Marhounová, mentorka pro
základny Trash Hero Czech
Republic.

sbírám,
sbíráš,
sbíráme!

FOTO: Martin Pinkas

týdně. Snažím se nakupovat bez obalu,
nosím si vlastní sáčky a tašku, vždy mám
u sebe kovové brčko i láhev na vodu,“ vypočítá s úsměvem. „Spousta obchodů v Praze
už bez problémů přijímá přinesené vlastní
nádoby na potraviny. V některých menších
městech a obcích na to prodavači z opatrnosti ještě nereagují příliš dobře, přestože
podle oficiálního prohlášení Státního zdravotního ústavu je to už povolené,“ dodává.
PříklaDy táhnou
Simona je přesvědčená, že nejvíc vychovává vlastní příklad. „Ekoteroristické“
přednášky jsou pro většinu lidí otravné.
Když ale vidí třeba látkové nákupní tašky,
sáčky ušité ze záclon nebo nerezové láhve
na vodu, často je chtějí také. „A stejné je
to s úklidy. Kolemjdoucí se ptají, kdo jsme
a co děláme. Někteří se k nám přidají při
další akci a jiní o nás třeba jen řeknou

V době psaní tohoto
článku bylo v České
republice aktivních osm
základen Trash Hero
(Praha, Brno, Karviná, Tachov, Liberec,
Kladno, Hradec Králové
a Ostrava), které měly
za sebou 71 úklidů za
účasti 1105 hrdinů.
Společně z veřejného
prostoru sebrali
27 tisíc kilogramů
odpadu a z toho
11 tisíc kilogramů
vytřídili k recyklaci.
Celosvětově už se pod
vlajkou Trash Hero zapojilo do úklidu ve více
než 70 zemích světa
177 023 dobrovolníků.

svým známým,“ říká pražská mentorka. Trash Hero organizuje také přednášky na všech stupních škol, kdy součástí osvěty
je i samotný úklid. Děti, které jednou nějaké odpadky sebraly,
už totiž většinou žádné na zem nepohodí. V dnešní době je
třídění odpadu ve většině domácností samozřejmé, i přesto
někteří dobrovolníci teprve na úklidech zjistí, co všechno je
možné ještě třídit.
„Některá města v Česku mají již zpracované mapy zájmového území, kde je možné zjistit rozmístění nádob pro tříděný
odpad. Města se obecně snaží lidem vycházet vstříc a rozšiřovat
v obcích i méně obvyklé kontejnery na odpad, například na
použitý olej,“ upozorňuje Simona Marhounová.
Děláme to zaDaRmo
V Trash Hero jsou všichni dobrovolníci. Někdo spravuje sociální sítě, jiný pomáhá nově vznikajícím základnám, další má na
starost grafiku nebo koordinaci úklidů. „Za pět let existence
Trash Hero nikdo neměl plat. Do budoucna ale plánujeme několik placených pozic, protože s rozrůstáním organizace po celém světě výrazně přibývá administrativy,“ vysvětluje Simona.
Zapojit se může každý, stačí dorazit na místo srazu. Termíny
úklidů organizace zveřejňuje na Facebooku. Pokud by někdo
chtěl pomoci zorganizovat úklid ve svém okolí nebo založit základnu Trash Hero ve své obci, stačí koordinátory kontaktovat
na sociálních sítích nebo napsat e-mail.
Organizace úklidu není nijak náročná. Nejprve je potřeba
najít lokalitu, kde se bude uklízet. Zjistit, komu pozemek patří,
kontaktovat příslušnou instituci a získat povolení pro úklid.
Následně je potřeba zařídit svoz sebraného odpadu. Organizátoři potřebují jen dostatek rukavic, pytle, provázek, příruční
váhu na vážení pytlů, lékárničku, dezinfekci, pinzetu a nádobu
na infekční materiál.
Každá akce končí zvážením roztříděného odpadu a následuje
after party – společné grilování v místě úklidu, zpívání v parku
za doprovodu ukulele nebo třeba posezení u piva.
„Věřím, že základem dlouhodobé motivace dobrovolníků
i růstu naší komunity je umění společně oslavovat dílčí úspěchy,“ dodává odpadková hrdinka.
JANA ŠUlIsTOvÁ
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PřÍBĚH
úsPĚCHU

Čechy už káva baví

Pivnice si stěžují na odliv klientů,
zato nejrůznější „coffeeshopy“
u nás jen vzkvétají

investice Do zbytečnosti
Co vás vlastně přivedlo k založení
pražírny? ptáme se šéfa Coffeespotu
Jiřího Plška.
Úplný začátek a seznámení s kávou byl
v roce 2008. Koupili jsme tehdy do domácnosti na tu dobu neobvyklou věc. Automatický kávovar, který se jinak používal jen
v kavárnách. Máme ho dodnes schovaný.
Po více než deseti letech dnes musíme říct,
že byl tehdy skvělý nápad investovat celý
plat do na tu dobu úplné zbytečnosti. Díky
kávovaru jsme přišli kávě na chuť, dostala se
nám pod kůži.
Cesta k vlastnímu pražení pak vedla
maličko oklikou přes otevření e-shopu – v roce 2011 – s kávou praženou v Praze na zakázku. V roce
2013 jsme ale v obci Kudlovice,
v bývalé masně, začali pražit na
vlastním stroji.

Bývaly časy, kdy se pod pojmem káva
pro našince skrývaly buď turek,
nebo nescafé. Ty už jsou ale i díky vám
zdá se dávno pryč…
Chutě a všeobecně i znalosti Čechů o kávě
se za poslední roky opravdu neuvěřitelně
posunuly. Je to samozřejmě i díky velkému
množství informací na internetu.
Je skvělé vidět, že lidi káva baví!
Mají touhu poznávat nové chutě,
vůně i příběhy lidí, kteří za
výběrovou kávou stojí. My tady
třeba milujeme ovocné africké
kávy, pražené na alternativní
metody přípravy. A stále přibývá
zákazníků, kteří sdílejí naše chutě.
Cílem našeho snažení vlastně je, aby lidé
nechápali kvalitní kávu jen jako sváteční
nápoj, ale aby si ji s potěšením vychutnávali
každý den. Vždyť je to jedna z nejběžnějších
a nejdostupnějších radostí života.
sázka na zvěDavost
Není na českém kávovém trhu už příliš
mnoho hráčů? Jak se vám daří obstát?
Kávový trh v Česku je pořád velký. Hodně na
něm zaleží na přístupu a celkovém konceptu
podnikání jednotlivých pražíren. Tak jako ve
všech oborech je rozdíl, jestli pražírna
praží na maličkém stroji někde
v garáži a řeší jen, aby byla káva
tmavá, nebo zda používá profesionální technologie a investuje
do rozvoje i do kvality. Už dávno
jsme zjistili, že staré dobré
pořekadlo – dělám to v ma-

lém, s láskou a pro lidi – je mnohdy hodně
zavádějící. Spíš se za ním schovává lenost
majitele, nechuť riskovat a investovat do
zlepšení. Když se nad tím zamyslím, tak my
vlastně celých sedm let jen investujeme. Což
se vyplácí, zákazníci si kvalitu hlídají čím
dál víc. Lidé prostě mají čím dál větší zájem
o jídlo. Nejde jim už jen o prostou konzumaci, ale baví je poznávat různé speciality,
dozvídat se o nich zajímavá fakta.
Máte nějaký kávový sen, který
byste si rád splnil?
Je to asi sen všech lidí z pražíren:
podívat se přímo na kávové plantáže,
ideálně v období sklizní.
Mě ale ještě trošku víc láká nahlédnout
do zákulisí těch nejlepších pražíren v USA.
My však moc neplánujeme, spíše si pokaždé
vysníme nějakou neuvěřitelnou metu a za ní
se snažíme jít.
Momentálně dokončujeme novostavbu
vlastních prostor, kam se přestěhujeme
ze tří stávajících nájmů. Během dubna až
května tam začneme pražit na novém pražicím stroji od nejprogresivnějšího a snad
i nejlepšího výrobce pražicích strojů na
světě – kalifornské firmy Loring.
Také se těšíme, že naši zákazníci budou
moci prosklenou stěnou přímo z prodejny
sledovat pražení a balení své kávy; chystáme
i exkurze do pražírny, kávové ochutnávky
a workshopy. Jsem si jistý, že to lidi bude
zajímat a bavit.
IvO BARTÍK

FOTO: archiv, Shutterstock.com

N

ebavíme se už o kvalitách ležáků
a výčepních piv, nýbrž zda máme
raději arabiku, nebo robustu, a to
z Etiopie, nebo z Hondurasu. V poslední
době začíná platit, že co Čech, to znalec
kávy. A kávomilectví proniká i do míst, kde
bychom ho nečekali.
Skvělé moky nám nabídne třeba rodinná
pražírna kávy Coffeespot v Huštěnovicích
na Zlínsku, obci s necelou tisícovkou obyvatel. Firmě se tu daří nad očekávání znamenitě, i když samozřejmě nežije pouze z Huštěnovanů, ale především z prodejů v řadě
kaváren na Moravě a ze svého e-shopu.
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Chytře a bez klíčů

Na vyspělou budoucnost jsme
připraveni, říká ředitel české pobočky
Assa Abloy Martin Šedivý

A

ssa Abloy, výrobce českých zámků
FAB, má o budoucnosti zabezpečení
domácností a komfortu bydlení
jasnou představu, říká Martin Šedivý.

FOTO: Tomáš Novák

Jak moc jsou lidé ochotni investovat do
takzvaných chytrých zámků ovládaných
mobilem?
Chytré zámky jsou jasným trendem budoucnosti. Již několik let vidíme setrvalý růst
zájmu o elektromechanická a mechatronická
řešení. Již 39 procent Čechů nějaké zařízení
chytré domácnosti vlastní a dalších 42 procent nákup v blízké době plánuje. Kromě
těch, kteří stavějí svůj dům na konceptu
chytrého bydlení a využívají přitom elektronické zámky, alarm a bezpečnostní kamery,
jsou našimi zákazníky stále častěji mileniálové. Ti často žijí v nájemních bytech a chtějí
chytrý zámek ovládaný mobilem, který si
sami snadno namontují a při stěhování si jej
odnesou do jiného bytu. Budoucnost vidíme
také v řešeních určených pro vzdálené ovládání zámků a sdílení přístupu. Typicky jde
o poskytování přístupových kódů v rámci
ubytování typu Airbnb nebo doručování zásilek do domu. Majitelé bytů a domů mohou
v mobilní aplikaci přidělit hostům a doručovatelům jednorázové přístupové kódy nebo
kódy s určitou časovou platností.
Jak tedy bude zabezpečení vypadat?
Assa Abloy patří již čtvrtým rokem podle
žebříčku Forbes mezi 100 nejinovativnějších
společností na světě. Na vývoji inovací pracují přibližně dva tisíce našich zaměstnanců
v několika centrech po celém světě a máme
jasnou představu o postupném přechodu
od čistě mechanických řešení k chytrým
zámkům. Ten v současnosti probíhá jak
v komerčním sektoru, reprezentovaném
typicky chytrými administrativními budovami, tak i v segmentu rezidenčního bydlení
a chytrých domů. Ještě v roce 2008 představovala elektromechanická řešení zhruba
třetinu našich prodejů, dnes to je už více

než 55 procent. U chytrých zámků FAB Entr
jsme od jejich uvedení na trh v roce 2016
ztrojnásobili prodeje. Velký zájem očekáváme také o nová inteligentní kamerová řešení
pro domácnost i venkovní použití, novinky
v konceptu Yale Smart Living uvedeme na
trh ještě v první polovině tohoto roku.
Klasické zámky jako jednoduché a univerzální řešení ale jen tak nevymizí. Ročně
vyrábíme téměř tři čtvrtě milionu cylindrických vložek FAB a například v loňském roce
jsme dodali českému zastoupení společnosti
E.ON bezmála 15 tisíc odolných visacích
zámků Abloy Protec pro zabezpečení objektů pro celé republice.
Inovuje se i proces výroby zámků?
Rozhodně ano. Assa Abloy ve svých výrobních závodech po celém světě nasazuje
průmyslové roboty a další automatizovaná řešení, která nám pomáhají zvyšovat
produktivitu práce. Inovace ve výrobě se
samozřejmě týkají také závodu v Rychnově
nad Kněžnou, který je jednou z nejprestižnějších továren v rámci celé skupiny. Jen

Značka FAB
Do jejího dalšího rozvoje a vývoje novinek
investuje ASSA Abloy značné prostředky.
Výsledkem je například Entr, chytrý zámek
odemykaný otiskem prstu, dálkovým ovladačem či mobilní aplikací, i další technologie inteligentní domácnosti, jejichž uvedení
na trh se letos chystá.

za poslední tři roky se sem investovalo přibližně 35 milionů korun. Vznikají tu chytré
zámky Entr i inteligentní systémy kontroly
vstupu Aperio pro komerční sektor. Z Čech
vyvážíme zámky do desítek zemí.
Spolupracujete s developery?
Pro developery máme mnoho řešení pro
komerční sektor i rezidenční výstavbu. Loni
jsme například uvedli zcela novou sérii
dveřních zavíračů pro chytré administrativní budovy nebo nemocnice s moderním
designem navrženým ve spolupráci s architekty a projektanty. Úspěšným produktem zvyšujícím bezpečnost jsou také naše
únikové terminály effeff, tedy elektronicky
řízené systémy únikových dveří, které jsou
standardně uzamčeny, ale v případě nouze
je lze uvolnit použitím tlačítka.
Důležitým fenoménem práce na stavebních projektech je dnes softwarové prostředí
BIM, ve kterém se scházejí všechny podklady pro stavební projekty. Od roku 2022
bude BIM povinný pro všechny nadlimitní
veřejné zakázky v České republice. Vyvinuli
jsme zdarma dostupný nástroj Assa Abloy
Openings Studio, který dovoluje integrovat
specifikaci dveří, zárubní a dalších prvků
přímo do 3D modelu v BIM. Databanku
dveřních sestav, kterou projektant používá
při plánování dané budovy, stále rozšiřujeme. Náš software již využívá přes 20 projekčních kanceláří, které velmi oceňují naši
podporu i to, že jakákoliv provedená změna
v naší databázi se automaticky propíše do
samotného projektu. ReD
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Ceny staveb začínají u nás

FOTO: Hynek Glos

„Stát by měl jen nastavovat pravidla,
místo toho chce čím dál víc věcí řídit,“
říká Jiří Košulič, statutární
ředitel RTS
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V čem spočívá význam vaší firmy, čím se
konkrétně zabýváte?
Zjednodušeně by se dalo říct, že jsme softwarová a poradenská společnost zaměřená
na oblast stavebnictví. Pokud bych to měl
nějak přiblížit, tak základním tématem
naší činnosti je cena stavby. Vytvořili jsme
databázi cen stavebních prací a materiálů,
takzvanou Cenovou soustavu RTS. Ta je
podkladem pro ocenění stavby ve všech
fázích stavebního procesu, od stadia plánování až po detailní položkový rozpočet,
který se stane součástí smlouvy. Pro ocenění
stavby vyvíjíme softwarové nástroje. Od
jednoduchého programu, který využívají
drobní řemeslníci, až po informační systémy, jimiž velké stavební společnosti řídí
svoje zakázky, popřípadě činnost celé firmy.
Zkušenosti s rozpočtováním staveb nás před
25 lety dovedly k administrování veřejných
zakázek, zejména se zaměřením na stavební
práce. I když se proces zadávání veřejných
zakázek stále více formalizuje, tak se pořád
jedná o výběr nejvhodnějšího dodavatele na
základě posouzení ceny stavby.
Jakou pozici ve svém oboru zaujímáte,
máte i přesahy do zahraničí?
Od začátku se snažíme budovat pozici odborné firmy v oblasti stavebnictví. Vyjádřením této snahy je i naše činnost ve Svazu
podnikatelů ve stavebnictví, kde máme na
starost expertní skupinu pro ceny a veřejnou
zakázku. Svého zástupce máme i v expertní skupině ministerstva pro místní rozvoj
pro zákon o zadávání veřejných zakázek.
V oblasti oceňování staveb a stavebních
prací jsme jednou ze dvou nejvýznamnějších
firem, naše cenová soustava je uváděna ve
smlouvách o výstavbě jako standard pro
ocenění změn v průběhu provádění. Způsob
sestavení ceny stavby je v každém státě
trochu jiný, a my jsme tak zaměřeni pouze
na Českou republiku. Výjimkou je software
pro řízení stavebních firem, kde máme
i zákazníky ze Slovenska, jež se ovšem pořád
zdráhám považovat za zahraničí. Zadávání
veřejných zakázek je sice legislativně upraveno na úrovni Evropské unie, ale každý stát
pak má vlastní právní předpis, a nedovedu
si tak představit, že bychom administrovali
veřejnou zakázku mimo území našeho státu.
S nadsázkou by se tak za zahraniční přesah
mohla považovat anglická mutace naší
cenové soustavy, která je využívána velkými
stavebními společnostmi.
Jak se vaše firma utvářela? Nebylo
obtížné shánět nezbytné odborníky,
programátory a další?

Zaměřujeme
se hlavně na
stavební
zakázky,
kde můžeme
nabídnout
odbornost
a zkušenosti
s projektovou
dokumentací, s tvorbou
jednotkových
cen stavebních
prací i celkovými investičními náklady

Hledání schopných programátorů byl problém vždy. V současnosti to však platí pro téměř všechny odbornosti. Proto jsme se
vždy snažili vytvářet takové pracovní prostředí, aby zaměstnanci
byli v naší firmě spokojení a neodcházeli. Snad se nám to daří –
výjimkou nejsou pracovníci, kteří jsou u nás více než patnáct let,
nebo dokonce téměř od založení. Zároveň se snažíme budováním
dobrého jména firmy být zajímavým zaměstnavatelem i při hledání nových pracovníků.
Máte u nás „nebezpečnou“ konkurenci?
Konkurenci máme samozřejmě ve všech oblastech naší činnosti.
Snažíme se od ní odlišit komplexní nabídkou služeb ve stavebnictví, což považuji za konkurenční výhodu. Při administrování
veřejných zakázek jsou našimi konkurenty zejména advokátní
kanceláře. My se však zaměřujeme hlavně na stavební zakázky,
kde můžeme nabídnout odbornost a zkušenosti s projektovou
dokumentací, s tvorbou jednotkových cen stavebních prací i celkovými investičními náklady. V oblasti informačních systémů nabízíme kompletní systém, který nejen umožní řídit firmu, ale jeho
součástí je i řízení stavební výroby a oceňování staveb a stavebních prací. Cenová soustava RTS patří mezi dvě nejpoužívanější
v České republice. Vzhledem k náročnosti vytvoření a průběžné
aktualizace dat v cenové soustavě je konkurence ustálená a téměř
se nemění.
Na co ze svého portfolia jste nejpyšnější, co se vám povedlo
nejvíce?
Pyšní můžeme být zejména na návaznost našich produktů
a služeb, kdy využíváme znalostí z jednotlivých oblastí a díky nim
dokážeme zákazníkům nabídnout komplexní služby. Nevím, zda
se nám to povedlo nejvíce, ale rozhodně významným krokem,
který jsme v minulém roce udělali, bylo zpřístupnění naší cenové
soustavy zdarma. Nyní tedy investoři, jak veřejní, tak soukromí,
mohou porovnat nabídkové ceny s těmi námi doporučovanými. Nepotřebují žádný program, jen se připojí na naše webové
stránky, kde si mohou vyhledat jednotlivé položky stavebních
prací a porovnat naši cenu s cenou, kterou jim nabídl stavební
dodavatel.

Jiří Košulič
(44)
Absolvent Právnické
fakulty Masarykovy
univerzity v Brně,
v současné době
statutární ředitel
brněnské akciové společnosti RTS. Největší
koníček: cyklistika –
silniční i horská.

A co je momentálně vaším největším problémem?
Nepojmenoval bych to jako náš největší problém, ale v současnosti určitě nejvíce řešíme způsob rozpočtování pro BIM modely.
To je digitální 3D model stavby, který však není jen samotným
trojrozměrným projektem, ale obsahuje i veškeré další informace
o stavbě, samozřejmě včetně ceny. Pro ocenění modelu stavby
nelze jednoduše použít dosavadní způsob rozpočtování, a proto pracujeme na nové metodice, která bude vyžadovat změnu
podkladů v cenové soustavě tak, aby cena byla orientována na
jednotlivé konstrukce stavby a umožnila doplněním podrobností
parametrů měnit cenu v průběhu projektování.
Zajišťujete i zadávání veřejných zakázek – nedochází přitom
občas ke třenicím?
Zadávání veřejných zakázek je administrativně náročný proces.
V případě, že zadavatel není na investici zcela připraven, zejména
když nemá kvalitní projektovou dokumentaci, dochází ještě v průběhu zadávání k řadě změn a upřesňování zadávacích podmínek.
To celý proces prodlužuje a komplikuje. Nejasnosti také vedou
k námitkám uchazečů, popřípadě k návrhům na přezkoumání na
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nepřipravenost investicí

›
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Dodavatelé mají často problém, že od podání
nabídky do vlastní realizace uplyne dlouhá
doba a oni nejsou schopni realizovat zakázku
za cenu, kterou původně nabídli, a její
případná změna je pak v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek problematická. Pak
dochází k situaci, že investor nemůže cenu
navýšit a stavební firma má pocit, že na realizaci díla prodělá. Jak potom může samotná
stavba dopadnout? Myslím, že dobrá stavba
vznikne jen spoluprací všech zúčastněných
stran, tedy investora, architekta/projektanta a zhotovitele. V případě, že spolu budou
jednotlivé strany bojovat, nemůže samotná
stavba dopadnout dobře. Kvalitní přípravou
investice, zejména projektové dokumentace,
stanovením obchodních podmínek a zajištěním financování, by se dalo mnoha „třenicím“ zabránit.
Jak byste komentoval aktuální návrh
nového stavebního zákona, dotkne se vás
nějak?

Samotný stavební zákon ovlivňuje naši
činnost minimálně. Nicméně všichni, kteří
se pokoušeli někdy něco postavit, vědí, že je
nutné zkrátit a zjednodušit proces povolování staveb. Z hlediska naší činnosti nás
zajímá zajištění elektronizace stavebního
řízení, zejména s ohledem na metodu BIM.
Pokud celé stavebnictví směřuje k digitálnímu modelu, který bude obsahovat veškeré
informace a který budou využívat všichni
účastníci výstavby, pak na to musí být vybaven technicky a personálně i stát. A to jak
z pozice největšího investora, tak i vykonavatele státní správy při stavebním řízení.
Není u nás se stavebnictvím spojeno příliš
mnoho předpisů, vyhlášek a podobně, což
ve výsledku brzdí a znesnadňuje stavební
činnost?
Příliš mnoho předpisů a vyhlášek není jen ve
stavebnictví. Myslím, že je to i v ostatních oborech. V oblasti stavebnictví přibývají nové povinnosti i nové normy. Je třeba si uvědomit, že
nové požadavky na stavební činnost samozřej-

mě znamenají nárůst ceny. Navíc se nejedná
o tzv. přímé náklady, které souvisejí s vlastní
stavbou a které lze jednoduše spočítat. Jedná
se o tzv. režijní náklady, jejichž vyčíslení není
jednoduché, a pro jejich stanovení budeme
muset aktualizovat metodu výpočtu.
Jak vidíte současné podnikatelské
prostředí u nás? Co mu chybí a co naopak
přebývá?
Připadá mi, že se neustále posiluje role státu.
Stát by měl pouze nastavovat pravidla, ale
místo toho chce čím dál tím více věcí řídit.
Navíc se do těchto činností formou poradenských smluv významně zapojuje privátní
sféra, která tak chce lépe prosazovat svoje
vlastní zájmy. Myslím, že to není dobře,
a role státní správy a soukromého podnikání
by měly být odděleny. Dalším problémem
pro podnikatelské prostředí jsou evropské
dotace. Firmy přizpůsobují svoje potřeby
možnostem čerpání dotací. Podle aktuálně
vyhlášených programů se plánuje rozvoj
firmy i školení zaměstnanců. Dotace do sou-

FOTO: Hynek Glos

› je problém i z hlediska vlastního provádění.
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kromého podnikání nepovažuji za šťastné.
Abych ale nebyl jen negativní, tak vnímám,
že se zlepšuje běžné podnikatelské prostředí
naší firmy, tím myslím naše dodavatele a odběratele. Narůstá počet firem, kterým záleží
na odvedené práci a které vycházejí svým
zákazníkům vstříc a dohodnuté věci platí.
Čím je způsoben současný
politováníhodný stav českého bytového (ale
i jiného) stavitelství?
Českému stavebnictví by určitě prospělo,
kdyby stát měl dlouhodobý plán investic,
který nebude závislý na možnosti či nutnosti
čerpání peněz z evropských fondů. Obecným
problémem je určitě zdlouhavý proces přípravy a povolování staveb. V oblasti bytové
výstavby se již dlouho zmiňují problémy se
zdlouhavým zpracováním a schvalováním
územních plánů. Navyšování sazby DPH
u bytů v minulosti a negativní vnímání developerů také bytové výstavbě nepomohlo.
Přesto doufám, že stav českého stavebnictví
není politováníhodný.

Je třeba si
uvědomit,
že nové
požadavky
na stavební
činnost
samozřejmě znamenají nárůst
ceny.

A191002305
A191002304
A191002302
A191002297

Softwarová a poradenská
společnost zaměřená na oblast
stavebnictví. Dlouhodobě má
kolem 60 zaměstnanců, kteří
pracují zejména na centrále
v Brně; zastoupení má společnost
i v Praze. Obrat se v posledních
letech pohybuje v rozmezí
60milionů až 70 milionů korun.

Jak vytváříte svoje sborníky cen prací? To přece musí být
nesmírně náročná a zodpovědná činnost. Do jaké míry se těmito
sborníky firmy v praxi řídí (třeba ve vztahu ke státu)?
Jednotlivé stavební práce je potřeba detailně ocenit. Na to máme
tým pracovníků, kteří mají aktuální podklady pro výpočet. Musejí
mít ceny materiálů a výrobků, mzdové tarify jednotlivých profesí
a zejména mít normočasy pro práci i spotřebu materiálů. Samozřejmě musejí vědět, jak se jednotlivé práce provádějí, aby je zvládli
ocenit. Považujeme tuto metodu za nejvhodnější pro stanovení
doporučené ceny, která odpovídá nezbytným nákladům spojeným
s provedením stavební práce. Proto je naše cenová soustava používána investory pro stanovení předpokládané hodnoty a proti takto
spočítané ceně posuzují nabídky. Je potřeba říct, že naše doporučené ceny jsou vypočítány tak, aby při splnění všech technologických
i dalších podmínek byla práce kvalitně provedena. Nezohledňují
tedy situaci na trhu, a někdy tak průměrné nabídkové ceny mohou
být nižší, v jiném období zase vyšší. Stavební firmy používají naši
cenovou soustavu zejména kvůli jejímu rozsahu. Většinu svých
položek si totiž můžou ocenit samy. Vědí, kolik zaplatí za materiál,
kolik platí svým zaměstnancům, takže si cenu dokážou zkalkulovat samy. Tento výpočet jim samozřejmě usnadní naše softwarové
řešení a cenovou soustavu použijí jen u méně častých položek. Stát
jako investor naopak využije cenovou soustavu kompletně, když mu
umožní porovnat námi kalkulované ceny s nabídkami, které obdrží.
Vzhledem k tomu, že každou položku stavební práce lze podrobně
rozložit na jednotlivé části, je naše cenová soustava používána u veřejných zakázek pro posouzení, zda se nejedná o mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.

INZERCE

Rts

Co všechno dovedou vámi vyvinuté softwary, jsou kompatibilní
se zahraničními?
Našimi softwarovými nástroji chceme umožnit ocenění všech fází
stavební zakázky. Na začátku přípravy stavby může investor využít
naše řešení, aby získal základní představu o ceně. Když zná druh
stavby, předpokládanou velikost a typ konstrukce, může na základě
objemových ukazatelů získat poměrně přesnou předpokládanou
cenu. Jakmile je projekt hotový, získá soupis prací, dodávek a služeb,
oceněný naší cenovou soustavou a může začít vybírat dodavatele.
Stavebním firmám pak náš software umožní zpracovat nabídkový
rozpočet a v případě, že s nabídkou uspějí, pak plánovat, provádět a vyhodnocovat průběh výstavby. Celý systém je modulární
a pro každého zákazníka je sestaven s ohledem na rozsah činnosti
a velikost firmy. Vyvinuli jsme kompletní informační systém, který
umožní řídit celou firmu s důrazem na řízení stavebních zakázek.
Stavebnictví však nejsou jen velké firmy, ale i tisíce drobných řemeslníků. I pro ně máme software, který je jednodušší na ovládání
a cenově dostupný. Umožní jim sestavit nabídku pro koncového zákazníka i komunikovat s velkými stavebními firmami při provádění
subdodávek.
Čtvrt století úspěšné existence je v našich podmínkách
obdivuhodnou záležitostí. Co byste vaší firmě popřál do příštích
25 let?
Každá firma, jež poskytuje služby, stojí na lidech, kteří v ní pracují.
Proto bych naší společnosti přál nejen do dalšího čtvrtstoletí tak
schopné a zodpovědné zaměstnance, jako má doposud. Taky by se
hodilo, aby nenarůstala administrativní zátěž ze strany státu, ale to
už bych si přál asi moc.
IvO BARTÍK
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ÚSPĚCH STOJÍ NA ÚKOLECH
Celý pracovní proces je plnění úkolů. Bez nadsázky.
Z požadavků zákazníků se generují požadavky
na sklad, výrobu, dopravu, je třeba zaúčtovat faktury.
Prostě úkoly a zase úkoly…
Mnohé z nich dnes pomáhají řešit ERP systémy. Obsahují pokročilé
nástroje pro plánování výroby, predikci poptávky, řízení zásob. Skladové procesy řídí komplexní WMS řešení. Ale je až s podivem, jak
málo sofistikované nástroje jsou využívány pro zadávání, sledování
a vyhodnocování úloh středního a vrcholového managementu většiny společností bez rozdílu oborů.
Vezměte si, jak jsou zadávány úkoly z porad. V lepším případě ve
formě zápisu ve Wordu nebo Excelu. A jak jsou úkolováni podřízení mimo porady? Formou mailů, telefonátů nebo zadáním konkrétní
činnosti při setkání na chodbě. Ani v případě řízení skutečně velkých
projektů to často není velká sláva. Objevují se sice pokusy řídit je pomocí sdílených úkolovníků nebo bezplatných mobilních aplikací, ve
srovnání s řízením výroby, distribuce a logisticky pomocí moderních
ERP systémů je ale sdílení úkolů a vnitropodnikových informací stále
v plenkách.
Mohlo by se zdát, že i přes absenci těchto nástrojů v mnoha
firmách vše funguje. Nezřídka je to vykoupeno tvrdou prací
a vynaloženým časem manažerů, kteří opakovaně upomínají
své podřízené maily, esemeskami, telefonáty a pracně zjišťují
stav úkolů. Čas zabírají i zdlouhavé porady – samotné vytřídění úkolů a jejich kontrola. Všichni jsme nesčetněkrát slyšeli,
jak dotazovaný říká: nerozuměl jsem zadání, čekám na kolegu, tento jediný úkol jsem přehlédl…
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Jednoduché řešení nastíněných problémů představuje nástroj myTEAM® společnosti KVADOS, a.s., který zahrnuje centrální úkolovník pro každého pracovníka. Úkoly třídí dle základního principu: ty,
které jsem zadal, a ty, které plním. A samozřejmě datum splnění. Ke
každému úkolu lze připojit jakýkoli soubor nebo odkaz, který splnění
usnadňuje. Systém pracovníky vede, aby sledovali úkoly na daný den
a týden, a upomíná řešitele před datem požadovaného splnění. Není-li úkol vyřešen, zadavatel i nadřízený pracovník dostávají upozornění. A najednou se věci dávají do pohybu. Lidé se svými úkoly začínají více zabývat. Porady už nejsou jen zdlouhavým čtením zadaných
úkolů, zaměří se na skutečně produktivní činnosti, kdy se problémy
řeší. A to nejdůležitější – centrální úkolovník obsahuje všechny úkoly.
Nikdo tak nemusí sledovat další místa a nástroje.
Že je to příliš krásné, než aby to fungovalo? Nikoli. Stačí, aby iniciátorem
změny bylo samo vedení společnosti. Výkonní manažeři musí zadávat
úkoly jednotným způsobem. Je třeba překonat vstupní nedůvěru, kritický čas, kdy si organizace na novou metodu práce zvyká. Jakmile systém obsahuje dostatek úkolů, je možné analyzovat jejich plnění v rámci
týmů, oddělení, projektů a statistika přinese další cenné informace pro
efektivní řízení. Přesně zadané úkoly, s jasným termínem, správně určeným řešitelem a kontrolou jsou totiž klíčem k úspěchu.
Miroslav Hampel,
Generální ředitel společnosti KVADOS, a. s. –
producent nástroje myTEAM®
pro efektivní řízení vnitrofiremních
procesů, úkolování
a práce s dokumenty
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ARVAL NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
I VE FLOTILÁCH DO 9 VOZIDEL
Arval je na českém automobilovém trhu znám jako tradiční
poskytovatel operativního leasingu vozidel pro korporátní klientelu.
Nyní rozšiřuje své působení v segmentu malých a středních firem, ale
i osob samostatně výdělečně činných, tzv. SME (flotila 1–9 vozidel).
O jakou službu se jedná a jak funguje, jsme si povídali s vedoucím
oddělení SME Štěpánem Richterem.

Proč jste se rozhodli pro tvorbu nabídky
zrovna pro oblast SME?
S tímto segmentem zákazníků máme již několikaleté zkušenosti. Na základě rostoucí
poptávky jsme se rozhodli koncem roku 2018
vytvořit specializované oddělení dedikované
právě pro segment SME. Jeho primárním
úkolem je růst obchodních výsledků a přizpůsobení služeb specifickým potřebám těchto zákazníků. Především se jedná o rychlost
vyřízení požadavků spojených s objednáním
a předáním vozu, méně papírování a více
chytrých aplikací. Hlavním záměrem je dopřát vysokou úroveň služeb nejen zákazníkům s desítkami vozidel ve vozovém parku,
ale i těm s výrazně nižší flotilou. V naší
společnosti řadíme do segmentu SME podnikatelské subjekty ve formě právnických či
fyzických osob s velikostí vozového parku
v rozmezí 1 až 9 vozidel.
Čím je operativní leasing od ARVALu pro
podnikatele zajímavý?
V porovnání s jinými společnostmi máme
velmi vysoké procento obnovení stávajících
vozidel u našich zákazníků. Zjednodušeně
řečeno, máme hodně loajálních klientů.
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Tento ukazatel nám jednoznačně říká, že
naše služby patří k těm nejlepším, které se
na trhu operativního leasingu vyskytují. Nyní
přinášíme tuto devizu i drobným a malým
podnikatelům, kteří s oblastí operativního
leasingu nemají tolik zkušeností a vyžadují
specifický přístup. Mnohdy těžko identifikují své potřeby spojené s provozem vozidla
nebo jen obtížně vybírají z nemalé nabídky produktů na trhu. Těmto můžeme nabídnout rychlé a snadné řešení. Po zjištění
potřeb konkrétního klienta spojených s užíváním vozidla ušijeme produkt zákazníkovi
na míru. V jediné měsíční splátce může mít
veškeré služby spojené s provozem vozidla,
a to mu výrazně pomůže v plánování svého
cash-flow. Součástí splátky je tedy financování vozidla, pojištění, údržba a oprava vozidla, zajištění letních i zimních pneumatik,
dálniční známka, daně a poplatky. To vše je
okamžitým daňovým nákladem. No, a aby
nebylo příliš papírování, veškeré dokumenty
a komunikaci zvládneme prostřednictvím
chytré aplikace MY ARVAL.
Jaké jsou vaše cíle v tomto segmentu?
Jedním z důležitých střednědobých cílů,

které jsme si vytyčili, je zvýšení a zlepšení
povědomí o operativním leasingu osobních
a užitkových vozidel mezi širší veřejností.
Na trhu se setkáváme s množstvím nabídek,
které zákazníky lákají na „bezkonkurenčně“
nejnižší cenu. Po důkladném prozkoumání
však klient zjistí, že součástí nabídky je pouze financování vozu a veškeré ostatní služby
si musí platit sám. Ač je nabídka označena operativním leasingem, v reálu se jedná
pouze o formu finančního leasingu. V těchto
konkrétních případech však skutečné kouzlo
a výhodu operativního leasingu zákazník
nepozná.
Chceme rovněž svou měrou přispět k omlazení vozového parku v České republice.
V porovnání s EU řídí průměrný český řidič
o 5 let starší vozidlo než průměrný občan
Evropské unie. Je nutné si uvědomit, že moderní automobily přináší řadu bezpečnostních prvků, které chrání posádku i okolí
kolem vozidla, a přispívají tak ke snižování počtu nehod či jejich následků. Dalším
přínosem moderních technologií vozidel je
nižší spotřeba paliva, tedy nižší provozní
náklady na nákup pohonných hmot, které
mohou tvořit 20 % – 40 % celkových nákladů
vozového parku. V neposlední řadě nejsou
naši klienti překvapeni nečekanými náklady
na opravy související se stářím a opotřebením vozidel či nedostatečným komfortem při
dlouhých pracovních cestách.
V čem tkví hlavní výhoda pro zákazníka?
Díky velkoodběratelským podmínkám a technické znalosti vozidel přinášíme i drobným
podnikatelům finanční úsporu. A díky zastoupení více než 400 dodavatelů rovněž i tu
časovou. V období růstu úrokových sazeb je
nutné pečlivě plánovat investice do svého
podnikání a operativní leasing může být řešením. Pro získání financování nejsou ve většině případů nutné žádné platby předem
ve formě akontací či záloh, veškeré služby
jsou obsaženy v měsíční splátce.
Jakým způsobem si podnikatel může auto
vybrat?
Cesta k operativnímu leasingu je jednoduchá. Akční nabídku vozidel si zákazník může
vybrat na našich stránkách www.arval.cz/
sme, kde po výběru vozidla stačí vyplnit
a odeslat formulář nebo vytočit uvedené
číslo 261 109 007. A pokud si z uvedené
nabídky nevyberete, zajistíme vám vozidlo
dle vašeho individuálního výběru. Stačí nás
telefonicky či e-mailem zkontaktovat. Jsme
přesvědčeni, že nejlepší auto je to, které
si nekoupíte. Řešte´svůj vozový park prostřednictvím operativního leasingu ARVAL.

17.04.2019 15:18:51

01_33_PT_04_.indd 32

17.04.2019 15:18:52

VD_Vi

Inzerce A181001200 ▲

16 Mladá fronta VELIKONOCE

VD_Vinotéky_1_1_A191002305.indd
01_33_PT_04_.indd 33
1

15.04.2019
17.04.2019 10:37:26
15:18:52

72_100_PT_04_.indd 100
Merida_Inzerce_MF_210x260_mm_PRI1
1

17.04.2019
5.9.2017 10:46:05
17:07:18

manažer
ro k u 2018

Manažerské hvězdy rozsvítí Žofín

R

ozzářené reflektory mířící
na pódium velkého sálu
pražského paláce Žofín,
potlesk tří stovek manažerů,
podnikatelů, politiků, zájem médií –
to vše patří k slavnostnímu vyhlášení
nejlepších manažerů v České republice
za rok 2018.
Finalisté a laureáti se přiřadí
k téměř 1500 úspěšným vrcholným
řídícím pracovníkům, kteří prošli soutěží Manažer roku. Nejvyšší ocenění
obdrží z rukou vyhlašovatelů soutěže,
partnerů a podporovatelů
25. dubna 2019. Dlouholetým vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je

Česká manažerská asociace (ČMA),
která spolupracuje s řadou organizací
a institucí.
Na rozdíl od předchozích let je
26. ročník soutěže pojatý inovativně,
reaguje na nástup smart technologií
a moderních trendů v managementu.
Přibylo pět kategorií, ať už se jedná
o Smart manažer, Vizionář, Krizový
manažer či Mladý manažerský talent
do 35 let. Novinkou je kategorie
Zahraniční manažer. „Chtěli jsme
soutěž inovovat a zdá se, že se nám
to podařilo. Nové kategorie zaujaly,“
popisuje Ivo Gajdoš, výkonný ředitel
ČMA.

FOTO: archiv

Do finále 26. ročníku prestižní soutěže Manažer roku postoupilo
padesát osobností. Vítězové budou známi 25. dubna 2019,
vyhlášení je čeká na galavečeru v paláci Žofín

HHlavní partneři:
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oSoBnoSTI ČTVrTSToLeTÍ.
U příležitosti jubilejních 25 let soutěže Manažer roku udělila
ČMa desítce osobností titul Manažer čtvrtstoletí.

O pořadí finalistů, letos se do soutěže
přihlásila řada manažerských es, rozhodla odborná Hodnotitelská komise
na základě hodnocení podkladů a osobního představení top 15 manažerů.
Konečné slovo má Národní komise.
V jejím čele usedl letos prof. Zdeněk
Souček, nepřehlédnutelná postava
v oblasti strategického managementu.
Při slavnostním galavečeru jsou
představováni všichni finalisté a pak
vítězové deseti kategorií, manažerská
Top 10 a Manažer roku a Manažerka
roku. Předávat se bude speciální cena za
Inovace pro udržitelný rozvoj.
„Díky partnerům a široké síti nominačních míst, která zasílala návrhy
jmen úspěšných manažerů, je soutěž
otevřenou platformou, která díky
dvoustupňovému způsobu hodnocení
garantuje korektnost výsledků,“ doplňuje Ivo Gajdoš.

vÝZnaMní MarKetinGOví partneři:

Se LVÍČkem na HruDI.
v den výročí vzniku republiky 28. října 2018 pokřtila ČMa v Obecním domě
knihu Kamila Mikety vydanou nakladatelstvím Mladá fronta 100 let od začátku
svobodného podnikání v Československu – Manažeři se lvíčkem.

Soutěžní kategorie
26. ročníku

o soutěži
vyhlašovatelem a organizátorem soutěže
Manažer roku je Česká manažerská asociace.
Soutěž již 26 let vyhledává, hodnotí, oceňuje
a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry
managementu v České republice. Jedinečnost
spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč
odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací
moderních, úspěšných metod řízení a nových
trendů.

oceněné osobnosti
Do finále za čtvrtstoletí pořádání soutěže
postoupilo 1500 osobností, nejvyšším titulem
Manažer/Manažerka roku bylo oceněno šest
desítek z nich. v roce 2018 – příhodně v roce
stoletého výročí založení republiky – byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete
na www.manazerroku.cz.

noVÉ kaTeGorIe
1. vizionář
2. Smart manažer
3. Krizový/interim manažer
4. Zahraniční manažer
5. Mladý manažerský talent do 35 let
oBoroVÉ kaTeGorIe
1. průmysl
2. Zemědělství
3. Služby
4. nezisková sféra (včetně kultury,
sportu, zdravotnictví)
5. veřejná správa (státní správa a samospráva)
SPeCIÁLnÍ kaTeGorIe
inovace pro udržitelný rozvoj – odborným
garantem a vyhlašovatelem je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj CBCSD

DalŠí partneři:

04/2019 l 35

34_45_PT_04_Manazer roku 2018_Medailonky.indd 35

17.04.2019 15:20:53

manažer
ro k u 2018

Ing. Jiří
Bažata
SMp CZ,

v uplynulých letech se tento špičkový
odborník podílel na realizaci mnoha
významných projektů (např. retrofitu
elektrárny tušimice). loni měl lví podíl
na úspěšném dokončení největší vodohospodářské stavby za poslední desítky
let v Čr – nové vodní lince pražské
ústřední čistírny odpadních vod za
6,5 miliardy korun. ta byla realizována
ve složitém mezinárodním česko-německo-francouzském konsorciu,
navíc podle dosud v Čechách nepříliš
využívaného modelu tzv. Yellow FiDiC,
který klade výrazně vyšší nároky na
zhotovitele v dodavatelském systému.
Je vyzrálou osobností s výrazným vůdčím potenciálem a zkušenostmi.

Ing. Václav
Blažek
ZeMĚDĚlSKÉ DrUŽStvO
rOSiCe U CHraSti

Zaostřeno na padesátku
výjimečných

Jejich záběr je neuvěřitelný a jejich výsledky
také. Všichni postoupili do finále soutěže
Manažer roku 2018

FOTO: Shutterstock.com

P

atří kromě jiného k průkopníkům
zemědělského podnikání, řídí
velké i malé stavební firmy,
stáli u počátku biotechnologických
firem, ovlivňují kolosy strojírenského
průmyslu i malé kovodělné rodinné firmy,
specializují se na interim management,
nabízejí řešení v petrolejářském průmyslu,
působí jako mentoři, vdechují novou
energii českému leteckému průmyslu,
razí cestu energeticky úspornému
a environmentálně šetrnému bydlení,

podporují rozvoj metropolitních optických
sítí, vedou sociální služby…
Prosazují se doma i ve světě. Jsou kreativní, umějí lidi kolem sebe motivovat, jsou
přátelští, pokorní, mají obrovský respekt
a úctu ke zkušenostem druhých, jsou ochotni se neustále vzdělávat, nebojí se odvážných rozhodnutí, jít do sporu.
Taková je padesátka tahounů českého
byznysu. Potkáme se s nimi 25. dubna
v pražském Žofíně na slavnostním vyhlášení 26. ročníku soutěže Manažer roku.

Osobnost tohoto formátu patří k průkopníkům zemědělského podnikání.
v roce 1988 organizoval nákup špičkových prasat z anglie, z nich byl založen
šlechtitelský chov. Stavba kravína pro
600 dojnic byla jedním z odvážných
projektů. pojil se s ním nákup prvotřídních zvířat z Francie a založení nového
chovu. prosazuje, že zemědělství musí
být založeno na propojení rostlinné
a živočišné výroby, nutné pro udržení
úrodnosti půd a následným zpracováním surovin až do finálního výrobku.
podařilo se mu vybudovat jatka a uzenářskou výrobu, pekárnu, minimlékárnu, lahůdkářskou výrobu, pěstitelskou
pálenici i síť prodejen.
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Ing. Martin
Borovka

MgA. Josef
Buchta

RNDr. Martin
Bunček, Ph.D.

eUrOvia CS

BUJOart, MaSS DreaM
prODUCtiOn, MetrO
MUSiC

teCHnOlOGiCKÁ
aGentUra ČeSKÉ
repUBliKY

Od roku 2008 působí Martin Borovka
v pozici generálního ředitele. v období
krize vzdoroval přání akcionáře propouštět, dnes z tohoto rozhodnutí pramení
konkurenční výhoda. pod jeho vedením společnost daleko těsněji začala
spolupracovat se středními a vysokými
školami. Jak sám říká, mladým lidem
je potřeba stavařinu představit jako
atraktivní a důležitou práci, kde se hledí
na technologie a detail. v manažerské
praxi preferuje cestu osobní odpovědnosti: jeden úkol – jeden člověk – jedna
odpovědnost. řídí se pravidlem, že je
lepší lidi nebrzdit, spíše je koučovat
než jim velet. Jeho krédem jsou férové
vztahy nade vše.

všestranný manažer a lídr, který udává
tempo managementu na tuzemské
hudební scéně. S důrazem na vysokou
kvalitu a uměleckou hodnotu dokáže
všechny projekty dotáhnout na vrchol
žebříčku českého hudebního průmyslu, a to i přesto, že se mnohdy jedná
o projekty velmi neotřelé, crossoverové
a zejména nemainstreamové. Z konceptů okrajových žánrů bravurně vytváří
žádané produkty, které sbírají vysoce
kladná hodnocení a tvoří ekonomický
zisk. Jeho předností je dlouhodobé
vedení týmu s jasně vytyčenými vysokými cíli, motivování spolupracovníků
i dodavatelů.

v manažerských pozicích pracoval
od roku 2000. vyzkoušel si působení
v soukromé, akademické i státní sféře.
Stál u počátečního rozvoje sdružení
českých biotechnologických firem
CzechBio. nyní působí v pozici ředitele
kanceláře technologické agentury České
republiky, kde se zabývá politikou výzkumu, vývoje a inovací. Je zastáncem
názoru, že firmy a vědecké týmy spolu
mohou spolupracovat, ale nikdo je
k tomu nemůže nutit. prosperitě země
by podle něj pomohlo, kdyby vytvořila
vhodné podmínky pro firmy, které své
podnikání stavějí na výzkumu a z toho
plynoucích špičkových inovacích s velkým ekonomickým potenciálem.

Ing. Miloslav
Cváček, Ph.D.

Ing. Zdeněk
Částka

Ing. Ján
Dolejš

iSMM prODUCtiOn
& BUSineSS
COOperatiOn

aGrOSpOl, MalÝ BOr

MiKenOpa
internatiOnal

postupně se propracoval k výrobní činnosti ve strojírenství, již zahájil v roce
2007. Koupil první areál v Jistebníku na
novojičínsku a následně tři svářečky,
pilu a vrtačku a začal zaměstnávat prvních pět lidí. Za 12 let se firma rozšířila
na pět prosperujících společností, čtyři
závody s uzavřeným technologickým
procesem a vytvořila skupinu iSMM,
která dává práci 300 lidem a za rok
2018 dosáhla kumulovaného obratu
700 milionů korun. Zákazníky jsou
špičkoví výrobci zemědělské a manipulační techniky z deseti zemí evropy.
Jako charismatický manažer a podnikatel získal Miloslav Cváček přirozenou
autoritu.

Činorodá osobnost mezi šéfy. ing. Zdeněk Částka patří dlouhodobě k úspěšným a pokrokovým manažerům v českém zemědělství. pod jeho vedením se
společnost agrospol, Malý Bor čestně
vypořádala se závazky z transformace
a dál ji formou držení akcií vlastní původní členové družstva a vlastníci půdy,
na které hospodaří. výsledky hovoří jasně: hmotný majetek společnosti se za
jeho působení ztrojnásobil. v posledních
letech investicemi přes 200 milionů.
korun zmodernizovala firma živočišnou
výrobu, dnes patří k předním producentům mléka v České republice. předpokladem úspěchu je vize a pozitivní
přístup k řešení problémů.

výrazná osobnost manažerské
komunity se specializuje na interim
management, zejména na rozvojové
a krizové projekty. Hlavní oblastí jeho
působení jsou technologie, personalistika a řízení lidí – mnohonárodnostních
týmů v různých kulturách. v tomto
pojetí vedl projekt na dodávku silnoa slaboproudé technologie pro výstavbu
pětihvězdičkového resortu ZUri na
Zanzibaru. Společnost, v níž působí,
má definovaný etický kodex, jehož
součástí je i vize udržitelného rozvoje.
Jedná se o prosazování fotovoltaiky jako
náhradního zdroje elektřiny, důslednou
práci s odpady nebo edukaci místních
pracovníků např. v africe.

›
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manažer
ro k u 2018

Ing. Vladimír
Dráb

Mgr. Jan
Duspěva

JUDr. Tomáš
Elis

SKUpina ČneS

ČeprO

StatUtÁrní MĚStO Opava

etabloval se jako majitel stavebních
firem zabývajících se výstavbou
a údržbou silnic ve Středočeském
kraji. Soustředil se také na frézování
pozemních komunikací a vysoce ekologickou technologii recyklace za studena
na místě. Byl jedním z průkopníků
zavádění této metody u nás. rovněž je
již čtvrté volební období starostou obce
Braškov. Své okolí udivuje profesionálním přístupem, manažerským nadhledem a velkou dávkou pokory. překypuje
energií a okolí neustále překvapuje svou
lidskostí, s níž přistupuje k řešení každodenních problémů. aktivně se podílí
na chodu biofarmy svého syna, kde si
potvrdil, že práce se zvířaty v terénu
„léčí“.

Jeho osobnost se profiluje jako velký
stratég a vizionář v petrolejářském
průmyslu. Komplexní pohled kupředu
je obdivuhodný především vzhledem
k oboru, v němž je považován za vynikajícího specialistu. výjimečný obchodní
talent spojený se smyslem pro detail
i komplexní řešení mu dovoluje být
inspirativním lídrem. Do společnosti
Čepro jako první přinesl zcela nové
obchodní aktivity, jimiž na mnoho let
zajistil značnou konkurenční výhodu,
a zajistil tak významnou část stabilních výnosů. rád se učí zkušenostmi
jiných, ale nebojí se vydat i na zcela
neprozkoumaná pole podnikání. Má
velký smysl pro humor a rád vše řeší
s nadhledem jemu vlastním.

Mgr. Jan
Fousek

PhDr.
Stanislav
Gálik

aKU-Bat CZ

aUreS HOlDinGS

Jan Fousek stál u zrodu asociace pro
akumulaci energie a baterie aKU-Bat,
která již třetím rokem usiluje o rozvoj
akumulace v České republice, a to
především snahou o změnu legislativy.
velký důraz také klade na vzdělávání
laické i odborné veřejnosti. pravidelně
přednáší na konferencích a seminářích
u nás i v zahraničí a často přispívá do
médií. přestože akumulace je běžnou
součástí mnoha destinací po celém
světě a brzy bude povinné její ukotvení
v legislativách všech zemí eU, u nás
i nadále převažuje tradiční přístup laiků
i odborníků. aKU-Bat se snaží měnit
pohled politiků, úředníků i veřejnosti na
energetiku a obnovitelné zdroje.

řídí inovativní a speciální projekty
napříč skupinou největšího prodejce
ojetých vozů v evropě. Hlavními výstupy
pod jeho taktovkou bylo znovuzrození
značky Mototechna, jež v roce 2018
prodala již 12 tisíc vozů, zavedení
půjčovny Mototechna Drive, carsharingových služeb Fleet Hero, ale hlavně vytvoření inovační laboratoře aUreS laboratories, která se zaměřuje na datové
analýzy v oblasti obchodu s automobily,
jež využívají největší obchodníci
s auty po celém světě. Kreativními
obchodními modely se zabýval od
začátku své kariéry. na Masarykově
Univerzitě v Brně přednáší psychologii
přesvědčování, kreativitu a manažerskou komunikaci.

Svým rozhledem a praxí patří ke zkušeným manažerům, kteří ctí odpovědnost
za výsledky práce své i kolektivu. Chápe
dobře i rizika a nejistoty při hledání
a naplňování cílů. Své úkoly pojímá jako
příležitosti a výzvy. inklinuje k rozmanitosti a pružnosti, má schopnost rychlé
adaptace a sociability, vyznačuje se vysokou odolností proti stresu. Dokáže se
zabývat celou řadou činností současně
bez negativního vlivu na kvalitu řešení,
umí vidět věci v souvislostech a v perspektivě. nezabývá se nepodstatnými
detaily, systémové myšlení je předností.
Svůj manažerský styl zakládá na efektivní komunikaci.

Ing. Miroslav
Halatin
MĚStO FrenŠtÁt pOD
raDHOŠtĚM

ing. Miroslav Halatin patří k renomovaným řídícím osobnostem ve veřejné
správě. Od dětství byl respektovaným tahounem kolektivů. později se
zejména na šachtách naučil jednat
s podřízenými a motivovat své kolegy
k nadstandardním výkonům a akcím.
po nástupu do veřejné správy se snaží
naplnit požadavky a vize spoluobčanů
v souladu se zákony, bez diskriminací,
s rovným přístupem a bez zbytečné časové náročnosti. nástroje k efektivnímu
řízení neaplikuje ve složité formě, ale
nastavením vnitřních pravidel fungování s hodnoticími parametry jak měřitelnými, tak specifickými. rád uplatňuje
motivační a bonusové inovace.
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Jana
Hanušová

RNDr. Roman
Hrnčíř, CSc.

Zbyněk
Husák

eSSOX

SeverOCHeMa,
DrUŽStvO prO
CHeMiCKOU vÝrOBU,
liBereC

eDen eUrOpe

Jana Hanušová dokázala, že se
v nejvyšších patrech českého byznysu
a finančních služeb mohou uplatnit
také ženy. eSSOX provedla v uplynulých
letech výzvami, jako byla akvizice dvou
poskytovatelů značkového financování
automobilů ve dvou zemích a následná
fúze nebo náročný proces licencování
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
ze strany ČnB. Kromě řízení firmy
s několikamiliardovým obratem je činná
v České leasingové a finanční asociaci,
a podílí se tak na dalším směřování
celého odvětví jak v oblasti legislativy
a ochrany spotřebitele, tak zlepšování
podnikatelského prostředí pro nebankovní finanční instituce a leasingové
společnosti.

Severochema je značkou, která má na
českém trhu dlouhodobě zvuk. Do firem
i domácností odsud putují tradiční
výrobky, na něž jsou spotřebitelé léta
zvyklí. ať to jsou čisticí prostředky,
nebo autokosmetika, ředidla či technické kapaliny. Stále žádaná je klasická
kosmetika i ta se solí z Mrtvého moře.
podle zkušeného manažera romana
Hrnčíře je stabilita výroby závislá i na
přístupu managementu k zaměstnancům. Domnívá se, že ty nejlepší
není třeba motivovat, ale vytvářet jim
optimální podmínky k práci, vnímat
jejich postřehy i názory a podporovat
je. v hledáčku jeho zájmů je důvěra,
úcta a vytrvalost.

tato osobnost stála u zrodu a rozvoje jednoho z hlavních dodavatelů
regálových systémů na evropském
trhu – firmy eden europe. podpořil
rozjezd moderního retailu nejen v Čr,
ale i ostatních státech středoevropského prostoru. Firma pod jeho vedením
v posledních deseti letech kontinuálně
zlepšovala nejen svoje výsledky, ale
také významnou měrou přispěla k revitalizaci brownfieldu v adamově. Svým
přístupem a mírou úspěchu motivoval
Zbyněk Husák několik dalších firem ze
skupiny the Marmon Group/Berkshire
Hathaway Company k investicím v Čr.
těží ze silné osobní integrity, schopnosti komunikace a férových vztahů mezi
lidmi.

Radek
Jakubský

Tomáš
Jízdný

Ing. Simona
Kijonková

prOMa reHa

tJ HOlDinG, JK
eDUCatiOn

ZÁSilKOvna

najít skulinu na trhu je dnes více než
obtížné. Firmě prOMa reHa se to
podařilo. Zabývá se výrobou kvalitního
zdravotního vybavení a nábytku. Hlavní
skupinu výrobků tvoří lůžka urgentní
péče, nemocniční lůžka, speciální lůžka,
pečovatelská lůžka, lůžka pro děti
a novorozence, noční stolky, víceúčelové vozíky, transportní a víceúčelová
lůžka, křesla pro kardiaky, výškově
nastavitelné stolky a laboratorní stoly
a další. Splňují nejnáročnější požadavky
moderní medicíny a nejpřísnější atributy kvality. rodinná firma má vlastní
výzkum a vývoj a exportuje do 50 zemí.
Zakládá si na transparentním řízení,
slušnosti a obchodní etice.

tomáš Jízdný začal s podnikáním ve
20 letech při studiu. Stál za vznikem
vzdělávací skupiny JK education.
vybudoval z nuly firmu s milionovými
obraty. to vše bez půjček a investic.
Je přesvědčený, že zdravá firma si na
sebe a svůj rozvoj dokáže vydělat. ve
firmě si vždy zakládal na individuálním
přístupu. na konci roku 2018 se rozhodl
svůj poloviční podíl prodat a posunout
se k novým výzvám. i nadále působí
ve vzdělávání, kde zastává roli angel
investora a konzultanta. nově se věnuje
developerským projektům. Mezi jeho
silné stránky patří analytické myšlení,
finanční plánování, rychlé rozhodování,
vyjednávací schopnosti a organizování.

Odvážná žena, která dokázala postavit
firmu působící v 11 zemích. Zásilkovna patří do mezinárodního holdingu
packeta. Je autorkou a realizátorkou
myšlenky vybudovat pro e-shopy síť
výdejních míst a poskytnout jim jedno
technické napojení do systému, který
využívá desítky dopravců. Dokázala
propojit internetové obchody s kamennými a globální trh s lokálním. Její důraz na inovace, technologie a zefektivnění procesů v rámci celého oboru stál
u vytvoření inovačního oddělení, které
pracuje na více než 60 projektech. ve
firmě se snaží nesvazovat zaměstnance
nadbytečnými předpisy. v klíčových
rozhodnutích se řídí zdravým selským
rozumem.
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manažer
ro k u 2018

Ing. Jakub
Kirchner

Ing. Radim
Kočí

Jaroslav
Koníček

ivt tepelnÁ ČerpaDla

MUCOS pHarMa CZ

KOvOKOn pOpOviCe

Je klíčovou postavou v oblasti tepelných čerpadel a úsporných zdrojů pro
vytápění a chlazení objektů. Dokázal
úspěšně a systémově propojit své obchodní partnery s koncovými zákazníky.
Díky nadšení pro moderní technologie
nastoluje nové systémové trendy, které
mají obrovský přínos nejen pro samotnou společnost ivt, ale i pro celý obor
obnovitelných zdrojů. těží ze svých
teoretických a praktických poznatků,
které propojuje mezi různými obory.
Má rád systém, ale dokáže globálně
propagovat i flexibilní a nesystémová
řešení, která v určitých situacích bývají
nejúspěšnější. Díky neustálým inovacím
je ivt dlouhodobým lídrem na trhu.

ředitelem marketingu a prodeje firmy
Mucos pharma CZ je tento odborník
18 let. vypracoval specifickou marketingovou a obchodní strategii pro lék
Wobenzym, a ten se pod jeho taktovkou
stal jedním z nejznámějších v Čr. po
mnoho let se stabilně pohybuje mezi
první až třetí pozicí v prodeji mezi
všemi volně prodejnými léky na trhu
OtC Čr a pomáhá s léčbou statisícům
pacientů ročně. radim Kočí je zastáncem uvádění korektních informací
v reklamě, udržování rovných podmínek v podnikání a orientuje společnost
přednostně na dosahování dlouhodobých výsledků. i jeho zásluhou obdržel
Wobenzym například ocenění Superbrands Čr 2017 a 2018.

vynikající strojař, vynikající manažer.
Dokázal spolu se svými bratry a otcem
vybudovat prosperující rodinnou strojírenskou firmu s výtečnou pověstí v odborných kruzích, která má dobré jméno
nejenom v regionu. a co je jeho největší
zásluhou? vytrvalost, píle, trpělivost
a odvaha, díky kterým se stal Kovokon
z malého garážového podnikání střední
firmou dodávající produkty významným
zákazníkům v oboru (Honeywell, Walter,
Siemens, Denso, aBB, JUli, leroy
Somer…). Své předcházející zkušenosti
z praxe uplatnil při zavedení, rozjezdu
a rozšíření výroby pro letecký průmysl.
rozumí výrobě, obchodu i řízení lidí
a staví na dobrých vztazích.

Ing. Petr
Kostohryz

Ing. Pavel
Kříž

Lukáš
Kubásek

Otava, vÝrOBní
DrUŽStvO

DřevOZpraCUJíCí
DrUŽStvO

pHOtOn enerGY
OperatiOnS CZ

Zaměstnávat zdravotně postižené
spoluobčany je pro družstvo léta
samozřejmostí, výzvou i sociálním
posláním a milou povinností. Ostatně
družstevnictví je u nás společenským
cítěním a pomocí potřebným proslulé, bylo to před desítkami roků právě
ono, které dávalo zásadní podněty
k vypracování odpovídající legislativy
u nás a učilo ostatní tržní subjekty, jak
vycházet hendikepovaným vstříc. Docílit
s lidmi, kteří sami potřebují pomoc,
kladných hospodářských výsledků,
není jednoduché. Družstvo Otava tomu
přizpůsobilo pestrý sortiment výroby
– od kabelových svazků až po textilní
produkci. Uplatnit se může každý podle
schopností.

podnikání i manažerské pozice vyžadují
prostor ke kreativitě, tvrdí pavel Kříž.
Za vlastní úspěch považuje dobrou
náladu ve firmě. naplňuje ho, když
se věci daří, protože je to ta nejlepší
vizitka celého kolektivu. významné je
umět zaměstnance správně motivovat.
v době přehřáté ekonomiky v tom hrají
značnou roli i peníze, proto v družstvu
věnují poměrně velkou pozornost celému mzdovému systému. ale za hlavní
motivační prvek považují atmosféru
pohody, důvěry a vzájemného uznání.
podporují seberealizaci a tvořivost,
v manažerském týmu se dbá na samostatnost v rozhodování a jednání.

lukáš Kubásek je manažer s letitou
zkušeností z oblasti energetiky. Jeho
tým zajišťuje provoz a údržbu pro více
než 240 MWp fotovoltaických elektráren po celém světě. v předchozí pozici
odpovídal za správu portfolia elektráren
skupiny photon energy o velikosti
26 MW z technického, administrativního
a ekonomického hlediska tak, aby bylo
vždy dosaženo nejvyšší možné výroby.
po nástupu do photon energy začátkem
roku 2010 dohlížel na financování a výstavbu několika elektráren společnosti
jako projektový manažer pro Českou republiku a německo. před příchodem do
photon energy působil jako projektový
a realitní manažer v maloobchodním
sektoru.

40 l Profit

34_45_PT_04_Manazer roku 2018_Medailonky.indd 40

17.04.2019 15:21:04

Ing. et Ing.
Adam Liška
BeKaert petrOviCe

adama lišku vystihuje výrazná vlastnost: přistupuje ke všem kolegům velmi
přátelsky, s obrovským respektem
a úctou k jejich zkušenostem a názorům. Dokáže ocenit nasazení a sám je
příkladem neutuchající vůle a pozitivního přístupu, kterým energetizuje a motivuje své okolí. přestože stojí za řadou
úspěšných projektů, je z něj cítit stále
velká pokora, ochota naslouchat a neustále se vzdělávat. Dobrou náladou
je nakažlivý a dokáže získat u kolegů
důvěru, respekt a chuť spolupracovat
a nastavovat si ambiciózní cíle. Svou
excelenci staví nejen na znalostech
a odbornosti, ale stejně tak do všeho
dává srdce, radost a nadšení.

JUDr. Ing.
Miloslav
Ludvík, MBA
FaKUltní neMOCniCe
v MOtOle

nemocnici přebíral v době, kdy se potýkala s platební neschopností. Díky svým
zkušenostem v manažerských pozicích
a správným výběrem členů svého týmu
se mu podařilo zvrátit nepříznivý stav
hospodaření. Již v roce 2000 nastartoval nemocnici směrem k výkonovému
systému, k vysoké produkci bodů za
poskytnutou zdravotní péči. i obrat
směrem k paušální platbě za hospitalizaci od roku 2005 se pod jeho vedením
podařilo úspěšně zvládnout. pustil se
do komplexní rekonstrukce budovy pro
dětské pacienty, která byla v havarijním
stavu. výsledkem je od loňska moderní
pracovní prostředí odpovídající úrovni
21. století.

prof. Ing.
Vladimír
Mařík, DrSc.,
dr. h. c.
CiirC ČvUt

Je průkopníkem umělé inteligence
a kybernetiky v Čr. používá moderní
metody organizace a řízení. Stal se zakladatelem a prvním ředitelem Českého
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČvUt (CiirC) jako unikátního
centra výzkumu. Díky jeho úsilí získal
CiirC novou budovu, ale zejména kvalitní výzkumné obsazení. CiirC spojuje
špičkový výzkum s potřebami českého
průmyslu. Ukázal, že i v podmínkách
českého školství lze vybudovat v krátké
době centrum mezinárodní reputace. Opírá se o důvěru ve schopnosti
spolupracovníků, podporu sebemotivace výzkumníků i odvážné investice do
lidského potenciálu.

Ing. Tomáš
Mikolov, Ph.D.

Ing. Tomáš
Milich

Ing. Josef
Mráz

FaCeBOOK inC.

OvUS – pODniK
ŽivOČiŠnÉ vÝrOBY

aGrOFert

tomáš Mikolov spojil dvě zdánlivě
oddělené oblasti – jazyk a matematiku.
této problematice se věnoval už během
vysokoškolských studií na vUt v Brně.
Jeho talent zaujal řadu globálních
hráčů na poli technologií. působil
ve společnosti Microsoft. Skutečný
kariérní přelom přišel však až v internetovém gigantu Google. Zde pracoval
na podstatném vylepšení překladače
Google translate. S jeho algoritmem
totiž dokázal převést jazyk do vektorové
soustavy. Byla to malá revoluce. nakonec odešel do gigantu Facebook, kde
je součástí nejužšího vědeckého týmu
v Silicon valley. rád by také ukázal
českou vědeckou komunitu manažerskému světu.

Je špičkovým manažerem, který vyniká
schopností řídit tým a firmu efektivně
na základě vstřícných mezilidských
vztahů namísto zavádění nicneříkající administrativy. Sází na působení
zdravého selského rozumu, což dokáže
umocnit osobitým humorem. průběžně
se vzdělává v oboru chov slepic, genetika a výroba vajec, studuje světové
trendy a nové poznatky zavádí do praxe
na dvou farmách u Slaného. Z původně
bankovního specialisty se stal vyhledávaným odborníkem-inovátorem v potravinářství. Český trh obohatila firma
Ovus ojedinělým produktem s názvem
a ochrannou známkou indiánská vejce,
jež mají mimořádné nutriční vlastnosti.

v koncernu agrofert čítajícím více
než 200 společností je odpovědný za
zemědělství, lesnictví, technologické
firmy a centrálu agrofert, a. s. pozici
výkonného ředitele zaujímá od roku
2011, místopředsedou představenstva
je od roku 2014. K jeho manažerským
zásluhám patří řízení celé zemědělské
divize, do které patří přes 50 společností koncernu. v roce 2009 vedl akvizici
a integraci zemědělsko-potravinářské
firmy agropol Group. později přešly do
jeho gesce i lesnické firmy. Zasloužil se
o zefektivnění systémů řízení s důrazem na controlling, finanční služby,
it a Hr procesy. Zakládá si na vztazích
mezi lidmi a efektivní komunikaci
s nadhledem a vtipem.
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manažer
ro k u 2018

Bc. Petr Paksi,
DBA

Niclas
Pfüller

Ilona
Plšková

Jap FUtUre

BrOSe CZ

airCraFt inDUStrieS

Charismatická osobnost a mimořádné obchodní nadání včetně vstřícné
komunikace s lidmi jsou prvky, které
pomohly vybudovat firmu globálního
rozměru. Charakterizují petra paksiho
v okruhu odborníků ve stavebnictví,
ve spolupráci s architekty a designéry.
Jeho snahou je nabízet evropskému
trhu kvalitou i vzhledem špičkové
interiérové dveře vyrobené na základě
unikátních technologií. Firma proslula
i nabídkou originálních schodišť, která
se prosazují jako zajímavý solitér interiérů rodinných domů či komerčních
prostor. podnikatel a manažer v jednom
je posedlý inovacemi, za nimiž hledá
smysl funkčnosti i krásy a propojení se
světovými trendy.

niclas pfüller je svými kolegy považován
za vizionářského a podnikavého lídra.
Osobně se od roku 2004 jako mentor
věnuje víc než padesáti vedoucím
pracovníkům z Česka, kteří působí
v různých pozicích v rozličných oborech
i firmách a sklízí úspěch. v Čr vybudoval dva úspěšné podniky, které se řadí
k těm největším v rámci obou mateřských koncernů – Dura automotive Čr
a Brose CZ. přesvědčil akcionáře o potenciálu Čr, a podařilo se mu tak zřídit
výrobní závod se zcela novým vývojovým oddělením. přispěl také k založení
inovativního duálně vzdělávacího centra
pro budoucí mechatroniky. podporuje
principy společenské odpovědnosti
podniku Brose CZ.

ilona plšková patří k významným osobnostem českého leteckého průmyslu. Do
funkce generální ředitelky společnosti
aircraft industries nastoupila v roce
2008 a za dobu jejího působení došlo ve
firmě k výrazným změnám. několikanásobně vzrostl počet zaměstnanců
i objem prodeje a výroby letounů. Díky
vysokému pracovnímu úsilí, manažerským schopnostem a osobnímu nasazení se jí daří podnik úspěšně rozvíjet.
Své práci díky mnohaleté praxi rozumí
a získané zkušenosti dokáže efektivně
využívat. pečuje o sdílení firemních
hodnot a její snahou je, aby lidé v týmu
měli prostor k seberealizaci a podávali
špičkové výkony.

Jaroslava
Poláková

Mgr. Jiří
Protiva

Ing. Jan
Řežáb

KOvO KOniCe, vÝrOBní
DrUŽStvO

vOJenSKÝ teCHniCKÝ
ÚStav

JrD

Za největší manažerský úspěch Jaroslava poláková považuje fakt, že družstvo
pod jejím vedením vykazuje stabilní
výsledky a dobře uživí stovku lidí. Její
práce ji natolik pohltila, že se stala
i koníčkem. Hlavním sortimentem je
zámečnictví, výroba, instalace a opravy
elektrických strojů a přístrojů, výroba
a opravy čerpadel, také vah a jejich
cejchování. Jaký názor má tato žena
na motivaci svého týmu i zaměstnanců
či členů družstva? Je to jednoduché:
pracovitost, slušnost a pokora, k tomu
osobní příklad. i její příběh je tím,
který svou troškou pomáhá psát dějiny
českých manažerských úspěchů.

vystudoval právnickou fakultu Univerzity palackého v Olomouci. poté zastával
několik vedoucích pozic na ministerstvu
obrany a v březnu 2015 byl jmenován
ředitelem vojenského technického
ústavu. Jeho osobní angažovanost
významně posílila postavení vojenského technického ústavu v podpoře
armády České republiky, integrovaného
záchranného systému a dalších státních
složek. Během krátké doby vybudoval
z vtÚ stabilní a uznávanou instituci
v oblasti obranného a bezpečnostního
průmyslu, která staví na vzájemné
součinnosti jednotlivých odštěpných
závodů při vývoji a testování nových
technologií.

Charakterizují ho investice do obnovitelných zdrojů energie, nových technologií na zpracování odpadů, jako jsou
plazmové reaktory, a developmentu
šetrných budov. JrD se hned po svém
založení v roce 2003 stala průkopníkem
energeticky úsporného a environmentálně šetrného bydlení. nyní je v České
republice jedničkou na trhu. Jan řežáb
začínal jako stavbyvedoucí, projektový
manažer a výrobní ředitel. Je ekolog,
podnikatel, developer, investor. Snaží se
o prosazování udržitelného rozvoje ve
všech oblastech svého života a podnikání. Snaží se podle těchto principů sám
žít: bydlí v pasivním bytě, zahradničí,
jezdí elektromobilem, pro maminku
postavil aktivní dům.
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Ing. Jiří
Seidler, Ph.D.

Mgr. Vítězslav
Schrek

Ing. Daniel
Sliž

tepelnÉ HOSpODÁřStví
HraDeC KrÁlOvÉ

DOMOv prO SeniOrY
velKÉ MeZiříČí

linDe GaS

Jeho touha řídit státní či městskou firmu, zkušenost měl jen se soukromým
sektorem, se naplnila příchodem do
Hradce Králové, kde se před 13 lety stal
ředitelem a předsedou představenstva
městské společnosti tepelné hospodářství Hradec Králové. Díky provedené
restrukturalizaci a nastartování růstu
ztrojnásobil její hodnotu na současných
800 milionů korun. vedle vlastní práce
pro společnost se věnuje aktivitám CSr.
před deseti lety přišel s vizí vybudovat
v Hradci Králové metropolitní optickou
síť. Komplikovaný projekt se podařilo
loni završit. Město se pyšní jednou
z nejlepších optických sítí v Čr.

Mgr. et
Mgr. Jan
Soběslavský
DiaKOnie
ČeSKOBratrSKÉ CírKve
evanGeliCKÉ

Organizační jednotky (26 středisek
a osm škol) jsou rozdílné velikosti
a půsocí po celé Čr. poskytují poměrně nesourodé spektrum sociálních,
vzdělávacích, zdravotnických a dalších
charitativních služeb. pomáhají dětem
se zdravotním postižením, pracují ve
vyloučených lokalitách, starají se o osoby se zdravotním postižením, pečují
o seniory, provozují hospicovou péči,
pomáhají při humanitárních katastrofách v Čr i v zahraničí. všechny aktivity
se uskutečňují v souladu se čtyřmi
hodnotami diakonie, kterými jsou
milosrdenství, fortelnost, společenství
a naděje. Hlavním důvodem je touha
pomáhat.

Manažer, hudebník, konzultant. absolvent katedry speciální pedagogiky
Univerzity Karlovy, 13 let se věnoval
obchodu a podnikání. nyní se 15 let
profesně zaměřuje na řízení a rozvoj
sociálních služeb. v této problematice
a oboru společenských politik působí
jako konzultant a lektor. Má zkušenosti
s přípravou a řízením evropských projektů v oblasti zaměstnanosti a inovací.
Zabývá se komunikací, firemní strategií
a kulturou organizace. aktivní hudebník, zpěvák a textař působící v několika
hudebních uskupeních. Dlouholetý
zastupitel města Jihlavy věnující se především kultuře, sociálním záležitostem
a veřejným financím.

ve společnosti linde Gas je tato výjimečná osobnost po mnoho let lídrem
v oblasti zavádění dálkového řízení
výrobních procesů, implementace
pokročilých automatizovaných systémů
řízení a zejména jejich optimalizace na
základě analýzy kontinuálně získávaných dat z výrobních zařízení linde
v mnoha zemích. Základy položil již
koncem devadesátých let, na svou dobu
průkopnickým způsobem, online modelováním a simulací dat z procesu výroby kyslíkárny v třinci. vytvořil jedinečný
tým motivovaných odborníků, který
je na špici ve svém oboru nejen v této
společnosti. při jeho startu a rozvoji
stavěl zejména na otevřeném přístupu
k iniciativám zaměstnanců.

Zdeněk
Sobota

Bc. Vladimír
Staněk, MSc.

OBZOr, vÝrOBní
DrUŽStvO, plZeŇ

araMarK, S.r.O.

Družstvo vyrábí především díly pro
automobilový průmysl. Během působení
Zdeňka Soboty, předsedy představenstva, výrazně rozvinulo spolupráci
s vývojovými odděleními hlavních zákazníků, pro něž v současnosti dodává
i prototypy výrobků. výrazným prvkem
kultury firmy je akcent na zlepšování
zavedeného systému managementu
kvality, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. Díky manažerským schopnostem a efektivnímu řízení je schopno
konkurovat dalším hráčům na trhu, a to
i přes fakt, že z více než 50 procent
zaměstnává lidi se zdravotním postižením. to chápe i jako své poslání.

Má dvacetiletou praxi v oboru hospitality. prošel řadou českých hotelů
a restauračních řetězců. Od roku 2012
působí ve vedoucích pozicích české
pobočky nadnárodní americké firmy
aramark, od roku 2013 pak v pozici
generálního ředitele. Za podpory svého
vynikajícího týmu restrukturalizoval
a rozvinul firmu do pozice lídra českého
trhu poskytujícího služby firemního
stravování pro nejvýznamnější české
průmyslové podniky, jako jsou Škoda
auto, Bosch Motor, panasonic, tpCa,
Siemens, allianz, Meopta-Optika nebo
Continental, i specializované služby
léčebného stravování pro velké české
nemocnice s ročním obratem téměř dvě
miliardy korun.

›
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PhDr. Pavel
Toman

Ing. Pavel
Tvrzník

Tanja
Vainio

StřeDní ŠKOla
StaveBní JiHlava

GranÁt, DrUŽStvO
UMĚleCKÉ vÝrOBY,
tUrnOv

aBB

Školskému managementu se věnuje
tato mimořádná osobnost skoro
30 let, krátce jako zástupce ředitele
školy a poté 27 let jako ředitel střední
školy. Byl u počátku zásadní změny
v řízení škol v 90. letech 20. století, kdy
všechny střední školy získaly právní
subjektivitu a kdy se ředitel školy stal
odpovědným nejenom za pedagogické
záležitosti, ale i za záležitosti ekonomické, personální a právní. Zasloužil se
o znovuzřízení stavební průmyslovky
v Jihlavě. Jako jeden z prvních razil
myšlenku střední odborné školy, která
nabízí žákům mnoho různě náročných
oborů, do kterých jsou zařazováni podle
svých schopností.

v družstvu působí od roku 1992, v roce
2016 se stal předsedou představenstva. výrazně přispěl ke stabilizaci
družstva. propagací se snaží českou
veřejnost systematicky upozorňovat
na fakt, že produkty s pravým českým
granátem mají vyšší přidanou hodnotu
co do uměleckého zpracování, invence
a detailu než napodobeniny, jimiž je trh
zaplaven. propaguje noblesu českého
uměleckého řemesla, mistrné zpracování drahých kovů a zářivého minerálu.
Jako prestižní výrobce šperků je Granát
stálicí na domácím i zahraničním trhu.
Družstvo vlastní jako jediný subjekt
u nás doly na těžbu tohoto kamene.

Generální ředitelka společnosti aBB
pro Čr a Sr tanja vainio si vydobyla
obdiv manažerek i manažerů a patří
mezi nejúspěšnější ženy v byznysu
u nás. při řízení firmy sází na přesně
delegované úkoly. není jí cizí genderová diskuse včetně toho, jak povzbudit
ženy, aby vstupovaly do manažerských
pozic v odvětvích, která jsou doménou
mužů. podnikatelské prostředí dokážou
obohatit, mají na řadu záležitostí jiný
pohled než kolegové. inspirativní pro
tanju vainio je pracovat právě pro aBB,
lídra v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové
automatizace a energetiky.

Ing. Michal
Vajdák

MVDr. Josef
Vinduška

Ing. Vladimír
Zadina

SOBrietY

ZeMĚDĚlSKO-OBCHODní
DrUŽStvO ŽiCHlíneK

OperÁtOr iCt

Do společnosti Michal vajdák nastoupil v roce 2010 jako krizový manažer.
Začal s výraznou restrukturalizací,
která vyústila ve stabilizaci společnosti
a několikanásobný růst tržeb a zisku.
pod jeho vedením v roce 2017 vyvrcholila snaha o adaptaci technologie
vysokootáčkových strojů do nových
malosériových produktů ke společnému projektu s evropskou vesmírnou
agenturou – vývoje prvního evropského
elektročepadla pro malé raketové motory. Malá česká firma se stala klíčovým
hráčem při elektrické revoluci v oblasti
raketových motorů. příběh nápadu
a pověstné české kreativity, což jsou
dva prvky, které dobývají svět.

pod vedením vyhlášeného odborníka
je družstvo úspěšným zemědělským
podnikem a dosahuje úctyhodných
ekonomických i provozních výsledků.
v chovu skotu se pravidelně umisťuje
mezi pěti nejlepšími farmami v soutěži
Mléčná farma roku v kategorii chov
holštýnského skotu. Chov prasat Sázava
patří díky 34 odchovaným selatům na
prasnici ke špičkovým farmám v republice. v rostlinné výrobě dosahuje družstvo nadprůměrných výnosů u řepky či
máku. aktivně spolupracuje s okolními
obcemi na rozvoji venkova. významně
se podílí na prosazování zemědělské
politiky Čr především v oblasti zdraví
a ochrany zvířat.

náleží mezi iniciátory strategického přístupu ke konceptu Smart City v obcích
a městech Čr. Je spoluautorem prvního
koncepčního dokumentu Smart City
u nás, schváleného nejvyšším orgánem města – Modrožluté knihy Smart
písek. Zde vedl do konce roku 2018
organizační složku města rozvíjející
aktivity Smart písek. Od roku 2017 také
zaštiťuje rozvoj největší aplikace Smart
City v Čr, a to v praze. Zde se mu
podařilo proměnit projekt z chaotického
technologického hračkářství v odborně
nejlépe hodnocenou aplikaci konceptu
Smart City v Čr. také se v rámci své
konzultantské činnosti podílel na rozvoji
tohoto tématu v řadě dalších obcí.
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Robotizace postupuje
nečekaně rychle

Podle vědeckého ředitele Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Vladimíra Maříka nahradí stroje hlavně
dělníky v průmyslu nebo skladníky
Nedostatek zaměstnanců oživil zájem
firem o robotizaci. Dočkáme se nyní
skutečně jejího plošného nástupu?
Nasazování robotů na různých pracovištích se v posledních letech silně zrychluje,
zatím však nelze hovořit o plošném nástupu.
Roboti se totiž zatím hodí jen pro určité typy
prací, například na některé montážní operace prováděné samostatně nebo v součinnosti
s člověkem, na některé úlohy automatického
sváření, nástřiku barev, manipulaci s materiálem a tak dále. Je řada úloh, kde je člověk
zatím nenahraditelný nebo náhrada není
efektivní. Také je stále nutno počítat s cenou
pořízení, nutností nastavování a přenastavování robotů a s jejich údržbou. To vše
vyžaduje náklady a práci lidí, nikoli robotů.
Ale řekněme, že robotizace u nás postupuje
až neočekávaně rychle.
Výhody robotů jsou už řadu let nesporné,
přesto měli zaměstnanci obvykle navrch. Co
firmy od větší robotizace dříve odrazovalo?
Odrazovala je vysoká cena robotů a jejich
omezené schopnosti. Dnešní generace
kooperativních robotů je výrazně levnější,
pružnější v nasazování a zejména má schopnost se učit od člověka či z vlastních operací.
To vše dohromady dělá z robota ekonomicky
výrazně efektivnějšího pomocníka.
Ve kterých oborech mají podle vás roboti
především perspektivu?
Roboti jsou nasazováni dle očekávání přednostně tam, kde lze strojově opakovat úlohy
a pohyby, tedy v oblasti průmyslové výroby,
ale také v transportu a skladovém hospodářství – lze například počítat s autonomními
transportními vozítky, tedy roboty na čtyřech kolech, na něž jsou na konci výrobního
úseku jiným robotem umísťovány výrobky,

autonomní vozík je převáží optimální cestou
na správné místo ve skladu a další roboti –
ať již na palubě vozíku, nebo rozmístěné ve
skladu, zboží ukládají.
Jsou naopak obory, kde se lidé nemusejí
vůbec bát, že by je roboti nahradili?
Roboti se budou velmi těžko prosazovat
tam, kde dáváme přednost osobnímu
kontaktu, například při službě pacientům,
v péči o přestárlé a nemocné, nebo tam, kde
se vyžaduje hodně tvůrčí práce, například
v architektuře, v konstrukci strojů či třeba
v uměleckém sklářství.
Jak rozvoji robotizace pomáhají další
technologie, jako jsou digitalizace, internet
věcí a umělá inteligence?
Zcela zásadně. Digitalizace a internet věcí
jsou nezbytným předpokladem masovějšího
zavádění umělé inteligence – a ta dá použití
robotů zcela novou dimenzi. Umělá inteligence není žádnou mystickou, éterickou
silou, která by snad měla sama vnikat do
našich počítačů tak, jak je vidět v mnoha
vědeckofantastických filmech. Je to seriózní
vědní disciplína. Zabývá se i tím, jak užitečné
poznatky a znalosti získat z velkého množství internetem věcí posbíraných digitálních
dat. Opírá se o vhodné matematické modely
a podle dostupných dat upravuje jejich parametry či strukturu – hovoříme pak o učení
z dat. Řada algoritmů strojového učení se
z dat vychází z analogie s přírodou – např.
v poslední době nejúčinnějšími se mnohdy
jeví modely a algoritmy imitující chování nervových sítí v živých organismech. Hovoříme
o neuronových sítích a jejich učení. Jiné učící
se algoritmy vycházejí z principů genetiky
– nové řešení hledají jako kombinaci dílčích
řešení s připuštěním a posléze ohodnocením

přínosu tzv. samovolné mutace, tedy neočekávaného dílčího řešení.
Některé firmy se snaží automaty
nahrazovat třeba pokladní na nádražích
nebo recepční v hotelech. Co vy na to?
Na nádraží, v hotelech či městských informačních centrech se s robotickými komunikátory vyrovnáme poměrně snadno, pokud
komunikace bude kvalitní, nebude člověka
obtěžovat a povede rychle ke kýženému cíli.
Jde prostě o komfort té komunikace, nikoliv
o lidský kontakt. Proto se velké úsilí věnuje
vývoji takzvaných chatbotů, programů, které s člověkem komunikují velmi přirozeně
a přirozeným způsobem zpracovávají jeho
požadavky. Jsem rád, že náš ústav vyvíjí
ty nejlepší chatboty na světě – dvakrát po
sobě obsadil tým Dr. Šedivého druhé místo
v nejprestižnější světové soutěži chatbotů.
V sociálních službách, v lékařské péči bude
lidský kontakt vždycky nenahraditelný.
Jak si stojíme v porovnání s obdobnými
ekonomikami?
Statistiky nejsou v tomto směru moc použitelné, protože roboti mají různou definici při
statistických průzkumech v různých zemích.
Nicméně na základě vlastních pozorování
mohu konstatovat, že držíme v robotizaci
krok s těmi nejprůmyslovějšími zeměmi.
A jak na tom budeme v Česku za pět let?
Věřím, že krok s těmi nejvyspělejšími udržíme. Současně se ve výzkumu hodně snažíme, aby některá nová dílčí řešení vycházela
z tuzemských koncepcí, abychom postupně
budovali silný český průmysl umělé inteligence pro podporu robotizace a automatizace.
Máme na to, jen je potřeba veškerý dostupný
výzkumný potenciál efektivně využít.
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Agrofert je manažerská výzva

„Všechno se maximálně zrychlilo,“
říká Josef Mráz, výkonný ředitel
a místopředseda představenstva Agrofertu
V řídících funkcích se pohybujete dvacet
pět let. Nakolik se za tu dobu proměnila role
manažera?
Dnes je důležité umět se rychle orientovat
v záplavě informací, správně je vyhodnocovat, činit rozhodnutí. Kromě nástupu
nových technologií a „zrychleného času“ se
ale jinak práce manažera až tak neliší od té
v minulosti. Pořád je důležitá práce s lidmi,
schopnost vybírat ty správné, hodnotit je
a motivovat.
Jak se řídí Agrofert, gigant
zaměstnávající přibližně 33 tisíc lidí
a sdružující více než 250 firem se záběrem
od chemie přes zemědělství a potravinářství
až po média?
Jsem v pozici výkonného ředitele a přímo
řídím 170 lidí. Dále jsem místopředseda představenstva, kde mám spolu s osmi dalšími
členy odpovědnost za řízení celé skupiny, tvorbu a vyhodnocování podnikatelských plánů
a stanovení strategie. A zatřetí jsem předseda
nebo místopředseda konkrétních majetkových
účastí. Řídím některé společnosti.
Obsáhnete všechny obory? Nebo „jdete“
spíše jen po číslech?
To druhé je správné. V Agrofertu pracuji od
roku 2007 a už předtím bylo mým zázemím
vždy finanční řízení a controlling, řízení
rizik. Z 80 procent je tedy moje práce o číslech, o vyhodnocování finančních ukazatelů
a přijímání opatření.
Kam v současnosti Agrofert směřuje?
Agrofert je v dnešní době spíše o stabilitě,
zdokonalování řízení vnitřních procesů.
Akviziční a investiční aktivita z dřívějších
dob už není tak intenzivní. Velké investice
byly dokončeny v roce 2018 na základě

dluhového financování a zdroje, které se
generují, bychom logicky rádi použili na snižování dluhu. Ale přitom samozřejmě dále
investujeme a rozvíjíme se. Dnes jsme pevně
rozkročeni především v České republice, na
Slovensku, v Maďarsku a v Německu.
Zmínil jste zdokonalování řízení vnitřních
procesů. Co si za tím máme představit?
Máme silné vertikální propojení. Jsme
významným evropským hráčem ve výrobě
dusíkatých hnojiv, druhý největší. Kromě
výroby hnojiv však máme i vlastní zemědělskou prvovýrobu. Jenom v Česku obhospodařujeme 117 tisíc hektarů, se Slovenskem
dohromady 140 tisíc hektarů. Většinu z toho
máme v nájmu. Hnojiva spotřebováváme
i dodáváme našim partnerům. Následně
se sklizenou úrodou obchodujeme, z velké
části ji zpracováváme. Vyrábíme milion tun
krmných směsí. Máme vlastní farmy zvířat,
krmíme je, pak jdou na naši porážku. Maso
dále zpracováváme zejména v podnicích
Kostelecké uzeniny a Vodňanská drůbež.
A finální výrobky prodáváme velkoodběratelům. To je jedna integrace. Další větev
zosobňuje Penam, což je významný hráč na
pekárenském trhu. Dodáváme obilí našim
mlýnům, následně mouku pekárnám a končíme zase u konečných zákazníků.

Josef mráz (53)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze. V Agrofertu pracuje od února 2007,
v pozici výkonného ředitele od roku 2011.
Místopředsedou představenstva je od roku
2014. Ve firmě odpovídá za zemědělství,
lesnictví, technologické firmy a centrálu.

V roce 2017 jste z EU dostali 173 milionů
korun. Jaký je váš názor na čerpání dotací?
O dotacích se často v médiích hovoří, ale
málokdo si uvědomuje jejich podstatu.
Abychom je dostali, museli jsme předloni
proinvestovat zhruba miliardu, byly vázané na vlastní investované prostředky.
Za posledních deset let jsme takto proinvestovali už sto miliard, dotace z toho
činily celkově jen tři procenta. Agrofert je
například významným producentem takzvaného červeného, ale i bílého kuřecího
masa. A právě u červeného masa je soběstačnost v Česku už jen pod padesáti procenty, v drůbeži je to o něco lepší, ale sto
procent zdaleka nedosahujeme. Pokud
by zmizely investiční dotace z Evropské
unie, tak soběstačnost České republiky
se ještě zhorší. Je důležité si uvědomit,
že dotace alespoň v nějaké minimální
míře udržují soběstačnost a funkčnost
zemědělství v našem regionu. A to se netýká jen Agrofertu, ale všech zemědělců
a potravinářů v ČR.
Do čeho jste zmíněných sto miliard
investovali?
Do zemědělských podniků, které se zásadně
modernizovaly, do chemického průmyslu,
který je nyní výrazně ohleduplnější k životnímu prostředí. Také do nových technologií
a do areálů výrobních podniků. Mnoho firem jsme přebírali v žalostném stavu a dnes
jsou z nich podniky, které konkurují firmám
ze západní Evropy, importují tam, ale zisk
zůstává tady v ČR, kde rovněž platíme daně.
Řadu projektů ale budujeme zcela bez dotací. Vloni jsme takto postavili například tři
velkokapacitní kravíny. Vedle toho investujeme i v zahraničí, především na Slovensku
a v Německu.
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Technologická
agentura ČR se osvědčila

Může být státní organizace inovativní?
Na to odpovídá Martin Bunček,
ředitel kanceláře TA ČR

O

Česku se v médiích i mezi lidmi
často mluví jako o levné montovně.
Mnoho firem skutečně původně
přišlo do země za dostupnou pracovní
silou, situace se ale postupně mění. Jedním
z hlavních důvodů je vývoj na trhu práce,
kde se nedostatek zaměstnanců projevuje
rychlým tempem růstu mezd. Kromě toho si
ale stále více podniků uvědomuje, že pokud
chtějí být konkurenceschopné dlouhodobě,
musejí vsadit na inovace a výzkum.
Zájem na tom, aby se ekonomika modernizovala a přibližovala se nejvyspělejším
zemím světa, má také stát. I proto v roce
2009 vznikla Technologická agentura ČR,
jež má za cíl podporovat aplikovaný výzkum
a inovativní projekty. Za deset let existence
rozdělila ve svých programech přes
22 miliard korun a její finanční možnosti
rostou. Nyní už přes TA ČR proudí k vědeckým týmům a inovativním projektům
podpora ve výši více než čtyř miliard korun
ročně.
Méně adMinistrativy
„Označovat Česko za pouhou montovnu
není fér vůči stovkám firem a tisícům výzkumníků, kteří investují energii, čas a peníze do projektů s potenciálem měnit životy
každého z nás k lepšímu. V Technologické
agentuře ČR děláme všechno pro to, aby
se tito lidé mohli naplno věnovat tomu, co
umějí nejlépe – výzkumu, vývoji a přenosu
jejich výsledků do praxe,“ říká ředitel kanceláře TA ČR Martin Bunček. Zdůrazňuje,
že nemá na mysli jen finanční podporu, ale
také snižování administrativní zátěže pro ty,
kteří se o dotace ucházejí.
Podstatná změna, jež se týká procesu
přijímání návrhů projektů do veřejných
soutěží, například zajistila, že zatímco dříve

byli uchazeči kvůli absenci některých povinných dokumentů automaticky vyřazováni ze
soutěže, nyní mají šanci některé podklady
v průběhu formální kontroly doplnit. „Od
příjemců prostředků už také nepožaduje
většinu údajů, které je možné automaticky
stahovat ze státních registrů,“ popisuje další
zjednodušení Bunček.
Administrativně méně náročné přihlašování, administrace a vyhodnocování projektů mají za cíl motivovat k čerpání podpory
TA ČR mimo jiné i výzkumníky a podniky,
jejichž inovace směřují k řešení problémů,
se kterými se Česká republika potýká. Jde
třeba o změny klimatu a sucho, na něž je vyčleněna hned polovina z 3,8 miliardy korun
v programu Prostředí pro život, jenž bude
TA ČR mezi lety 2020 a 2026 spravovat.
2400 projektů
TA ČR za deset let své existence podpořila již 2400 inovativních projektů. Mezi
nimi byl například i ten, který umožňuje
zachránit stehenní kost, a tím i funkčnost
celé dolní končetiny u dětí, jež trpěly nádory
kostí. Bez speciálních rostoucích endoprotéz
vyvinutých za podpory TA ČR ve spolupráci
firmy Beznoska a Masarykovy univerzity
v Brně by to nebylo možné. TA ČR podporuje výzkum napříč všemi oblastmi. Podporu
získala například i firma Honeywell ve
spolupráci s experty z Fakulty strojní ČVUT.
Ti vyvinuli nové algoritmy řízení tepelných
čerpadel, která dokážou mnohem lépe reagovat na měnící se podmínky provozu. To
přináší vysoké energetické úspory a ekologickou šetrnost zařízení.
Pro správné nastavení podpory aplikovaného výzkumu je důležitá dobrá znalost
českého inovačního prostředí. TA ČR
dlouhodobě monitoruje tuzemský ino-

vační ekosystém prostřednictvím aktivity
INKA – mapování inovačních kapacit.
Na základě speciální metodiky provádí
mapování inovačních kapacit sběrem
primárních dat od českých inovativních
firem, a to bez ohledu na zapojení firem
do dotačního prostředí, čímž podstatně
lépe pokrývá celý inovační ekosystém ČR.
Analytické výstupy ze získaných dat pak
slouží k nastavení programů a veřejných
soutěží TA ČR tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby českých firem.
S aktivitami vedoucími ke snižování
administrativní náročnosti šlo ruku
v ruce i spuštění aplikace Starfos, která
umožňuje vyhledávání v projektech VaVaI
podpořených z veřejných prostředků. Jeho
hlavní funkcionalitou je kvalitní fulltextové vyhledávání podle zadaných klíčových
slov a zvolených analytických filtrů. Kromě
samotného vyhledávání v českém nebo
anglickém jazyce nabízí Starfos detailní
informace o každém projektu či výsledku,
ke kterým hledá další podobné projekty
či výsledky. „V současnosti připravujeme
rozšíření o vyhledávání nad organizacemi,
které nám umožní identifikovat, kterými
oblastmi výzkumu se tyto organizace zabývají a se kterými dalšími subjekty spolupracují,“ doplnil Bunček.
Díky tomu, že se TA ČR dlouhodobě
osvědčila, dostala pod svoje křídla od
roku 2019 také administraci výzkumných
programů ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí a dopravy. Příkladů
úspěšného výzkumu a uvedení inovací do
praxe, jako byla tepelná čerpadla, rostoucí
endoprotézy či nový způsob průmyslové
výroby distančních tkanin z vysokopevnostního polyesterového hedvábí, tak bude za
podpory TA ČR přibývat.
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Vidíme spíš příležitosti
než hrozby

Firma Brose je čtvrtým největším
dodavatelem automobilového průmyslu
v rodinném vlastnictví na světě

O

d roku 2004 u nás působí závod
Brose CZ – vyrábí přední a zadní
struktury sedadel do automobilů,
zámkové systémy a elektromotory pro více
než třicet výrobců automobilů a dodavatelů
komponentů do automobilů.
Jaká je momentální situace ve vaší
branži, na to se ptáme generálního ředitele
Brose CZ Niclase Pfuellera.
Velmi dynamická a těžko předvídatelná,
ovlivněná celní politikou Spojených států
i nejistotou plynoucí z brexitu. V Brose CZ
se nové realitě přizpůsobujeme v souladu
s naší vizí a strategiemi, které jsou nosnými
pilíři pro náš dlouhodobý úspěch. Nabízíme skvělé příležitosti, jak zastávat pozice
s globální zodpovědností. Rozšíření o pozice
centrálních sdílených služeb (pro oblasti
IT, nákupu nebo logistiky) a vývoje nových
produktů bylo možné jen díky pevným
základům a zkušenostem s výrobou těchto
produktů zde v České republice.
Podařilo se nám transformovat z největšího výrobního závodu skupiny na servisní
středisko poskytující podporu celému světu
Brose. Získali jsme také statut Lead Plant,
tedy vedoucího závodu. Znamená to, že
v Brose CZ realizujeme pilotní projekty v oblasti automatizace a digitalizace a zároveň
podporujeme další závody Brose ve světě
vysíláním českých specialistů.
Co považujete za svůj největší úspěch
v poslední době?
Od roku 2004 jsem v Moravskoslezském
kraji působil ve dvou firmách a vytvořili
jsme zde více než tři tisíce pracovních pozic.
Navíc se nám díky transformacím těchto
firem podařilo rozšířit nabídku pracovních
pozic také o vysoce kvalifikované posty, které

poskytují globální sdílené služby. V Brose CZ
jsme získali příležitost vyvíjet nové produkty a zároveň prohlubovat znalosti našich
zaměstnanců v oborech, které jsou nezbytné
pro další úspěšné působení naší společnosti
– ať už se jedná o obor mechatronik s prvky
duálního vzdělávání, nebo třeba o školy mistrů pro naše vedoucí pracovníky ve výrobě.

Brose v číslech
• 26 tisíc zaměstnanců
• 63 závodů ve 23 zemích
• v roce 2017 dosáhla Brose CZ obrat
20,7 miliardy korun
• celosvětový loňský obrat činil
6,3 miliardy eur
• v Česku pracuje 12 procent všech
zaměstnanců skupiny, to je přibližně
3100 lidí
• každé druhé nové vozidlo na světě je
vybaveno minimálně jedním produktem
Brose

Za úspěch také považuji získání statutu
vedoucího závodu, což je ocenění celému
závodu a zároveň závazek k neustálému
zlepšování.
Za poslední roky jsme realizovali několik
aktivit, které významně zvýšily povědomí
o značce Brose coby významném zaměstnavateli. Tyto aktivity spolu s kvalitními
HR procesy a širokým portfoliem aktivit
v oblasti CSR nám vynesly například mezinárodně uznávané ocenění Top Employer
a Národní cenu za společenskou odpovědnost.
Osobně jsem hrdý na to, že jsem měl
možnost vést více než třicítku českých
manažerů, z nichž jsou nyní silní a úspěšní
lídři v Brose nebo v jiných firmách v našem
regionu, a být jejich mentorem.
Jak vidíte budoucnost ve vašem oboru?
Díky svému produktovému portfoliu a řadě
inovací je Brose Group velmi dobře připraven na blížící se dobu elektrických a samořiditelných vozidel. Co se týče dalšího růstu
byznysu, v našem odvětví vnímáme spíš
příležitosti než hrozby. Silnou základnou
pro náš úspěch bude trvalý nárůst nabídky
sdílených služeb a vývoje nových produktů
zde v České republice. Krom toho připravujeme inovativní, vysoce automatizované, digitalizované a vzájemně propojené
výrobní procesy, které nám také pomohou
zajistit konkurenceschopnost pro naše české
závody. V kombinaci se vzdělávacími a rozvojovými programy pro naše zaměstnance
připravíme naše pracovníky na toto nové
moderní výrobní prostředí.
Brose CZ je a zůstane skvělým zaměstnavatelem, který bude aktivně přispívat
k tomu, aby Česká republika setrvala na špici v oblasti výrobních inovací a technologií.
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Naše stroje si zákazníky
vždycky najdou

Legenda světového letectví –
„čtyřistadesítka“ – letos oslaví
50. výročí od svého prvního vzletu

S

lavné L-410 z Kunovic zná a oceňuje
prakticky celý svět: vždyť létají ve
více než šedesáti zemích. „Vyráběli
jsme tu ovšem i další legendy – Jak-11,
Z-37 Čmelák, L-200 Morava, L-29 Delfín
a mnohé jiné,“ vypočítává Ilona Plšková,
generální ředitelka společnosti Aircraft
Industries, která dnes navazuje na slavnou
tradici už neexistujícího Letu Kunovice.
„Nově nyní uvádíme na trh letoun
L 410 NG.“
Letoun L-410 dokáže přistát a vzlétnout
i z velmi krátké, a navíc nezpevněné runwaye,
díky čemuž zpřístupnil civilizaci bezpočet
oblastí, kam se dosud lidé dostávali jen velmi
těžko. Ať už jde o Sibiř, Karibik, či Afriku.

ve vzduchu dvakrát déle
Tento devatenáctimístný turbovrtulový stroj
se původně začal vyrábět v roce 1969 pro
ruskou regionální přepravu. V roce 2018
byla zahájena sériová výroba letounu nové
generace – L 410 NG (New Generation). Má
výkonnější motor (vyráběný v GE Aviation
Czech Letňany), integrální palivovou nádrž
a špičkovou avioniku Garmin.
Předešlý typ má maximální délku
letu 5,1 hodiny, zatímco novinka celých
10,5 hodiny, což je fantastické skokové
vylepšení. Letoun zvládne přepravit náklad
o maximální váze 2150 kilogramů, a to
na vzdálenost až 2570 kilometrů (to je
třeba přibližně trasa z Prahy do španělské
Sevilly).
Nový stroj splňuje všechna náročná bezpečnostní kritéria, je pohodlný a jeho provoz
je úsporný. Není také divu – vždyť jeho vývoj
začal už v roce 2010, byly do něj vloženy tři
čtvrtě miliardy korun a pracovala na něm
řada vynikajících odborníků, kteří například
stroji dali zbrusu novou konstrukci křídla.

Můj největší úspěch? Že jseM
se obklopila schopnýMi lidMi
Váš nový stroj má zřejmě nakročeno k velkému úspěchu. Jaká je ale celková situace
v leteckém průmyslu, na to se ptáme Ilony
Plškové.
„Letectví vždy bylo a bude velkou výzvou.
V současné době jsou na trhu letouny,
které jsou funkční a bezpečné, takže dalším
úkolem nás, leteckých výrobců, je zabývat se
technologiemi, které budou efektivnější jak
pro naše zákazníky, tak pro posádku a cestující. Tímto tématem jsme se zabývali v našem
posledním projektu L 410 NG a provedli
jsme mnohé inovace.
Inovativní přístup v současné době uplatňujeme také v rámci firmy. Investujeme do
technologií a snažíme se o to, aby měli naši
zaměstnanci co nejlepší pracovní podmínky
a byli spokojení, což se nám myslím daří.
Člověk, který je ve své práci spokojený, je
totiž k nezaplacení.“
Co považujete za svůj největší úspěch
v poslední době?
Jak jsem již zmínila, pro naši firmu je
v současné době aktuálním tématem letoun

L 410 NG, jehož první sériový kus byl právě
dokončen. Letoun L-410 jsme inovovali
v rámci dotačního projektu MOSTA, na kterém jsme pracovali od roku 2010. Úspěšnou
certifikaci a dokončení inovovaného letounu
považuji za velký úspěch celého týmu zaměstnanců Aircraft Industries.
Za svůj největší úspěch pak považuji to, že
jsem se obklopila schopnými lidmi, na které
se mohu spolehnout.
Takže budoucnost své firmy vidíte
dobře…
Letoun L-410, který je legendou ve své
kategorii, letos oslaví 50. výročí od svého
prvního vzletu a já věřím, že se dočká ještě
mnoha dalších. Letecká přeprava je obecně
za poslední léta na vzestupu a nepředpokládám, že by tomu mělo být do budoucna
jinak.
Co se týče našeho letounu, stále jsou na
světě těžko dostupné oblasti, kde je náš letoun žádoucí a může usnadnit životy mnoha
lidí. Díky jedinečným charakteristikám si
stroj svého zákazníka vždy najde – budoucnost tedy vidím velmi optimisticky a budu
doufat, že taková opravdu bude.
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JAP – světové trendy v české produkci

„Zaměřujeme se na ucelená řešení designových dveřních systémů,“ říká
Bc. Petr Paksi, DBA, obchodní ředitel a jednatel společnosti JAP FUTURE
do svých návrhů po zahájení jejich výroby
rychle zakomponovat?
O konzervatismu architektů bych vůbec
nehovořil. Je samozřejmé, že zaměření dílčích osobností je různé, ale pozitivní cit pro
světové trendy českým architektům rozhodně nechybí.
O vzhledu interiérů rozhodují různé módní
trendy a vlivy. Platí něco podobného také
o designu dveří? Pokud ano, jaké barvy nebo
materiály jsou nyní žádané?
Rozhodně platí. V současné době převládá
trend minimalismu a ten následují i dveřní
křídla, která stále více využívají kombinaci hliníku a skla. To jim umožňuje růst do
atypických maxi rozměrů ve své výšce i šířce
a zároveň minimalizovat svoji konstrukci
natolik, aby v interiéru působily co nejsubtilněji. A dveřní zárubně je v minimalismu plně
následují.
A191002042

ložkovém provedení – po vzoru
V současnosti vyrábíte
světových trendů.
široký sortiment vybavení pro
interiéry, s jakým konkrétním
výrobkem jste v roce 1991
Pracujete s „chytrými“ prvky,
začínali?
jako jsou stavební pouzdra či
Náš firemní příběh započal
skryté zárubně. Do jaké míry
výrobou půdních stahovacích
je odbyt těchto výrobků závislý
schodů, které jsou dodnes jedna přání konečného zákazníka
ním z pilířů našich produktů.
a do jaké míry o jejich užití
Další pevnou výrobní základrozhodují projektanti při návrhu
Petr Paksi
nou se stala stavební pouzdra
stavebního řešení interiérů?
pro zasouvací dveře, které jsme jako první
U designových řešení dveřních systémů má
přivedli v 90. letech na český trh.
samozřejmě největší cit pro jejich volbu odborník, tj. architekt. Nicméně s tím, jak se v České
republice postupně zvedá bytová kultura, se
Patří tato produkce stále k vaší hlavní
začínají objevovat stále častěji osvícení invesnáplni, nebo během let posílila jiná oblast
toři, kteří ve svých interiérech chtějí mít také
z vašeho portfolia?
moderní či netradiční prvky.
V dnešní době se jak marketingem, tak i svojí
výrobou spíše zaměřujeme na ucelená řešení
designových dveřních systémů v otočné
Jsou tuzemští bytoví architekti spíše
i posuvné variantě, a to především v bezobkonzervativní, nebo umí podobné prvky

Z hluboké krize k prosperitě

Byl jste při nástupu do funkce v pozici
krizového manažera?
Dá se to tak říci. Státní podnik vznikl před
šesti lety, kdy se vláda rozhodla transformovat vojenské opravárenské podniky. Po
svém vzniku se dostal do hluboké ztráty.
Po nástupu se mi podařilo vrátit podnik do
kladných hospodářských čísel. To ale nepovažuji za nejpodstatnější. Jde především
o to, že si stále více subjektů – armáda,
pro kterou primárně pracujeme, ale i další
státní složky, složky IZS a komerční sektor
– uvědomují, jak široké portfolio výrobků
a služeb nabízíme. Vědí, co umíme a že se
vyplatí s námi spolupracovat.
Jak se vám je podařilo přesvědčit?
Myslím si, že je to zejména o komunikaci,
a to nejen se zákazníky, ale i partnery, které
potřebujeme, abychom dokázali naši práci
realizovat. Rozhodně nedokážeme vyrobit

vše do posledního šroubku, hledáme
synergické efekty. Naše zaměstnance jsme
museli přesvědčit, že ústav neskomírá.

INZERCE

„Staráme se o to, aby byly armádní systémy modernější a v souladu s NATO,“
říká Mgr. Jiří Protiva, ředitel Vojenského technického ústavu, s. p.
šebnictví. Zkoušky si u nás objednává nejen
AČR, ale hlavně civilní firmy. Jsme národní
autoritou v oblasti zkušebnictví, máme
akreditované zkušebny v celé řadě oblastí.

Čemu se tedy VTÚ věnuje?
Jak jste na tom s odborníky?
VTÚ je především výzkumným a vývojovým pracovištěm a k tomu bych přidal zkuU nás je situace složitější v tom, že mnohdy
šebnictví. Má tři odštěpné závody – Vojenpotřebujeme odborníky s velmi specificský technický ústav letectva a protivzdušné
kou kvalifikací. Odborníka do padákové
obrany Kbely, VTÚ výzbroje a munice Slači potápěčské zkušebny či experta na softvičín a VTÚ pozemního vojska
warové systémy velení a řízení
Vyškov. Nabízíme například
sháníte jen s obtížemi. V dílčích
unikátní bojové, informační
schopnostech jsou požadovány
a komunikační systémy pro
i bezpečnostní prověrky. Situavelení pozemních a vzdušných
ci se ale snažíme aktivně řešit,
sil, bezpilotní systémy, aplikace
například spoluprací s vysona pozemní pásovou, kolovou
kými školami nebo nabídkou
a kontejnerovou techniku,
zajímavých zaměstnaneckých
pozorovací, monitorovací
benefitů. Za poslední období
i zbraňové systémy. Důležitou
se nám podařilo navýšit počet
Jiří Protiva
součástí naší činnosti je zkuzaměstnanců zhruba o 60.
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Manažera v čele úřadu občan pozná

Tajemník Magistrátu města Opavy Tomáš Elis by přivítal,
pokud by instituce sdílely jednotný informační systém
Výrazy manažer a úřad vnímá mnohý
spíše jako protiklady. Je na činnosti úřadu
znát, pokud má jeho šéf manažerské
schopnosti?
Začnu poněkud zeširoka. Dnešní doba je
poznamenaná neustálým zrychlováním a neustálými inovacemi. Typický manažer dělá,
co může, aby udržel krok s touto informační
zátěží a velkou zodpovědností. Vždy je nespočet naléhavých úkolů, důležitých schůzek,
mnoho důležitých rozhodnutí. Běžný člověk
si mnohdy ani neuvědomí, že se úřad skládá
z mnoha činností, které musejí manažeři
řešit, než dostane občan výsledný produkt,
o který žádal. Stojím v čele úřadu, kterým je
magistrát, jsou zde vyřizovány agendy, které
se týkají jak státní správy, tak samosprávy,
takže úloha tajemníka-manažera je velice
podstatná. Úřad nevyřizuje jen běžné věci,
jako je vydávání různých dokladů, průkazů,
povolení, vyhlášek, nařízení apod., ale velice
intenzivně komunikuje s občany. Manažer se
stará o to, aby tato komunikace byla přívětivá
a efektivní za pomocí moderních informačních kanálů (www stránky, Facebook, Twitter, atp.). Pokud stojí v čele úřadu opravdový
manažer, většinou to občan pozná na první
pohled. Můžu říct, že s okolními úřady se
snažíme vytvořit pro občany ty nejlepší podmínky tak, aby byly naše služby poskytovány
na profesionální úrovni a způsobem, který by
občana co nejméně zatěžoval, v duchu vize,
že úředníci jsou zde pro občany, a ne naopak.
Přenést teorii do praxe a udržet krok s dobou
je úlohou opravdových manažerů.
Obecně patří fungování úřadů v Česku
k jedné z největších konkurenčních
nevýhod pro tuzemské podnikatele. Stačí
připomenout stavební úřady... Proč jsou
podle vás čeští úředníci tak neefektivní?
Víte, ono všeobecně míněné tvrzení a obecné zdání o neefektivitě českých úředníků
nemusí být vždy pravdivé. V praxi to vypadá
občas úplně jinak, než se píše a všeobecně
tvrdí. Například pokud přijde občan a o něco
žádá a fakticky mu chybí 80 procent nutných
podkladů, tak nelze očekávat, že věc bude
vyřízena ve lhůtě. Většinou s tím, že nedodal

potřebné dokumenty ani opakovaně, se
nikomu nepochlubí, ale obecně to vše svede
na neschopnost úředníků, byrokracii, špatné
zákony s tvrzením, že za Rakousko-Uherska
bylo lépe.
Celý problém nelze samozřejmě takto paušalizovat ani zobecňovat, ale občas jsou věci
zkrátka jinak, než se zdají a obecně prezentují. Kolikrát úředník vyřídí stovky žádostí
k plné spokojenosti občanů, pak však jednou
selže lidský faktor, vše dobré je zapomenuto
a toto jedno pochybení je prezentováno jako
špatná práce celého odboru, ne-li celého
magistrátu. Tím nehájím sveřepě úřad, ale

tomáš elis

chci tím říct, že věci nejsou pouze černobílé
a opravdu odpovědné zodpovězení otázky by
zabralo podstatně více času.
Ocenění Manažer roku jste získal v roce
2014. Může se člověk za pět let v úřadě ještě
někam posunout, zdokonalit...
Úvodem je nutno říci, že tohoto ocenění si
stále velmi vážím a přijal jsem ho s velkou pokorou. Za pět let od tohoto ocenění Manažer
roku 2014 jsem se dostal zcela nepochybně
na jinou profesní i životní úroveň. Vývoj nás
neustále ovlivňuje a nutí čelit novým výzvám.
Troufám si říct, že jsem se posunul v mnoha

oblastech a dívám se jinýma očima na různé
věci kolem sebe.
Tou nejdůležitější věcí, kterou v současné
době vnímám daleko naléhavěji a intenzivněji než dříve, je umět si vybrat skutečně důležité věci a na těch pracovat. Umění profiltrovat
všechen ten šum a dopracovat se k tomu, co je
skutečně zásadní a podstatné. Tuto důležitou
zásadu lze shrnout do slovního spojení, které
vystihují tři německá slovíčka: Weniger aber
besser – tedy Méně, ale lépe. Není důležité
zabývat se tím, jak toho stihnout více, ale
jak stihnout to podstatné. Nejde o to, dělat
toho méně jenom proto, abychom si ušetřili
námahu. Jde o to, abychom svůj čas a energii
investovali co možná nejmoudřeji a nejefektivněji pro dosažení cíle, tj. pro spokojeného
klienta – občana a fungující úřad.
Česko zaostává za vyspělými zeměmi
v elektronizaci státní správy. Co mohou
ovlivnit samotné úřady a do jaké míry
jsou závislé na celkové politice státu v této
oblasti?
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Nicméně ukážu jednu stranu mince,
jak udržet krok v elektronizaci státní správy.
Úřady by měly efektivněji využívat různé
dotační tituly, které mohou částečně přispět
k udržení kroku v elektronizaci státní správy.
Pokud se na problém podíváme z větší
perspektivy, která přesahuje náš úřad, pak,
stručně řečeno existuje obrovská fragmentace, máme přes 6500 úřadů veřejné správy
a každý úřad si nad svými informačními
systémy vykonává svou správu. Výsledkem je
více než 7700 informačních systémů veřejné
správy, což je hrozivé číslo.
Jedním z řešení by mohlo být nabídnout
úřadům sdílení počítačového výkonu, aby
každý úřad nebo obec nemusely pořizovat
vlastní počítače a stavět malé datové centrum
s chlazením a elektrocentrálou. Úřad by
si pronajal prostor v datovém centru jako
službu, nainstaloval do něj své aplikace a přistupoval k nim vzdáleně. Rozhodně takovýto
přístup od státu by úřadům dle mého názoru
výrazně pomohl. Úřady bez pomoci státu rozhodně samy tuto díru na trhu nezacelí.
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Sázka na ocelová vlákna se vyplatila

„Stavební trh se proměnil,“ říká Adam Liška, prokurista Bekaert Petrovice,
společnosti s belgickými kořeny
výroba těchto vláken směřována především
do Belgie. Historický zájem této společnosti
o bohumínské závody byl natolik klíčový,
že se belgická společnost Bekaert rozhodla
v roce 1998 oficiálně vstoupit na český trh,
a oznámila tak vznik společnosti Bekaert –
ŽDB Bohumín, a. s. S narůstající výrobou
a diverzifikací portfolia bylo vedením rozhodnuto, že bude nutné zajistit samostatný
závod na výrobu ocelových vláken, nejlépe
v dané lokalitě. Schůdným a velmi rychlým
řešením té doby se nabízela výrobní hala
firmy Streif Kovona sídlící v Petrovicích
u Karviné. Tato společnost byla před svou
likvidací, a proto nabízela k prodeji mimo
jiné i svou výrobní halu. Rozjezd plné výroby společnosti Bekaert Petrovice se traduje
od roku 2000. Od té doby jsme se přiblížili
k výrobě jednoho milionu tun ocelových
vláken.

A191002183

Vyrábíte výztuže do betonu,
V minulosti byly typické investijaké je především jejich využití?
ce do velkoprostorových objektů,
Naše ocelová vlákna Dramix®
které investor nejprve zrealizoval
jsou celosvětově využívána jako
a poté hledal nájemce. Dnešní
nosný prvek vyztužení betonostav je zcela rozdílný. Pozorujevých směsí různých stavebních
me, že investoři na českém trhu
konstrukcí. Svou variabilitou,
velmi zvažují své investiční zákvalitou a technickými
měry a jakmile mají své budoucí
specifiky, například jejich
projekty zasmluvněny novými
pevností v tahu od 900 do
nájemci, až poté začíná reálný
adam liška
3500 MPa, jsou vhodným
proces přípravy stavby a její
řešením i pro velmi náročné aplikace. Naše
samotné výstavby. Staví se tedy účelově.
3D, 4D či 5D vlákna jsou na českém trhu
zastoupena například v celé řadě průmysloTradice vaší společnosti sahá do
vých podlah realizovaných pro společnosti
19. století v Belgii. Kdy vznikla tuzemská
Kaufland, Lidl, OBI, Penny, Siemens, Avion
pobočka a proč v Petrovicích?
Shopping park či Outlet Moravia.
Klíčem celého vzniku výrobních závodů
ocelových vláken byl rok 1970, kdy bylo
v Belgii představeno první ocelové vlákno
Je znát oživení stavebnictví na odbytu
se zahnutými konci. Od tohoto data byla
vaší produkce?

Výrobu řídíme online. Od Česka po Ural

V čem je ROC unikátní a co tato zkratka
vlastně znamená?
ROC je zkratkou anglického Remote Operating Centre, které slouží jako
„nervové centrum“ výrobních zařízení
Linde, v našem případě v oblasti od České
republiky po ruský Ural nebo Saúdskou
Arábii. Unikátnost ROC spočívá ve využití
moderních komunikačních technologií pro
spojení dálkového řízení výroby a inženýringu. Toto spojení, přirozeně generující
trvalé zlepšování a automatizaci výroby,
umožňuje zajistit maximální bezpečnost,
spolehlivost a flexibilní efektivitu výroby
pro naše zákazníky.
Velmi častou otázkou je proč
zrovna Třinec?
V roce 2008, kdy bylo ROC založeno, zde došlo k unikátnímu spojení trendu globálních

inovací v modelech řízení výroby a skupiny
mimořádně nadšených lidí, kteří díky svému
kreativnímu a netradičnímu přístupu k řízení výroby třineckého závodu Linde v předchozích letech získali důvěru i v globálním
měřítku společnosti.

INZERCE

„Koníček několika nadšenců stál na počátku řízení a automatizace
miliardových technologií,“ říká Daniel Sliž, manažer třineckého ROC Linde
robním zařízením jsem vděčný za to, že jsem
se mohl od začátku podílet na formování
a růstu týmu těchto specialistů.

A jak vypadá vaše budoucnost?
Jsme velice pyšní na to, že jsme zde, ve
východním koutě České republiky, dokázali
uspět a vybudovat toto centrum s globální
Můžete přiblížit i některá čísla?
působností, za což patří dík všem, kteří se
V současnosti ROC znamená zhruba
na tom nějakým způsobem
60 inženýrů, 16 zemí a kolem
podíleli. Doufám, že jsme tímto
80 větších či menších výrobních
vytvořili dostatečně zajímavou
zařízení dodávajících technicpříležitost pro motivované
ké plyny do různých oblastí
talenty, a to nejenom z České
průmyslu. Plán na příští tři roky
republiky. Protože na jejich
počítá s růstem kolem 30 prozákladě chceme dál stavět při
cent, zejména výstavbou nových
rozšiřování smart technologií
a integrací stávajících zařízení
a umělé inteligence ve výrobě
na rostoucím trhu v Rusku. Při
a podpořit jejich implementaci
vzpomínce na první krůčky
i mimo společnost.
v několika lidech a jedním výdaniel sliž
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S poštou nezávodíme

Simona Kijonková, CEO holdingu Packeta a zakladatelka
a spolumajitelka Zásilkovny, chystá rozsáhlou expanzi do zahraničí
Letos se chcete počtem poboček přiblížit
České poště. Plánujete ji překonat?
Myslím si, že nejde o to závodit s Českou
poštou. Počet výdejních míst, jejich rozmístění a fungování musí odpovídat tomu, co
vyžadují zákazníci, jaké jsou jejich potřeby
a preference. Tři tisíce není konečné číslo,
ale další růst bude spíše pozvolný. Počet
výdejních míst chceme dále výrazně rozšiřovat v zahraničí. V letošním roce se chceme
dostat na číslo 1500 a ve výrazné expanzi
budeme pokračovat i v dalších letech.

INZERCE
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Díky čemu tak rychle rostete?
Děláme logistiku jinak než ostatní. Zásilkovna je především technologická firma, která
se snaží klientům usnadnit život. Takto logistické firmy v našem oboru většinou nepřemýšlejí. Výdej zásilky trvá do jedné minuty
a na výdejních místech zákazníci nečekají.

Stále přemýšlíme, co přeprograa jeden z nejlevnějších způsobů
movat, abychom zákazníkům
odesílání zásilek mezi fyzickými
usnadnili život. Založili jsme
osobami na našem trhu. Službu
také inovační oddělení a chceme
stavíme na maximální jednoduse zabývat novými technologiechosti, a to jak pro odesílatele,
mi a zefektivnit procesy v rámci
tak především pro samotná
celého oboru. Výhody nabízívýdejní a podací místa.
me také pro franšízanty, kteří
s námi spolupracují. Výdejní
PV současnosti působíte
místo Zásilkovny pomáhá jejich simona kiJonková ve ve dvanácti zemích.
komunikaci se zákazníky, sniKteré trhy jsou pro vás
žuje jim náklady na reklamu a samozřejmě
nejdůležitější?
také podporuje prodeje jejich zboží.
V současné době se na celkovém obratu
skupiny Packeta, kam Zásilkovna patří, podílí Česká republika přibližně 80 procenty.
Kdo je pro vás hlavní konkurent?
Naším cílem je do pěti let ten poměr otočit.
Pořád Česká pošta. Právě v těchto dnech
V minulém roce nám hodně rostly Maďarspouštíme službu pro fyzické osoby, což je
sko, Slovensko nebo Rumunsko. Větší růst
pro nás nový segment, zároveň na něm pův rámci skupiny očekávám letos v západní
sobí kromě dalších firem také Česká pošta.
Evropě.
Věříme, že se bude jednat o nejjednodušší

Elektromobilita přinese rozvoj

Z rodinné firmy se kvůli „pětistovce“ neutíká, říká Jaroslav Koníček,
jednatel strojírenské společnosti Kovokon
Jako výrobce komponentů pro
elektromotory vás čeká skvělá budoucnost.
Vidíte šanci dalšího rozvoje vaší společnosti
v souvislosti s nástupem elektromobility?
Očekáváme rozvoj v tomto odvětví, a to speciálně v elektrotechnické divizi. Předpoklad
je takový, že naši současní zákazníci budou
patřit k hlavním dodavatelům pro tento
nový segment a my jako dlouholetí osvědčení dodavatelé obrobených
komponentů snad budeme růst
s nimi. Co se týká naší automotive divize, vyrábíme především
spojovací díly do klimatizačních
jednotek. Ty budou zapotřebí
i v elektromobilech.
V Česku v oboru CNC
obrábění působí řada firem.
Jak se vám daří obstát?

Neustálým zlepšováním a zrychlováním
výroby. Abychom byli konkurenceschopní,
musíme se neustále posunovat vpřed – investice do nových technologií, školení našich
pracovníků, získávání nových projektů
a know-how. Strategií firmy je Průmysl 4.0
– automatizace a robotizace je klíčovým faktorem, díky nimž bude firma dosahovat co
nejlepších výsledků a uspokojovat náročné
požadavky zákazníků.

Jaroslav koníček

Je těžké pro rodinnou firmu
udržet tým pracovníků v době,
kdy téměř všechny technicky
zaměřené společnosti lákají
zaměstnance vysokými platy?
Firma Kovokon sídlí v regionu, který je velmi bohatý na
strojírenskou výrobu. Potřeba
šikovných a kvalifikovaných

pracovníků byla obrovská a tlak na mzdy
snad ještě vyšší. Abychom neohrozili naši
výrobu, mzdy jsme navyšovali v závislosti
na vývoji trhu. Podařilo se zastavit fluktuaci a přilákat i nové pracovníky. Na druhé
straně můžeme s potěšením i říci, že jako
rodinná firma máme i mnoho dlouholetých
a loajálních zaměstnanců, kteří by „kvůli
pětistovce“ neodešli ke konkurenci. Ty považujeme za pevné jádro Kovokonu.
V letech 2013 až 2016 jste investovali
prostředky do nákupu 46 moderních CNC
strojů. Proč jste se k tomu rozhodli?
Tyto investice je potřeba rozdělit do dvou
různých oblastí. První je obměna stávajícího
strojového parku, nahrazujeme staré stroje
novými, výkonnějšími. Druhou variantou
jsou investice do nových technologií / CNC
strojů pro kompletně nové projekty.
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Enzymy pomáhají při mnoha potížích

Lidé využívali enzymy již od starověku, vysvětluje Radim Kočí,
generální ředitel firmy Mucos Pharma CZ
dospělé populace. Spokojenost
s ním v současné době dosahuje
téměř 90 procent.

vě průmyslovou výrobu tohoto
léku – poprvé byl zaregistrován
v západním Německu v roce
1966. U nás je tento lék na trhu
od roku 1991.

Jaká je historie léčby pomocí
enzymů?
Enzymy byly využívány k loDošlo za tu dobu ke změnám
kální léčbě už od starověku,
v obsahu nebo ve formě tohoto
aniž by ovšem tehdy lidé věděli,
léku?
že to, co zejména v tropickém
V posledních dvou letech
radim kočí
ovoci léčí, jsou právě enzymy.
Wobenzym prošel snad možná
Od padesátých let minulého století se začal
nejvýraznějšími změnami ve své dosavadní
profesor Max Wolf v USA věnovat výzkumu
historii. V souladu s požadavky pacientů
enzymů pro léčebné účely a položil základy
byly v roce 2017 uvedeny na trh inovované
nové léčebné metody – systémové enzymotablety. Přinesly několik zásadních výhod:
terapie, která využívá působení směsí vybra- menší velikost tablet zejména pro snazší
ných proteolytických (bílkoviny štěpících)
polykání, tablety nejsou potažené cukrem,
enzymů na celý organismus. Německý vědec a jsou tak ještě více přizpůsobeny i pro diaa podnikatel dr. Karl Ransberger poté zahábetické pacienty, jsou bez chuti a bez vůně
jil ve firmě Mucos Pharma GmbH v Mnicho- a zmenšil se rozměr největšího balení.

A191002133

Wobenzym patří do skupiny takzvaných
kombinovaných enzymových léků. Čím se
liší od klasických léků?
Jeho jedinečnost spočívá například v tom,
že zatímco naprostá většina jiných léků pomáhá vždy pouze v jedné indikaci, Wobenzym je možné použít při celé řadě různých
zdravotních potíží. Enzymy, které obsahuje,
působí proti zánětům, ať jsou kdekoliv v našem těle, a posilují oslabenou imunitu. Díky
tomu Wobenzym také výrazně urychluje hojení po úrazech a operacích. Pomáhá všem
vrstvám obyvatelstva – ženám i mužům,
dětem i seniorům. Jen málo léků se může
pochlubit více než šedesátiletou úspěšnou
historií. Již od roku 2002 necháváme pravidelně u nezávislých společností zpracovávat
analýzy známosti produktu a spokojenosti
uživatelů s Wobenzymem. Výsledky nám
ukazují, že je znám zhruba 80 procentům

Domácí dodavatelé to mají složitější

Kolik vajec ročně vyprodukujete?
Vloni to bylo 70 milionů čerstvých vajec
vlastních, do tržní sítě jsme dodali celkem
100 milionů čerstvých vajec, tedy včetně
nákupu. Zpracovali jsme celkem 14 milionů
vajec v nejrůznějším provedení – vařená
vejce v nálevu, barvená a šelakovaná vařená
vejce ve skořápce.
Je Česko soběstačné
v produkci vajec?
Prostředí místního trhu není
jednoduché, občas domácím
dodavatelům znesnadňuje cestu
více než těm zahraničním. Naši
výrobci by potřebovali méně
se měnících předpisů a norem
a více prostoru pro samotnou
práci. Soběstačnost bych naší
zemi přál.

V roce 2017 se řešila kauza toxických
vajec z Nizozemska kontaminovaných
pesticidem fipronil. Může se něco
podobného stát také v českých chovech?
Nemůže. Náš chov prošel navíc modernizací,
byly do něj zavedeny nadčasové inovace.
Automatizace a počítačová obsluha provozu
se týká nejen krmení. Řídí sběr vajec, odvod
trusu, udržování vhodných podmínek od
čistoty vzduchu až po výšku
podestýlky. Monitorujeme
zdraví zvířat 24 hodin denně. Veterinární kontroly jsou
přísné. V našich dvou farmách
nenacházejí nedostatky. Ztráta
renomé by znamenala začátek
konce.

tomáš milich

Nabízíte exoticky znějící
druhy vajec jako Indiánská

INZERCE

Podle Tomáše Milicha, jednatele společnosti Ovus, by čeští producenti
vajec potřebovali stabilnější pravidla
vejce nebo Farmářský výběr, čím se liší?
Specifik mají Indiánská vejce několik. Liší
zbarvením skořápky, podle plemene nosnice
mají buď tyrkysový, nazelenalý, nebo čokoládově hnědý odstín. Poměr hmoty žloutku
k bílku je mezi slepičími vejci největší. Mimo
to se vyznačují přirozeně nižším obsahem
cholesterolu. Tento druh vajec se podává i na
anglickém královském dvoře.
Farmářský výběr jsou vejce tradičních
plemen. Chováme je v halách, kde mají slepice přístup na denní světlo i čerstvý vzduch.
K tomu patří hluboká podestýlka a dostatek
prostoru, aby nosnice dokázaly volně hrabat,
hřadovat a udržovaly mezi sebou přirozený
kontakt.
Podobně vypadá chov plemene Moravia, od něhož pocházejí již zmíněná vejce
stejnojmenného názvu. Vyznačují se skvěle
šlehatelným bílkem.
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Operá

V SOUČASNOSTI JIŽ
NEJSME MĚSTSKÝ
START-UP, ALE PEVNĚ
USAZENÁ SPOLEČNOST.
V URČITÝCH ASPEKTECH
SE JIŽ PRAHA MŮŽE
SROVNÁVAT Z POHLEDU
SMART CITIES
S DALŠÍMI SVĚTOVÝMI
METROPOLEMI. MÁME
JASNĚ VYTYČENÉ PILÍŘE,
SMĚR, JASNĚ NASTAVENÝ
ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
A TVORBY PROJEKTŮ,
KTERÉ POMÁHAJÍ
PŘETVÁŘET ČESKOU
METROPOLI.
ING. VLADIMÍR ZADINA
Ředitel Úseku Smart Prague,
věda, výzkum, inovace
v městské společnosti Operátor ICT, a. s.

Před Prahou stojí nové výzvy. Jak se postavit k rozvoji veřejného
prostoru udržitelným způsobem? Jak reagovat na rostoucí počet
obyvatel? Zodpovědět tyto otázky pomáhá Praze městská společnost
Operátor ICT a.s., jejímž úkolem je mimo jiné testování a zavádění
technologických inovací v Praze. Řada technologických novinek je
zaváděna v režimu pilotního provozu, kterým se snižuje riziko zbytečných
investic do nových technologií, jejichž reálný užitek by byl minimální.
I proto vznikla koncepce Smart Prague 2030, která je průnikem
dlouhodobých priorit města a porovnáním se světovými trendy
v technologickém vývoji. Bylo definováno 6 klíčových oblastí (viz grafika).
Postup naplňování koncepce sledujeme a vyhodnocujeme pomocí
inovativního nástroje Smart Prague Index.
Datová oblast je srdcem celého konceptu Smart Prague.
Vytvořili jsme proto datovou platformu Golemio, která umožňuje
poprvé v historii města vyhodnocovat a interpretovat a otevírat
městská data jako celek. Po pilotním provozu plánujeme v průběhu
roku 2019 nasazení vlastní datové platformy, otevřeného software
šitého na míru potřebám a zkušenostem Prahy.

Věřím, že nové technologie mohou při správném využití
pomáhat dosahovat vytyčené cíle rychleji, efektivněji
a za méně peněz. Nové technologie však nejsou
a priori chytré, ale spíše neskutečně schopné.
Chytrými se stávají až jejich chytrým použitím –
pouze takto můžete budovat skutečné Smart City.

Lidé a město

Mobilita
budoucnosti

Datová oblast
Chytré budovy
a energie
Bezodpadové
město
Atraktivní
turistika
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jež naprosto přebije
Odráží se trend
chuť poctivého
zdravé výživy také ve
vývaru.
vašich kuchyních?
Aramark je ve
zdravém, vyvážeProvozujete firemní
ném stravování díky
restaurace, nikoli
spolupráci s předním
závodní jídelny.
výživovým specialisV čem je rozdíl?
vladimír
tou Petrem Havlíčkem staněk
Já si pod závodní
lídrem trhu. Snažíme
jídelnou představuji
se ale přinášet spíše nutričně
nějaké to polootevřené okýnko
vyvážené menu než vyloženě
s naštvanou paní. Tak tím nedietní pokrmy. Důležité je
můžeme sloužit. Naše firemní
vždy použít vlastní rozum,
restaurace se v mnohém neliší
například si těžší pokrm
od komerčních restaurací. Důdoplnit místo běžné přílohy
raz klademe na volnost nabídky,
čerstvou zeleninou, omezit
samoobslužný prodej a živé vasolení a ryze český přežitek,
ření z čerstvých surovin přímo
kterým je polévkové koření,
před hosty, které je populární.

▼ A191002191

V podniku začínal hned po
ukončení vysokoškolských
studií, vede ho od roku 2006
bez jediného zakolísání. Dnes je
jedním z nejzkušenějších vrcholných manažerů v tomto oboru.
V době ekonomického růstu
zreorganizoval skupinu na
pružnou organizační strukturu tak, že i v období krize
EUROVIA CS fungovala
efektivně a dosahovala dobrých
hospodářských výsledků.
„Dnes je EUROVIA CS lídrem
v segmentu dopravněinženýrského stavitelství na českém a slovenském trhu a současně jedním
z nejvýznamnějších výrobců
drceného kameniva,“ říká Martin

A191002180

Martin Borovka je výraznou postavou
českého stavebnictví. Stavební skupinu
EUROViA CS vede již 13 let

INZERCE

Polévkové koření je přežitek, upozorňuje
Vladimír Staněk, generální ředitel
gastronomické společnosti Aramark

Trend ve stavebnictví jsou inovace

Borovka. Pod vedením Martina
Borovky realizovala firma jediný
úspěšný PPP projekt v novodobé
historii, a to 52 kilometrů rychlostní komunikace mezi Nitrou
a Bánskou Bystricou za pouhých
25 měsíců.
V poslední době se firma intenzivně věnuje inovacím. Martin
Borovka věří v jejich velký přínos
pro stavebnictví. Říká o sobě,
že by nedokázal vést firmu bez
svého nejbližšího týmu. Nemá
rád komplikovaná řešení, rád
nechává kolegům prostor, ale
opakovanou chybu neodpouští.
Rád pracuje s lidmi, kteří mají
„selské“ a pozitivní myšlení, dá
na svoji intuici.
A191001195

Řízku a burgeru Češi neodolají

Doménou SMP CZ jsou mosty a vodohospodářské stavby

INZERCE

„Stavebnictví by pomohla dlouhodobá investiční strategie státu,“
říká Jiří Bažata, ředitel divize Velké projekty SMP CZ
podnikání. Širší portfolio nám umožňuje
Vaše portfolio je široké, která oblast je
vyvažovat výkyvy trhu a naše výkony.
pro vás hlavní?
Stěžejním oborem jsou dopravní a vodohospodářské stavby. V dopravních máme více
Rychlost výstavby dálnic je dlouhodobě
než šedesátiletou tradici ve výstavbě a reterčem kritiky. Kdo za to může?
konstrukci železobetonových mostů. Naší
V širším smyslu leží vina na straně státu.
výjimečnou specializací je výstavba mostů
Složitá legislativa při přípravě a povolování
z příčných prefabrikátů, mostů prováděných staveb, nepřiměřená doba na přípravu souletmou betonáží, zavěšených a visutých
těží pro výběr zhotovitele s mnoha nedostatmostů. Ve vodohospodářských
ky, které vedou k prodlužování
stavbách pak zaujímáme jedno
výběrových řízení nebo jejich
z předních míst na českém trhu.
zrušení, uplatnění principu výRealizujeme čistírny odpadních
běru zhotovitele podle nejnižší
vod, úpravny pitné vody, kanaliceny. Při realizaci pak nezvládzační a vodovodní systémy. Dále
nutí procesu změn. To vede
pak projekty spojené s protipok těžkostem, které zdržují vývodňovými opatřeními a úprastavbu a ve fázi soutěžení dávají
vou vodních toků. Realizace
šanci neúspěšným uchazečům,
průmyslových a ekologických
aby se odvolávali k antimonostaveb pak dobře doplňuje naše Jiří Bažata
polnímu úřadu.

A191002278

manažer
ro k u 2018

Co by pomohlo zrychlit výstavbu dálnic?
Měla by existovat dlouhodobá státní investiční strategie výstavby dálnic, schválená
a potvrzená nejlépe zákonem, který by nebyl
možný každé dva až čtyři roky měnit. Dále
pak zjednodušení legislativních procesů
a urychlení procesu rekodifikace stavebního
práva. Výběr zhotovitele pouze na základě
nejnižší ceny, případně v kombinaci s délkou
záruční doby nebo dobou výstavby nevede
k dlouhodobě ekonomicky výhodné nabídce
a způsobuje těžkosti při realizaci. Zadavatele
by měly více zajímat schopnosti a kvalita
zhotovitele, jeho know-how, reference,
technické a materiální vybavení. Technici
vykonávající dozor na straně investora při
výstavbě vykonávají důležitou práci. Měli
by to tedy být odborníci s náležitým platem,
kompetencí a zastáním ze strany investora,
aby se neobávali řešit nastalé situace.
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SMART OPERATIONS AND MAINTENANCE

Dostává se Vaší solární
elektrárně patřičné pozornosti?
Domluvte si s námi konzultaci ještě dnes,
rádi Vám pomůžeme.
Photon Energy Operations je součástí mezinárodní skupiny Photon Energy, předního poskytovatele
inovativních řešení pro výstavbu a správu fotovoltaických instalací s působností v Evropě a v Austrálii.
Náš tým expertů pečuje v režimu 24/7 o více než 250 MWp fotovoltaických systémů zákazníků po
technické, ekonomické i administrativní stránce v souladu s aktuálně platnou legislativou a normami.
Photon Energy Operations CZ s.r.o.
Uruguayská 17, 120 00 Praha 2
operations.cz@photonenergy.com
+420 277 002 927

Preventivní údržba

Servis

Oprava střídačů
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Monitoring

Technické audity

Podpora bezpečnosti

Poradenství
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A191002225
INZERCE

manažer
ro k u 2018

Energeticky úsporné bydlení nemusí být drahé

Majitel společnosti JRD Jan Řežáb je o několik kroků před konkurencí.
Již několik let staví domy v pasivním standardu
Jako jediný velký developer v Česku jste
se pustil výhradně do nízkoenergetického
stavění. Proč?
Z přesvědčení. Již na vysoké škole jsem chtěl
realizovat energeticky úsporné domy, nicméně v té době tento obor neexistoval. Čtvrtý
rok po škole jsem koupil první pozemek
a postupně rozvinul energeticky úsporný
development až do současných měřítek.

Výhody pro uživatele jsou zejména ve
zdravotní oblasti a vyšším komfortu bydlení
způsobeném především neustálým přísunem čerstvého filtrovaného vzduchu, tichem
v interiéru a stabilnější teplotou. Díky nízké
spotřebě energií na vytápění a částečnému
použití obnovitelných zdrojů pro ohřev teplé
užitkové vody a dalšími opatřeními jsou
provozní náklady samozřejmě nižší.

Lepší energetický standard znamená
i vyšší náklady. Věříte, že se vám to vyplatí?
Věřím. Protože finální cena našich bytů je
stejná jako od konkurence v dané lokalitě. To
znamená, že náklady na vyšší environmentální a energetický standard jdou za námi
a nepromítáme je do cen. Věřím totiž, že
tímto způsobem by se stavět mělo.

Jak hodnotíte nástup
legislativy EU o energetické
náročnosti budov?
Z hlediska celospolečenského
dopadu vítám toto zpřísnění
norem. Dnes je již energetická
úroveň našich projektů o hodně
vyšší než tyto požadavky. Pro
dokreslení, tuto směrnici splňují
všechny naše projekty již od toho
prvního, tedy od roku 2000.

Nabízejí nízkoenergetické domy a byty jen
úsporu nákladů, nebo mají i další výhody?

JRD19024_CD_inz_210x128_v02_B.indd 1
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Bude podle vás v budoucnu následovat
další zpřísňování evropské legislativy?
Jisté mírné korekce vzhledem k tomu, jak je
tato legislativa uplatňována v praxi, budou
potřeba. Z našeho pohledu dává smysl
požadovat zpřísnění energetických parametrů budov až na úroveň energeticky pasivní.
My již několik let téměř všechny projekty
jako energeticky pasivní realizujeme. Pro
JRD je vysoká energetická úspornost budov
standardem a zabýváme se dále
hledáním nových řešení v oblasti celkového environmentálního
dopadu staveb a vytvářením
fungujících komunit. Byl bych
rád, aby se energeticky pasivní
výstavba stala obecným standardem a developeři se dále více
zaměřili na zkvalitnění života
v bytech a komunitách budoucích uživatelů.
Jan řežáB
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A191002241
INZERCE

manažer
ro k u 2018

Téměř každý stroj na poli má naši součástku

„Vsadili jsme na inovace, lean management a zapojení robotů do výroby,“
říká jednatel a majitel iSMM Group Miloslav Cváček
Firmy nestačí kácet kvůli kůrovcové
kalamitě. Je znát nárůst zájmu o lesnickou
techniku, pro kterou dodáváte komponenty?
Obecně roste poptávka po lesnických strojích, je to vidět v množství výrobců těchto
strojů na trhu EU, kde jsme jedním z dodavatelů komponentů a svařovaných podskupin. Nicméně přímou vazbu mezi kůrovcovou kalamitou a naší produkcí nevidím.

INZERCE

A191002188

Zaměřujete se také na dodávky pro
zemědělskou techniku a automobilový
průmysl. U jakých finálních výrobků se
objevují?
ISMM je dlouhodobým dodavatelem komponent a podskupin pro špičkové výrobce
zemědělské techniky na světě. Z top deseti
výrobců kategorie II (to jest zemědělská
technika mimo traktorů, které tvoří kategorii I) a specializované techniky (což je
kategorie III) dodáváme do pěti nadnárod-

ních firem. Naše komponenty
lze vidět například na secích
strojích, strojích na zpracování
půdy nebo na ochranu rostlin,
a to prakticky po celé Evropě
včetně Česka. Troufám si říci,
že téměř každý zahraniční stroj
výše uvedeného typu, který vidíme na našem poli, má nějaký
komponent z ISMM.

miloslav cváček

Jak důležité jsou inovace pro rozvoj vaší
firmy?
Inovace jsou nedílnou součástí strategie managementu ISMM. Zahrnují jak technicko-výrobní, tak technologické, ale i manažersko-organizační inovace. Jedním z klíčových
programů v této oblasti je implementace
Lean Managementu. Další významnou
oblastí aplikace technologických inovací je
využívání svařovacích robotů a automati-

zace řízení s využitím online
plánování. V této souvislosti
se snažíme řadu opakovaných
výrob převést na robotická pracoviště. Ale i výrobní inovace
jsou důležité, ať už aplikace
principů „poka yoke“ v podobě
inovačních podnětů od zaměstnanců, nebo i úpravy výrobních
přípravků vedoucí k minimalizaci chyb a zmetkovitosti.

Máte problém s nedostatkem technických
pracovníků?
Snažíme se o zachování nízké míry fluktuace silnou firemní kulturou s nespočtem
benefitů a regionálně nadprůměrnou
mzdou. Velmi aktivně také spolupracujeme
s učňovským a technickým školstvím tak, že
řada studentů absolvuje v ISMM praxe a pak
se stávají našimi zaměstnanci.

Cesta k prosperitě? Tradiční hospodaření s moderními prvky
„S okolními obcemi aktivně pracujeme na rozvoji venkova,“
říká Josef Vinduška, předseda představenstva ZOD Žichlínek
Po revoluci družstva spíše zanikala. ZOD
Žichlínek se vydalo opačnou cestou…
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek
bylo založeno už v roce 1983. Po roce 1989
se členové družstva rozhodli pokračovat
v družstevní formě podnikání, což nebylo
tehdy zcela obvyklé. Se svými šesti tisíci
hektary dnes patří k největším hospodařícím družstvům v orlickoústeckém okrese.
Co je předmětem vaší činnosti?
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování
pšenice, ječmene, triticale, řepky, kukuřice,
cukrové řepy a máku. V živočišné výrobě je
hospodaření orientováno na chov mléčného
skotu s celkovým počtem 1800 kusů zvířat
a denní produkcí 40 tisíc litrů mléka dodávaných do mlékárny Olma Olomouc. Dále je
živočišná výroba orientována na chov prasat
se 1780 kusy prasnic a pěti tisíci prasat ve

výkrmu. Dále provozujeme dvě bioplynové
stanice. Družstvo poskytuje i služby pneuservisu, opravy motorových vozidel a prodej
obědů s možností rozvozu.

stability firmy. Od roku 2012 působím v pozici předsedy představenstva ZOD Žichlínek. Pod mým vedením došlo k organizačním změnám v řízení podniku, dokončil se
bioplynový program a zaměřil jsem se na
zvyšování výsledků v chovu skotu a chovu
prasat. ZOD Žichlínek dnes patří k úspěšným zemědělským podnikům a dosahuje
pravidelně dobrých ekonomických i provozních výsledků.

Vedete progresivní a úspěšný podnik. Vy
jste se věnoval „farmaření“ od mládí?
Pocházím z čistě zemědělské rodiny, od
mládí jsem pracoval na rodinné farmě se
100 kusy krav. Po dokončení
studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně jsem
působil jako inspektor Státní
veterinární správy na jatkách
v Lanškrouně. Do ZOD jsem
nastoupil nejprve jako vedoucí
farmy chovu prasat. Začal jsem
zde zavádět moderní postupy
v chovu prasat, čímž došlo ke
zvýšení produkce a ekonomické Josef vinduška

Řada družstev spolupracuje
s okolními obcemi. Co vy?
Je to i náš případ. ZOD Žichlínek bylo spoluzakladatelem
MAS Lanškroun. Pravidelně
se účastníme a propagujeme
zemědělství na lokálních akcích
jako Hliněný pohár či Den otevřených dveří.
04/2019 l 59
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AGROSPOL Malý Bor, a.s.
je akciová společnost, zaměřená na zemědělskou prvovýrobu.
Hospodaří na cca 2.400 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti
mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami. Hlavním zdrojem
příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba. AGROSPOL
chová cca 1.500 ks skotu, z toho momentálně 750 vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene s celkovou roční produkcí
kolem 8 mil. kg mléka. Součástí chovu je stádo masných krav
bez tržní produkce mléka. Živočišná výroba je realizována v moderních stájích, plně odpovídajících požadavkům na welfare
zvířat a předpisům ohledně skladování kejdy. Rostlinná výroba
je vedle produkce krmiv pro ŽV zaměřena na pěstování obilovin, průmyslových brambor pro výrobu škrobu a dostatečného
množství krmiv pro chov skotu (kukuřičné siláže, jetelotravní
senáže). Společnost je současně spoluvlastníkem a provozovatelem moderní bioplynové stanice s výkonem 800kW.

www.agrospolmalybor.cz

info@agrospolmalybor.cz

Ing. Petr Kostohryz
Předseda výrobního družstva Otava

Výrobní družstvo Otava bylo založeno v před 67 lety. Nyní
zaměstnává na pět set zaměstnanců a z toho 310 pracovníků se zdravotním postižením. Prakticky každý den vyhledáváme s kolegy rovnováhu, mezi výrobním programem,
spokojeností zákazníka a hospodářským
výsledkem na straně jedné a zaměstnáváním pracovníků s omezenou pracovní schopností na straně druhé. Zatím
se nám to daří, díky dlouhodobé spolupráci s řadou firem z elektrotechnického a automobilového průmyslu.
Zabýváme se šitím sportovních
oděvů, montáží nábytkového kování a celé řady
dalších výrobků pro různé průmyslové podniky,
kterým tímto děkuji za
spolupráci.

www.vdiotava.cz
E-mail: pkostohryz@vdiotava.cz
INZERCE
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TRADIČNÍ VÝROBCE

Agrospoj_Nový_Bor_1_4_roh_A191002252.indd 1
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ORIGINÁLNÍCH ŠPERKŮ S ČESKÝMI GRANÁTY

PRAHA 1 / DLOUHÁ 28 / PANSKÁ 1 / HAVÍŘSKÁ 581/3

Eden Europe je předním výrobcem obchodního vybavení pro největší
evropské retailery s obratem přes 1 miliardu Kč. Moderní výrobní
závod se sídlem v Adamově spadá do portfolia společností Marmon
a Berkshire Hathaway Warrena Buffeta. Eden byl první investicí
Marmonu v České republice a otevřel tak dveře dalším Buffetovým
firmám na náš trh. V současné době management Edenu podporuje
příchod již třetí firmy z portfolia tohoto světoznámého investora.
Celkově bylo v Adamově proinvestováno už přes 430 mil. Kč.
V Edenu jsme hrdí na svou práci, a proto každý kus obchodního
regálu z Adamova na sobě nese viditelné označení – vyražené logo
s nápisem EDEN. Při své činnosti se soustřeďujeme na inovace,
přidanou hodnotu pro zákazníka a eliminaci environmentálního
dopadu (nejen) našeho podnikání. Základem naší práce jsou pak lidé,
jejich motivace a komunikace s nimi.

(nově od května 2019)

TURNOV / NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 4
LIBEREC / OC NISA
ČESKÝ KRUMLOV / LATRÁN 53
ČESKÉ BUDĚJOVICE / DR. STEJSKALA 9
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Finemo

MÁTE ULOŽENÉ PENÍZE V BANCE?
Nabízíme bezpečnou alternativu s výnosem až 6 %
Přesto, že ČNB jen
v roce 2018 zvýšila své úrokové
sazby pětkrát až na 1,75 %,
banky toto navýšení nepromítly
do úrokových sazeb pro
střadatele. Aby Vám peníze
vydělávaly, je třeba je investovat,
a ne je nechat nečinně ležet na
účtech bank. Investiční podíl
od FINEMO.CZ nabízí
pro konzervativní investory
investici do úvěrů, které jsou
zajištěny kvalitní nemovitostí.
Výše garantovaného výnosu
u takto zajištěné investice
dosahuje až 6 %.
FINEMO.CZ je jediná společnost na českém
trhu, která nabízí seniorům zpětnou neboli
reverzní hypotéku. Seniorům, kteří vlastní
kvalitní rezidenční nemovitost, společnost
půjčí cca třetinu hodnoty nemovitosti
a získá k ní zástavní právo. Senior ve své
nemovitosti nadále bydlí a také o ni pečuje.
Úvěr je splacen zpravidla prodejem nemovitosti po úmrtí seniora. FINEMO.CZ SE
získalo v dubnu 2018 licenci k poskytování
spotřebitelského úvěru od ČNB, která tedy
na společnost také dohlíží.
Pokud své peníze necháte ležet na běžných
účtech u banky, tak Vám z nich inflace za 15
let ukrojí třetinu hodnoty! Proto je důležité
své úspory investovat. Při investování je
třeba zvážit výnos a riziko, které je s danou
investicí spojené. Právě v tom je Investiční
podíl od FINEMO.CZ velmi vhodná investice

i pro začínající investory. Její minimální výše
je 100 000 Kč.
FINEMO.CZ nyní nabízí investorům z řad
široké veřejnosti možnost podílet se na
výnosech z reverzních hypoték pomocí
Investičního podílu od FINEMO.CZ. Investované peníze neleží ladem na účtech bank,
ale generují roční výnos, který může dosáhnout ca 6 % ročně, v případě vyšší inflace
i více. Na takové investici je jedinečná právě
vysoká míra zajištění. Hodnota zajištěných
nemovitostí více než trojnásobně přesa-

huje objem půjčených peněz. A právě ta
garantuje, že investor dostane peníze ze
své investice nazpět, a to i s požadovaným
výnosem.
Investujte bezpečně do půjček, které jsou
zajištěny nemovitostí. Investice je bez vstupních poplatků a je vždy zajištěna portfoliem
kvalitních nemovitostí. Přehled nabízených
portfolií Vám umožní vybrat správné parametry Vaší investice, a to včetně možnosti
doby, po kterou je možné investici ukončit
s garantovaným výnosem.

Portfolio FINVPORTF2
Garantovaný výnos
4,5 %

Portfolio FINVPORTF3
Garantovaný výnos
5,3 %

Portfolio FINVPORT4
Garantovaný výnos
6,0 %

Zpětný odkup za 3 roky

Zpětný odkup za 5 let

Zpětný odkup za 3 roky

INVESTUJTE S PROFESIONÁLY

Bezpečně, se zajištěním a výnosem až 6 % ročně
www.finemoinvestice.cz

tel.: 241 400 100
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Trendy v e-commerce prodeji

Poptávka po ekologických produktech je citelná posledních pět let,
a proto se výrobci snaží na tyto trendy reagovat

R

ajapack tento trend podporuje
zvýšenou nabídkou recyklovatelných
produktů. Více jak 76 procent našich
produktů je recyklovatelných. Zavádí se
ekologičtější varianty produktů, jako jsou
například papírové tašky místo plastových,
a to zejména v maloobchodě. Firmy také
upřednostňují místo PP/PVC lepicích
pásek pásky papírové. Pro fixaci produktů
v krabicích se mohou využít papírové výplně
namísto vzduchových plastových polštářků.
Využívá se také kukuřičný Flo-Pak, což je
výplň, která je rozložitelná v přírodě.
Trendem posledních let je estetika
balení. Firmy zabývající se například prodejem kosmetických výrobků nebo šperků
balí své produkty velmi vkusně a zákaz-

INZERCE

níkovi takové balení udělá jednoduše
radost. Oblíbené zejména pro e-shopy
jsou potištěné lepicí pásky nebo krabice.
Potisknout se dají ale také papírové
tašky nebo vzduchové fólie. Vzduchové

polštářky mohou být i v různých atraktivních tvarech. Důležité je dát zákazníkovi
nějakou přidanou hodnotu. Jako pozornost slevu na další nákup v hezké obálce
nebo nějaký malý dárek.
Balení se dá ozvláštnit například černým
Flo-Pakem jako výplní nebo barevným
Sizzle Pakem, což jsou hoblinky nařezaného
papíru. Splňuje funkci estetickou a zároveň
výplňovou. Balení se může doplnit hedvábným papírem, který dodá balení luxus.
Hedvábný papír je k dostání hned v několika
barvách.
Pro více informací navštivte naše
webové stránky www.rajapack.cz nebo
nás přímo kontaktujte na telefonním
čísle 800 500 515.

A191002286

inzerc

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ VÝBĚR!
Specialista pro e-shopy
2 500 produktů
Doručení do 2-3 dnů
ZDARMA

800 500 515
info@rajapack.cz

rajapack.cz
RAJA_Svet_baleni_210x128mm_2019_04.indd
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You need it.
We move it.

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

Global Transport and Logistics
INZERCE

A191002236

www.cz.dsv.com

A191002237

inzerce_profit_210x128mm_ok.indd 1
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► A191002129
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Jsme specialisté v oblasti služeb
a dodávky výrobních technologií pro 3D tisk
Jádro formy
s „konformním chlazením“

Tepelný výměník
s geometrií
optimalizovanou
pro 3D tisk

Průmyslová řešení pro 3D tisk kovů a plastů

Aplikace pro 3D tisku kovů a plastů

Aditivní výrobní systémy od společnosti EOS GmbH.

Spotřební průmysl:

• Autorizovaný servis a podpora v českém jazyce
• Široké spektrum výrobních zařízení pro kovy i plasty
• Modulární nabídka dle potřeb zákazníka
• Automatizovaná výrobní zařízení pro Průmysl 4.0
• Obsáhlé portfolio certifikovaných
kovových i plastových materiálů

www.innomia.cz
INZERCE

A191002138

A191002086

formy pro vstřikolisování plastů
a lití kovů s optimalizovaným chlazením
tzv. „konformní chlazení“

Automobilový průmysl: prototypové díly
malosériové funkční díly
Letecký průmysl:

topologicky optimalizované díly
malosériové funkční díly

Medicína:

speciální nástroje
individualizované implantáty

► A191002088

Innomia_1_2_š_A191002138.indd 1

Národní dům na Vinohradech
náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2
tel. +420 221 596 206/230/231
e-mail: nardum@nardum.cz
www.nardum.cz

10.04.2019 14:08:24

Národní dům na Vinohradech
V džungli dnešního podnikání
je příjemné se trochu pobavit.
Národní dům na Vinohradech vám nabízí
své historické prostory k pronájmu.
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• Konference, firemní akce
a partnerská setkání

• Vynikající dopravní
dostupnost

• Reprezentativní historické sály
a salonky v centru Prahy

• Individuální přístup
ke klientovi
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Tel.: +420 606 744 880
E-mail: info@besta-trade.cz
www.besta-trade.cz

Zpracování plechů CNC technologií
Laserové řezání, děrování a ohraňování plechů do délky 8 000 mm
Výroba klempířských prvků
INZERCE

A191002256

A191002239

► A191002310
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Stavaři musí změnit živelný
způsob řízení firem
„Cestou ke zvýšení produktivity
práce stavebních firem je přechod
na procesní nákladové řízení,“
říká Ing. Miroslav Novotný,
ředitel IPOS-SOFT

Zasáhla už digitalizace i do stavebnictví?
Všichni partneři výstavby, investor, projektant, dodavatel i jeho subdodavatelé v dnešní době již zpracovávají informace v digitální podobě a předávání informací mezi
těmito partnery již také většinou probíhá
elektronicky. Každý partner výstavby uvnitř
své vlastní firmy sice využívá jiný informační systém, ale pro předávání informací
mezi těmito partnery se využívají většinou
dohodnuté pevné formáty dat, proto nebývá
problém s předáváním dat mezi těmito
jednotlivými partnery. Daleko větší problém
s předáváním informací a jejich využitím
bývá uvnitř stavebních firem, kdy je třeba
zajistit přístup k aktuálním informacím

o stavbě všem pracovníkům, kteří tyto
informace potřebují pro svou každodenní
práci a kvalifikované rozhodování. U stavbařů velice oblíbené a nejčastěji využívané
řízení pomocí excelových tabulek v současné
době již selhává.
Proč? V čem tkví problém excelových
tabulek?
Není pouze v pracném duplicitním pořizování dat, ale mnohem horší je to, že do těchto
tabulek lze zadávat informace bez jakékoliv
kontroly proti aktuálnímu stavu rozpočtů,
kalkulacím a provedeným pracím přímo
na stavbě. Tím je možné si uvnitř stavební
firmy vědomě i nevědomě důležité informace k rozhodování a řízení velmi snadno
vzájemně zkreslovat. Proto je nutné přejít
od excelů ke zpracování dat v komplexním
informačním a řídicím systému, navrženém
speciálně pro efektivní řízení stavebních firem, kde jsou veškeré technické i ekonomické informace vzájemně procesně provázány,
a který díky těmto vazbám dokáže poskytovat skutečně aktuální a pravdivé informace
pro řízení staveb.
Přechod na procesní nákladové řízení
vyžaduje jednoznačnou a jasnou podporu
od vedení stavební společnosti…
Naše firma IPOS-SOFT, která vyvinula a do
stavebních firem zavádí komplexní informační a řídicí systém pod názvem IPOS, má
velmi bohaté zkušenosti se změnou způsobu
řízení a přechodem na procesní nákladové
řízení. Zprůhlednění a zpřístupnění infor-

mací o stavbě uvnitř stavební firmy naráží
na odpor některých pracovníků, kterým
stávající neprůhledný způsob řízení vyhovuje. Operativní způsob řízení, jak velmi často
stavbaři svůj živelný způsob řízení nazývají,
postavený většinou na excelových tabulkách
je nejen pracný, ale i velice nákladný. Neprůhledný způsob řízení navíc svádí velmi často
pracovníky stavební firmy k podnikání na
úkor stavební firmy. Změna způsobu řízení
proto vyžaduje od majitelů a vedení stavební
společnosti plnou podporu, jinak se přechod
na procesní nákladové řízení zcela zbytečně prodlužuje a nepřináší včas potřebný
finanční efekt.
Jak dlouho tento proces v ideálním
případě trvá?

FOTO: Hynek Glos

Lze automatizovat realizaci staveb
stejným způsobem jako v případě
průmyslové výroby?
To nelze. Každá stavba je neopakovatelným
originálem, u kterého se nejen podmínky,
ale i předmět dodávky v průběhu výstavby
mění. Z tohoto důvodu to mají stavbaři
mnohem složitější a musejí umět na měnící
se podmínky včas reagovat. Efektivně řídit
nejen stavbu, ale i celou stavební firmu znamená v současné digitální době především
naučit se efektivně pracovat s informacemi.
Stavbaři jsou většinou velice konzervativní
a brání se jakýmkoliv změnám ve svém
stávajícím způsobu řízení. Zvýšit produktivitu stavebních prací, minimalizovat rizika
staveb a udržet stavební firmu v zisku půjde
u většiny stavebních společností jen velmi
těžko bez zásahu do stávajících metod řízení.

72 l Profit
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s vlastními kapacitami a kapacitami svých subdodavatelů.
V době, kdy na stavebním trhu byl přebytek stavebních kapacit,
investoři zneužívali své postavení a hlavním kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena stavby. To vedlo k nesmyslnému podrážení cen stavebních prací až pod cenu nákladů na
realizaci stavby. Všechny stavební firmy mezi sebou bojovaly
o zakázky a snažily se za každou cenu stavební zakázku získat.
Pokud zakázku vyhrály, přenášely rizika z nízkých cen stavebních
prací na své subdodavatele. To nutně vedlo k likvidaci řady subdodavatelských firem, čímž došlo ke snížení výrobních kapacit na
stavebním trhu, a do problémů se nyní dostávají i velké stavební
firmy. Aktuální stav je dnes takový, že chybějí dělníci, technici
i subdodavatelé, a investorům se dokonce stává, že do výběrového
řízení se jim nepřihlásí žádná stavební firma. Ceny stavebních
prací se musejí dostat zpět na reálnou úroveň, jinak bude hrozit
to, že nebude s kým stavby v budoucnu realizovat. Jedna věc je
narovnání cen stavebních prací, ale na druhé straně se musejí také
stavební firmy naučit daleko efektivněji pracovat, podobně jako se
tomu stalo ve strojírenské výrobě, kde ti, kteří chtěli uspět, museli
investovat do nových technologií, provést změny ve stávajících
metodách řízení a tím výrazně zvýšit produktivitu práce.
Stavební firmy by měly do nových strojů a technologií
investovat více?
Nelze říct, že by neinvestovaly, ale ve způsobu řízení a využití
informací uvnitř svých společností mají stále velké rezervy. Tady
jsou stavbaři za strojírenskými firmami ve značném skluzu.
Přitom efektivní využití informací umožní stavební firmě zvýšit
produktivitu práce a získat velmi zajímavou konkurenční výhodu.
Kvalitní příprava stavby a procesně provázané aktuální informace o každé stavbě zavádějí do stavební firmy jasná a pevná
pravidla, která minimalizují rizika a vedou ke značné úspoře
nejen výrobních, ale i režijních nákladů.

Jestliže vedení stavební firmy k provedení
nutných změn ve stávajícím způsobu řízení
vytvoří vhodné podmínky, implementace
a přechod na efektivní procesní nákladové
řízení trvá tři až šest měsíců. Proto věnujeme před uzavřením smlouvy na dodávku
systému IPOS hlavní pozornost tomu, aby
byli vedoucí pracovníci skutečně přesvědčeni o nutnosti provést tyto systémové
změny a nepřipustili uvnitř firmy diskuse,
které provedení potřebných změn zbytečně
prodlužují.
Ušetří tedy firmy čas i náklady na
realizaci staveb?
Situace na stavebním trhu se změnila a stavební firmy dnes nebojují ani tak o získání
stavební zakázky, ale mají větší problém

Dnes se
investorům
dokonce
stává, že do
výběrového
řízení se jim
nepřihlásí
žádná
stavební
firma.

Můžete blíže představit komplexní informační a řídicí systém
IPOS?
IPOS, respektující specifika stavebnictví a vyvinutý speciálně
k efektivnímu řízení stavebních firem, zpracovává online veškeré
technické i ekonomické informace o každé stavbě a je schopen
poskytovat pravdivé a skutečně aktuální informace o fyzickém
i ekonomickém vývoji každé stavby v kterékoliv fázi výstavby.
Provázané informace navíc umožňují minimalizovat často velmi
rozbujelé a nákladné řídicí a kontrolní aparáty uvnitř stavebních
firem. Procesně provázané informace vytvářejí uvnitř systému
aktuální digitální model stavby, na kterém lze modelovat další
postup výstavby, což umožňuje zvýšit produktivitu práce všech
pracovníků podílejících se na realizaci stavby. V tomto digitálním modelu jsou k dispozici aktuální informace o stavbě v celém
průběhu stavební zakázky, od zpracování cenové nabídky přes
přípravu, zajištění realizace až po předání stavby do provozu,
včetně záruční doby. Procesním zpracováním informací všech
pracovníků uvnitř stavební firmy se zjednodušují a zprůhledňují
veškeré činnosti ve firmě, což šetří čas i náklady, odstraňuje zbytečné duplicitní pořizování informací, a navíc do stavební firmy
automaticky zavádí důsledné kontrolní mechanismy.
Firmy se těmto změnám nebrání?
Každá změna naráží na přirozený odpor uvnitř stavební společnosti, ale je nutné ji provést co nejrychleji. Díky tomu, že vzájemné procesní vazby uvnitř komplexního informačního a řídicího

›
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průběhu stavební zakázky firmou v celém jejím životním cyklu, vnáší informační systém
IPOS do stavební firmy jednoznačná pravidla
a vynucuje si jejich důsledné dodržování.
Přínosem z nasazení IPOS není pouze změna
způsobu pořízení a provázané zpracování
informací potřebných k efektivnímu řízení
staveb i celé stavební firmy. Hlavní výhodou je zavedení pevných a velmi jednoduše
a snadno kontrolovatelných pravidel.
Mobilní aplikace systému IPOS umožňuje
do informačního systému stavební firmy
zapojit také stavbyvedoucího…
Cílem provedení změn je zapojit do realizace
stavby všechny pracovníky firmy tak, aby
mohl být plně využit jejich potenciál k úspěšné realizaci stavby. Zvýšení produktivity
firmy závisí na plném pracovním nasazení
všech, kteří se podílejí na realizaci stavby.
Všechny zbytečné činnosti, které uvnitř stavební firmy historicky vznikly, ale v současné
době již realizaci staveb překážejí, je třeba
eliminovat a odstranit. Veškeré úsilí je nutné
podřídit hlavnímu cíli, kterým je rychlé
a kvalitní provedení stavby. Tím, kdo nejvíce
ovlivňuje konečný výsledek stavby, je právě
stavbyvedoucí. Jeho každodenní rozhodování
přímo na stavbě má dopad na termín dokončení stavby i výši nákladů na její realizaci.

Proto musejí všichni pracovníci uvnitř
stavební firmy se stavbyvedoucím spolupracovat a vytvářet mu optimální podmínky.
Pokud je stavba kvalitně připravena a stavbyvedoucí bude mít kdykoliv k dispozici veškeré
aktuální technické i ekonomické informace
o stavbě, jeho rozhodování na stavbě bude
mnohem kvalifikovanější a může se předem
vyvarovat zbytečných chyb a omylů.
Produktivita prací na stavbě je
tedy úměrná kvalitě rozhodnutí
stavbyvedoucího?
Ano, a kvalita rozhodnutí zároveň závisí na
kvalitě informací. Proto je nutné stavbyvedoucímu umožnit přímo na stavbě snadný
přístup k potřebným informacím od všech
pracovníků stavební firmy, a naopak od
stavbyvedoucího předávat ostatním infor-

A191002000
A191000613
A191002087

Je pravdou, že BIM technologie přinášejí
nové možnosti ke zvýšení produktivity
v investiční výstavbě?
Vývoj informačních technologií pokračuje
a dalším krokem k plnému využití informací
ve stavebnictví bude využití BIM technologií. Projekt stavby zpracovaný ve 3D umožňuje z tohoto prostorového modelu získávat
přesné výměry jednotlivých stavebních
prvků. Pokud je tento 3D projekt umístěn
v cloudu a zpřístupněn přes internet všem
účastníkům výstavby (investor, projektant, dodavatel, provozovatel), lze výrazně
zjednodušit vzájemnou spolupráci všech
těchto partnerů tím, že budou mít přístup
k aktuálnímu prostorovému modelu stavby,
včetně veškerých projektových změn.
V současné době již dokážeme propojit
digitální model stavby existující uvnitř
systému IPOS s 3D prostorovým projektem
stavby zpracovaným v prostředí BIM tak,
aby mohl být projekt využit pro zpracování
cenové nabídky, výrobní přípravu i realizaci v celém průběhu výstavby. V rámci
vývoje systému IPOS již bylo, ve spolupráci
se společností Nemetchek, realizováno
propojení projektů zpracovaných ve 3D
pomocí programu Allplan s digitálním modelem stavby v systému IPOS. Díky tomuto
propojení lze z projektu ve 3D přímo načítat
fyzické objemy do digitálního modelu stavby
v systému IPOS a obráceně do projektu ve
3D exportovat ze systému IPOS aktuální
stav provedených prací na stavbě. Tím je
umožněno sledovat aktuální postup realizace stavby velice jednoduše a názorně, přímo
v prostoru. BIM technologie otevírají zcela
nové možnosti, jak zvýšit produktivitu práce
stavebních firem a minimalizovat rizika,
kterých se nelze nikdy zcela zbavit.
www.ipossoft.cz
FOTO: archiv

› systému IPOS jsou podřízeny efektivnímu

INZERCE

mace o aktuálním postupu prací. Stavbyvedoucí musejí hlavně stavět a nemají prostor
ani čas na práci s počítačem, proto informační systémy většinou nechtějí využívat.
To byl hlavní důvod, proč byl systém IPOS
doplněn o mobilní aplikaci pro stavbyvedoucího, aby se velice snadno a odkudkoliv mohl
k aktuálním informacím o stavbě kdykoliv
dostat a případně i potřebné informace do
systému snadno zadat. Jednoduchá obsluha
mobilní aplikace systému IPOS umožňuje
přímé zapojení stavbyvedoucích do využití
informačního systému stavební firmy.

advertor ial
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fokus

Než zmizí voda

Česko má za sebou pět suchých let.
Odborníci upozorňují, že klíčové
je zadržovat vodu v půdě

V

yschlé studny, na troud vyprahlá
a rozpraskaná půda na dně mnohých
přehrad a rybníků. Tak vypadal
loňský rok v mnoha částech České republiky.
V Česku se tak výrazně začaly projevovat
nejenom změny klimatu, ale také příliš
intenzivní hospodaření člověka s půdou
a lidské zásahy do vodního režimu. Stát
chce proto výrazně zlepšit péči o nejcennější
tekutinu.
„Voda je v současnosti chráněná stejně
jako ostatní přírodní zdroje, tedy třeba
písek nebo uhlí. Podle nás má být ale voda
zájmem číslo jedna, je nejdůležitějším
zdrojem, který musíme chránit pro nás i pro
budoucí generace,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman.

kde loni
chyběla voda

Ochrání vOdu ústava?
Ministerstvo proto nechá zpracovat analýzu
možností ústavní ochrany vody. Suché
období několika posledních let podle resortu
ukázalo, že voda potřebuje nejvyšší ochranu
a zachování vodních zdrojů by mělo mít
přednost před jinými chráněnými přírodními zdroji. V současnosti přírodní zdroje
bez rozdílu chrání článek 7 Ústavy ČR, který
říká: Stát dbá o šetrné využívání přírodních
zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
„Je nezbytné, aby stát chránil, udržoval
a zachovával svoje zdroje vody a vnímal
vodu jako vzácnou a nenahraditelnou surovinu, neboť jde o strategický přírodní zdroj.
Ukazuje se, že například v oblasti využití
nerostných surovin je nezbytné zajistit, aby
voda byla v rámci uplatňovaných veřejných
zájmů zřetelnou prioritou,“ uvedl ministr
Toman.

V roce 2018 byly bez vody
například přehrady Pařížov
na Chrudimsku nebo nádrže Harcov u Liberce. Ale
také mnoho rybníků. V Přibicích na Brněnsku vyschly
hned tři, stejný problém
řešili v regionu také v obci
Ostopovice, podobný osud
potkal i rybník Jirsák ve
středočeské Čáslavi. V dalších stovkách nádrží vodu
znehodnotily jedovaté sinice. Největší vrchol sucha
se projevil loni v srpnu, kdy
jím bylo postiženo zhruba
94 procent území Česka,
na sedmdesáti procentech
republiky bylo tehdy sucho
výjimečné či extrémní.

K plánu se připojuje také ministerstvo životního prostředí.
„Bez vody není života, a proto dlouhodobě podporuji její ochranu jako nejvyšší veřejný zájem. Významu vody musí odpovídat
i její stupeň ochrany v našich zákonech, a ústavní ochrana se
tak nabízí jako účinné řešení. Ostatně inspirací nám mohou
být moderní ústavy několika západoevropských zemí, které
již rostoucí důležitost vody zohledňují,“ řekl ministr životního
prostředí Richard Brabec.
Ústavní ochranu vody nedávno zavedli například na Slovensku. V České republice vyjádřilo podporu myšlence ústavní
ochrany vody v minulosti například Sdružení místních samospráv ČR. Iniciativu ministerstva zemědělství vítá také Svaz
měst a obcí ČR.
„Myšlenku ústavní ochrany považujeme jednoznačně za
přínosnou. Voda je pro nás nenahraditelná a je třeba, aby měla
dostatečnou veřejnou ochranu,“ řekl předseda Svazu měst
a obcí ČR František Lukl.
rybníky krajinu nespasí
Zatímco na nutnosti ochrany vody se odborníci se státními
úřady shodnou, na způsobech, jak k tomu dojít, se výrazně rozcházejí. Podle vědců stát klade důraz na řešení, jako je budování nových přehrad a rybníků, která krajině příliš nepomohou.
Právě to představilo ministerstvo zemědělství jako svůj hlavní
recept na vývoj posledních let.
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každý den
rybník?
Někteří vědci novou
iniciativu ministra
Tomana zpochybňují.

FOTO: Martin Pinkas

Pod heslem Co den, to rybník chce v následujících třech
letech podpořit rekonstrukci, obnovu, odbahnění či stavbu
více než 1200 rybníků a malých vodních nádrží. Plánuje
rovněž vybudovat přes tisíc kilometrů nových vodovodů.
„Do konce volebního období plánujeme opravit, rekonstruovat či odbahnit 750 rybníků a malých vodních nádrží,
dalších 100 postavíme úplně nových. Lesy ČR plánují ve
stejném období 73 nových vodních nádrží a dalších 292
obnoví či opraví. Celkem je to 1215 rybníků za tři roky,“
řekl Miroslav Toman.
Jenže vědci upozorňují na to, že vyschlé rybníky a přehrady loni ukázaly, že toto řešení má svoje limity. A že šest
miliard korun vyčleněných na tyto účely by se mělo využít
efektivněji. Klíčem je především obnova přirozených lesů,
které dokážou zadržovat vodu lépe než smrkové monokultury devastované navíc nálety kůrovce.
Klíčem je půda
Ještě podstatnější je pak obnova půdy zničené desítkami
let používání chemických postřiků. „Pochopení interakcí
půdy a vody nám umožňuje navrhnout nejlepší řešení, jak
se vyrovnat s dopady globální klimatické změny, jako jsou
hrozby sucha a povodní. Půda má úžasné a dosud nedoceněné přirozené schopnosti, které můžeme využít místo
drahých technokratických řešení,“ řekl Jan Frouz, ředitel

„Vodu je
potřeba
zadržovat
v krajině, ne
v přehradách.“
Miloslav Jirků,.
Biologické centrum Akademie věd
České republiky

Národní infrastruktury SoWa působící
v Biologickém centru Akademie věd ČR.
Vědci již několik let upozorňují, že zdravá
půda by v české krajině dokázala zadržet
8,4 miliardy metrů krychlových vody. Kvůli
špatnému hospodaření však v současnosti
zadrží o 3,3 miliardy vody méně, zhruba jen
5,04 miliardy. Pro porovnání: jedna z přehrad, o jejíž výstavbě se v posledních letech
diskutuje, má zadržet 15 milionů metrů
krychlových vody. Podobně vychází schopnost zadržovat vodu při porovnání přehrad
a lesů. Tři poslední zbytky lužních lesů a luk
na Moravě při záplavách v roce 1997 zadržely
podle ekologů třikrát víc vody než všechny
přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady. Opatření vedoucí k lepší péči o půdu jsou
proto klíčová. „Vodu je potřeba zadržovat
v krajině, ne v přehradách,“ upozorňuje Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. Pole je podle něj
například potřeba rozdělit na menší bloky,
kde se budou střídat různé plodiny. Rovněž je
potřeba začít podporovat zakládání travnatých nebo prostě jen nekultivovaných pásů
zejména tam, kde je potřeba vodu zdržet, aby
rychle neodtekla spolu s ornicí, tedy na vršcích a na dnech terénních vln v polní krajině,
ale také například podél polních cest.
Pokud má krajina změny klimatu zvládnout, jsou podle vědců nezbytná i další
opatření. „Je také nutné zlepšit hospodaření
se zemědělskou půdou. Kvůli používání těžké
techniky je půda zhutněná, takže se do ní
srážky hůře vsakují. Následkem používání
chemických postřiků z půdy zmizely žížaly
a další půdní organismy, které zvyšují vsakování vody dvakrát až třikrát. Kvůli hospodaření na velkých půdních blocích nestojí odtékající vodě v cestě žádné překážky a s vodou
odtéká i ornice,“ dodává Miloslav Jirků.
Ministerstvo zemědělství slibuje, že chystá
i tato měkká opatření. Od roku 2020 začne
platit nové vymezení erozně ohrožených ploch,
čímže bude chráněno více než
600 tisíc hektarů orné půdy. Dalším zpřísněním je zakládání pásů pro přerušení pozemku
s erozně nebezpečnou plodinou. Plocha jedné
zemědělské plodiny na půdě ohrožené erozí nebude moci být větší než 30 hektarů. U pozemkových úprav klade resort důraz na opatření
sloužící k zadržení vody v krajině. S hospodařením na polích souvisí také používání
glyfosátů. Od ledna letošního roku platí v ČR
zákaz předsklizňové aplikace na plodiny určené
pro potravinářské účely. Za posledních šest let
se podle ministerstva u nás snížilo množství
používaných pesticidů o 7,1 procenta.
daliBor dostÁl.(dostal@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.

inze

9. d

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
INZERCE
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VINAŘSTVÍ PAVLOVÍN

Láska k vínu je na prvním místě
V ručně a s láskou opečovávaných vinicích a díky skvělým sklepmistrům se rodí
věhlasná pověst pavlovínských vín. Každému z nich věnují osobní péči. A vždycky
je potěší, když jejich kvalitu lidé pochválí. Na domácím trhu jsou sázkou na kvalitu.
Odrůdová skladba vín z Pavlovínu je široká.
Tradičními vlajkovými loděmi vinařství zůstávají
Sauvignon, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Frankovka
a Rulandské modré. „Už tak pestrý sortiment ještě
rozšiřujeme. Po loňské panenské Pálavě bude
letos panenské Rulandské šedé, Hibernal, Solaris
a Tramín. Nově budeme mít také Cabernet Cortis,
na který se já osobně moc těším. V současné
době také finišuje nákup dalších 20 ha vinic, kde
jsou zastoupeny odrůdy jako Hibernal, Johanniter,
Solaris, Saphira, Malverina, Alleta, Cabernet Cortis,
Roesler a Muškát zlatý. Na tuto řadu moderních
a kvalitativně vynikajících odrůd plánujeme i novou
řadu etiket.“ Říka Ing. Radim Heča, ředitel vinařství.
Vinařství nyní obhospodařuje 100 hektarů vinic,
dalších 20 hektarů získá do vlastnictví v letošním
roce, o 10 hektarech se ještě jedná a dalších 10
hektarů plánuje ještě vysadit ve své lokalitě v traťi
Ostrá. „Dostat se ze současných 100 na 140 hektarů je náš cíl, zároveň je to však velký ekonomický
i pracovní závazek, který jde také ruku v ruce s poří-
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zením technologií pro obhospodařování, do kterých
jsme letos dost ivestovali. 140 hektarů už je přeci
jen velké číslo. Otevře nám to však nové možnosti
pro stávající či nové zákazníky.“
„Filozofií našeho vinařství je dělat vína, jak
nejlépe umíme a troufnu si trochu sebevědomě říci,
že se nám to daří. Zaměřujeme se na vyšší kvalitu
ale zároveň cenovou dostupnost. Myslím, že i v této
nelehké době se nám to povedlo skloubit a vínomilci to ocení. Ocenění získáváme každoročně celou
řadu, bezesporu tím největším tuzemským úspěchem byl zisk titulu Šampiona 2017 na Valtických
vinných trzích za Rulandské modré, výběr z hroznů
2015, které zrálo v dubových barrikových sudech.
Kdo uspěje tam, už něco znamená a jsem rád, že
se nám to podařilo. V soutěžích jsme byli úspěšní
i v roce 2018, kde jsme získali na 25 ocenění a již
nyní vzhlížíme na letošní soutěže“ uvedl ředitel
vinařství Radim Heča.
Provozovnu vinařství najdete v Bohumilicích
s malebnou půlhektarovou vinicí přímo před hlavní

sklepní budovou. Skvělá vína z Pavlovínu potkáte
ve vybraných vinotékách, specializovaných prodejnách s vínem a vybraných restauracích.
Pavlovín, spol. s r.o.
Bohumilice 52
691 72 Klobouky u Brna
tel.: 736 751 553
www.pavlovin.cz
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inzerat duben

I u ojetého auta můžete mít jistotu
„Dnes jsme největším distributorem aut
v Evropě,“ říká Zdeněk Fořt, ředitel firmy
EF Mobility ze skupiny Emil Frey

9. dubna 2019 14:33:03

Co se skrývá za značkou Emil
Frey Select?
Jde o program certifikovaných
ojetých vozů, který založila skupina Emil Frey jakožto vlastní
koncept prodeje podle přísných
INZERCE

švýcarských požadavků. Principy, kterými se řídíme, jsou
kvalita, spolehlivost a bezchybná péče o zákazníka. V Česku
zájem zákazníků o naše vozy
a služby prudce roste.

Švýcarská rodinná firma Emil
Frey vznikla už v roce 1924, v ČR
však zahájila své aktivity až
v roce 1992 jako prodejce některých značek.
V roce 2016 radikálně změnila svoji
pozici, když se stala
100% vlastníkem poboček Peugeot, Citroën
a DS Automobiles v pěti
zemích, včetně ČR. Tyto značky
tvoří velkou část naší nabídky

ojetin. Prodáváme jen vozy,
které prošly detailní technickou přejímkou a lze u nich
garantovat technický
stav i původ a počet
najetých kilometrů.
Na certifikovaná
auta poskytujeme
roční nebo i dvouletou
záruku a asistenci v celé
EU. Klient mámožnost
vůz bez udání důvodů do 30 dnů
od pořízení vrátit.

A191002268

14:49

:16:43

Vína s rodokmenem v malém moravském Toskánsku
Na jižní Moravě v oblasti Velkých Pavlovic se rozprostírají vinice Šlechtitelské stanice vinařské
Velké Pavlovice. Písemné historické prameny
uvádějí, že vinná réva se zde pěstuje více jak 400
let. Historie Šlechtitelky se začíná psát na jaře
roku 1901 a to nejdříve jako „Zemská révová školka“ pro produkci révových sazenic.
Od roku 1953 se zde započalo s křížením révy
a vznikla odrůda Pálava, dále Aurelius a pak
zejména v roce 1960 modrá odrůda velkého
formátu André. Tato odrůda je pak reprezentována navíc nejstarší vinicí z roku 1978. Později
bylo započato šlechtění odrůdy Agni, kde André
je matkou a Irsai Oliver otcem. Šlechtitelka ve
Velkých Pavlovicích také významně přispěla ke
shromáždění původních stromů meruňky odrůdy Velkopavlovická.
Od roku 2009 se snaží současní majitelé Jarmila a Vladimír Poliakovi spolu se svým týmem
spolupracovníků tento krásný kus země s vinicemi podobnými toskánské krajině zvelebit a předat
další generaci. V roce 2011 se podařilo otevřít
moderní výrobní halu s kapacitou více jak 500
000 l. Dále v roce 2013 pokračovali ve vybudování Vinařského penzionu André s kapacitou dnes
více jak 50 lůžek, administrativou, konferenčními
prostory a skleníkem. Navíc v letošním roce je
ubytovací kapacita rozšířena o samostatně stojící apartmány Pálava, Agni a Aurelius v zahradní
části penzionu. Největší chloubou je rozsáhlý archiv s poklady vín od roku 1951 a sklepem s du-
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bovými sudy francouzského bednářství Sequin
Moreau pro zrání červených vín.
Velkou radostí pro návštěvníky a také majitele
je okolí penzionu s více jak dvěma hektary zahrad,
sadů a také naučná stezka se 180 odrůdami révy.
Součástí zahrad je také rozárium s 600 keři růží
v 60 odrůdách, které patří k největším na jižní Moravě. Pro dětské návštěvníky je malé hřiště a tzv.
Babiččin statek se zvířátky.
Společnost dnes hospodaří na více jak 45 ha vinic, kde má vysázeno téměř 22 odrůd révy v mnoha historických a místních klonech. Vína tvoří
sklepmistři v kvalitách převážně přívlastkových
vín. Jedinečností jsou také speciality jako likérová vína a také pravé Moravské sekty z poctivých
moravských hroznů. Nesmíme opomenout také
vína z kolekce Stará réva, tedy vína z hroznů vinic
vysázených zde od roku 1970.
V nabídce vinotéky a restaurace Vinařského
penzionu André, můžete kromě kulinářských specialit ochutnat i širokou nabídku bio moštů a vinných limonád. Šlechtitelka má své vlastní včely,
které „vyrábí“ domácí med a dále je sortiment
obohacen i o vlastní domácí meruňkový džem.
Šlechtitelka a Vinařský penzion André může
být krásným prostředím k návštěvě s nejbližšími nebo třeba pro úspěšné dokončení vašich
obchodních jednání s klienty. Pojďte a otevřete
i vy tuto knihu plnou příběhů nejen o „Vínech
s rodokmenem“, ale nechte se i hýčkat v „Penzionu uprostřed vinohradů“.

www.slechtitelka.cz
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Boj o kratší šichtu

Ve vládě se rodí plán na zkrácení
pracovní doby o půl hodiny denně.
České firmy jsou proti

V

aČesku začíná debata o největší
změně pracovního trhu za posledních
několik let. Politické strany se
začínají zabývat plánem ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové zkrátit
pracovní týden ze současných 40 hodin na
37,5 hodiny. Zaměstnanci by tak odcházeli
z práce o půl hodiny dříve než nyní.
pod praporem odborů
Do boje za kratší pracovní týden vytáhl již
loni šéf odborářů. „Český zaměstnanec podle
aktuálně zveřejněných údajů OECD, které
jsou za rok 2016, odpracoval 1770 hodin.
Jeho kolega v Německu 1363 hodin. Za jeden
rok odpracuje český zaměstnanec o čtyři sta
hodin více. Za čtyři roky dokonce o jeden rok
více. A za čtyřicet let aktivního ekonomického života dokonce o deset let více,“ vypočítává Josef Středula, předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů. Požadavek
podle něj není pro firmy likvidační, protože
v 77 procentech kolektivních smluv, které
odboráři sjednávají, je už 37,5hodinová pracovní doba bez ztráty mzdy dohodnuta.
Podnikatelské organizace však podobné
plány odmítají. „Plošné, zákonem dané
snížení stanovené týdenní pracovní doby ze
40 na 37,5 hodiny týdně je líbivé téma stejně

jako například zavedení povinného pátého
týdne dovolené, ale určitě by teď nemělo být
na pořadu dne. V některých oborech je už
nyní tato zkrácená pracovní doba uzákoněná. Jinde upravují kratší pracovní dobu
kolektivní smlouvy. Rozhodnutí o zkrácení
pracovní doby by mělo být na firmách. Záleží na tom, co si mohou ekonomicky dovolit,“
zdůrazňuje ředitelka komunikace Svazu
průmyslu a dopravy ČR Eva Veličková.
ohrožená
kOnkurenceschOpnOst
Povinné zkrácení stanovené týdenní pracovní doby na 37,5 hodiny pro všechna odvětví,
obory a profese by podle ní mělo negativní
dopad na konkurenceschopnost firem a ve
svém důsledku by neprospělo ani zaměstnancům. „Předpokladem pro takové snížení
je vysoká produktivita práce a dostatek
volné kapacity na pracovním trhu. Ani jedna
z těchto podmínek u nás není splněna,“
konstatuje Eva Veličková.
K podobným závěrům došel i průzkum
Hospodářské komory. Podle něj jen 16 procent firem s tímto návrhem nemá problém.
Naopak 37 procent velkých firem by tento
krok poškodil, u středně velkých firem má
tyto obavy dokonce polovina společností.

„Pokud snížíme lidem úvazek, firmy
budou potřebovat další pracovníky, aby
nahradily vzniklý výpadek. Kde je vezmou?
Jelikož je v Česku nenajdou, budou stěhovat
své haly, stroje a kanceláře do jiných zemí,“
varuje Tomáš Surka, řídící partner společnosti Devire.
Podle podnikatelů data ukazují, že země,
které mají vyšší počet odpracovaných hodin na jednoho pracovníka, mají též nižší
produktivitu práce. „Zkracování pracovní
doby si mohou dovolit státy, které mají tak
vysokou produktivitu, aby pomohla vykrýt
výpadek, který vznikne ve fondu pracovní
doby. Mezi takové země Česká republika
zatím nepatří. Naše ekonomika není na
plošné zkrácení připravena, odvětví s nižší
produktivitou práce potřebují pro splnění
zakázek dostatek odpracovaných hodin,“
upozorňuje Eva Veličková.
Na druhé straně odpůrci tohoto pohledu
upozorňují, že právě současné podmínky
na trhu práce jsou jedním z důvodů, proč se
v Česku koncentruje výroba s nižší přidanou
hodnotou a ne náročnější typy výroby.
Kdo zaplatí přesčasy?
V praxi je ale již nyní při současném nedostatku zaměstnanců v některých oborech
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„Důvodem,
proč ve
statistikách
ČR vychází
jako země,
kde se týdně
odpracuje
výrazně více
hodin, je
fakt, že tu jen
velmi málo
zaměstnanců
pracuje na
částečný
úvazek.“
Miroslav novák,.
Akcenta

nutné pokrývat zakázky přesčasovou
prací a vyplácet za ni příplatky. To by se
po zkrácení pracovní doby ještě zhoršilo.
Stejně jako problémy s čerpáním dovolených
a dodržením povinných „denních“ a „víkendových“ přestávek v práci. „Pokud by došlo
ke zkrácení pracovní doby, byli by zaměstnanci ještě více ve stresu, aby plnili své
pracovní úkoly ve zkráceném čase a z narůstající přesčasové práce. To se může odrazit
na jejich bezpečnosti i zdraví,“ poukazuje

FOTO: Hynek Glos

Počet odpracovaných hodin
týdně za rok 2017

Podíl zaměstnanců s částečným úvazkem na
Zaměstnanci celkovém počtu
na částečný
zaměstnaných
úvazek (hod.)
(v %)

Země

Zaměstnanci
celkem (hod.)

Zaměstnanci
na plný úvazek (hod.)

Česko

40,2

41,7

21,1

6

Maďarsko

39,8

40,6

22,2

4,3

Polsko

40,5

41,9

21,7

6,3

Slovensko

39,8

41,2

18,9

5,7

Eurozóna 19

36,5

41

20,4

21,1

Rakousko

36,4

42,7

20,7

28,2

Německo

35

41,2

19,1

26,9

30,3

40,8

20,1

46,6

Nizozemsko
Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat

Eva Veličková. Ekonomové přitom upozorňují, že s délkou
pracovní doby je to poněkud jinak, než říkají odbory. „To,
že v průměru v ČR za týden odpracujeme více hodin než
v západoevropských zemích, je značně zavádějící. Pokud
se podíváme na statistiky, tak je sice počet odpracovaných
hodin týdně u nás vyšší než v eurozóně, ale důvodem není
to, že by se u nás více pracovalo, ale to, že tu pracuje výrazně
vyšší počet zaměstnanců na plný úvazek než v eurozóně,“
upozorňuje Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.
„Když vyjdu z dat Eurostatu, tak zaměstnanci v ČR
s plným úvazkem v roce 2017 týdně odpracovali v průměru
41,7 hodiny, v eurozóně 41 hodin a v Německu 41,2 hodiny.
Největší počet hodin z uvedených zemí možná trochu překvapivě odpracovali Rakušané, a to 42,7 hodiny,“ porovnává
Miroslav Novák.
řešení: Kratší úvazKy
Příčiny toho, proč Češi tráví v práci tolik času, tak podle
něj nejsou v délce pracovní doby. „Hlavním důvodem
toho, proč ve statistikách ČR vychází jako země, kde se
týdně odpracuje výrazně více hodin, je fakt, že tu jen velmi
málo zaměstnanců pracuje na částečný úvazek. Zatímco
v Nizozemsku pracuje na částečný úvazek skoro polovina
zaměstnanců, tak v Německu a v Rakousku to je lehce přes
čtvrtinu a v případě ČR a dalších zemí V4 je to jen kolem
šesti procent všech zaměstnanců, či dokonce ještě méně,“
konstatuje Miroslav Novák.
Právě na tuto oblast by se podle něj mělo Česko zaměřit. „Cesta ke zkrácení pracovní doby tak vede především
přes větší podíl zkrácených úvazků. Délka pracovní doby,
ať již její zkrácení, nebo prodloužení, rozhodně není
cestou, jak se dostat mezi vyspělé země,“ upozorňuje
Miroslav Novák.
Podobně se na věc dívají i další ekonomové. „Nedá se říct,
že by ten návrh byl čistě výstřelek. Ve Francii je pracovní týden výrazně kratší a v Německu se odbory se zaměstnavateli
dohodly, že si zaměstnanci za nižší mzdu můžou pracovní
dobu zkrátit. Diskuse probíhají i v jiných zemích,“ zmiňuje
Viktor Zeisel, hlavní ekonom Komerční banky. Také on
však nevidí současné načasování při aktuálním nedostatku
pracovních sil jako vhodné.
svět a čtyřdenní týden
V mnoha vyspělých zemích přitom míří diskuse o pracovních podmínkách zaměstnanců ještě dál. Stále více firem
se zabývá otázkou zavedení čtyřdenního pracovního týdne.
Novozélandská společnost Perpetual Guardian před časem
na zkoušku zkrátila svým zaměstnancům pracovní týden
o jeden den. Po dvou měsících vyhodnotila tento pokus jako
jednoznačný úspěch a zavedla čtyřdenní pracovní týden natrvalo. Menší počet odpracovaných hodin totiž neměl žádný
dopad na celkový objem odvedené práce, naopak zaměstnanci byli odpočatější a motivovanější.
O zkrácení pracovního týdne se diskutuje i takových
zemích, jako je Japonsko, kde jinak smrt z přepracování
patří k poměrně častým příčinám úmrtí. Za svůj cíl si snížení počtu pracovních dnů na čtyři stanovili také odboráři
v Británii.
daliBor dostÁl.(dostal@mf.cz)
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Práce z domova?
Žádá disciplínu

Home office může spořit
čas, ale není pro každého

time is money
„Jako výhodu vnímám získaný čas, který bych jinak
trávila přesunem do práce a zpět. V případě, že využívám auto, je zde také úspora nákladů za cestu. Dále si
práci mohu rozvrhnout dle toho, jak já chci. V případě
potřeby mám možnost vyřízení osobních záležitostí,“
potvrzuje Petra Křížková z realitní kanceláře Century
21 Ruby.
„Výhodou samozřejmě je, že si můžete práci naplánovat tak, jak vám to nejvíce vyhovuje. Jste spíše noční sova? Potom není problém pracovat až do pozdních
večerních hodin a ráno si zase trochu přispat,“ dodává
Kateřina Prášilová, manažerka projektu Jobstack.it.
Jako nevýhodu práce z domova je pak určitě třeba
zmínit, že vyžaduje silnou vůli a sebedisciplínu. Mnoho lidí má totiž tendence k multitaskingu, tedy k dělání několika činností zároveň, což ve finále znamená, že
se čas nešetří, ale plýtvá.
Grafik anO, skladník ne
„Pro častější práci z domova je potřeba dostatek
vlastní disciplíny. Pokud ji člověk nemá, na výsledcích
práce se to projeví,“ sděluje Přemysl Lukeš, výkonný
ředitel Der Kurier.
Spíše negativně se k práci z domova staví Petr
Gürth, ředitel Snapbacks.cz: „Práce z domova je
náročná na morálku. Je třeba si stanovit pevný režim
a zkusit oddělit práci a ‚být doma'. Proto preferuji
kancelář.“
Důležitým faktorem je také druh vykonávané
práce, kdy samozřejmě existují taková zaměstnání,

kouzelné slovo home
Rozlišovat můžeme dva druhy práce
z domova, a to home office a homeworking. Home office je pouze částečná práce z domova, kterou využívá
zaměstnanec jako benefit například
několik dní v měsíci. Homeworking je
pak model, kdy zaměstnanec pracuje
pouze z domu a do práce nedochází.
Jak na to?
Olga Medlíková, lektorka a konzultantka, uvádí několik předpokladů,
které je potřeba dodržet, aby byla
práce z domova úspěšná a efektivní:
1. pracovní místo – má smysl
vytvořit si místo, kde se jenom pracuje. Lépe se soustředíme na práci.
Kuchyňský stůl nebo postel jsou
místa zasvěcená relaxaci.
2. vymezit si čas na práci – určit
si, kdy budu pracovat, a zařídit, že
nebudu rušen. To znamená: vypnout
notifikace, dát dítě do školky,
domluvit s rodinou, že nikdo nebude
vstupovat, když pracuji.
3. zajistit si potřebné podklady – vzít
si z práce materiály, mít funkční připojení, připravit si pomůcky, aby člověk
nemusel nic shánět, ale měl věci u ruky.
4. pracovat v blocích – zvolit si
čas, kdy jsem podle svého biorytmu
nejvýkonnější, a tam si dát největší
blok práce, naopak, když vím, že
například mezi 12 a 14 hodinou mi
to příliš nemyslí, jít třeba pro dítě do
školy nebo na procházku.

která je zkrátka nutné vykonávat z určitého
místa.
„Osobně si myslím, že některé pozice se
nedají z domova vykonávat. Třeba grafik
a IT snad ještě ano, chápu to a umožňujeme
jim to. Ne všichni mohou pracovat z domu,
někdy to zkrátka nelze. Třeba skladník by
si musel domů vzít celý náš sklad, a to by
asi nechtěl,“ vtipkuje Jiří Stabla, zakladatel
Konopných lékáren.
šumy a nedorozumění
Správně a včas předávat důležité informace
a srozumitelně zadávat úkoly – to je klíčové
pro home office. E-mail je vhodný pro ty,
kteří mají rádi vše jasně černé na bílém, telefon zase nabízí rychlá řešení. Ideální je se
jednou za čas sejít osobně, a hlavně počítat
s tím, že při komunikaci na dálku mohou
vznikat šumy a nedorozumění.
„Předpokladem pro home office nebo
homeworking je, že jsou obě strany schopné
komunikovat, uvědomují si možné problémy
a umějí jim předcházet. Pokud pracujete
v týmu, je potřeba také efektivně vést komunikaci se všemi kolegy. Výsledky práce by
tím zkrátka neměly strádat,“ říká Kateřina
Prášilová.
Když se na problematiku podíváme
z jiného úhlu, může se stát, že vám bude
komunikace s vašimi kolegy nebo i jejich pouhá přítomnost chybět. Člověk je
bytost společenská a práce z domova může
způsobit, že vám zkrátka začne být smutno.
S tím je potřeba počítat a najít si způsob,
jak se pocitu osamocení vyhnout. Pokud
nemáte možnost využít kancelář ve firmě,
pro kterou pracujete, řešením bývají různá
coworkingová centra nebo kavárny. red

FOTO: Shutterstock.com

H

ome office je v poslední době stále častěji
nabízeným benefitem, v některých odvětvích
se dokonce stává očekávaným standardem.
Ve velkém tuto možnost využívají IT specialisté, hodně
pomoci může také maminkám na mateřské dovolené.
Určitě ale není pro každého. Kromě nesporných výhod
má i slabé stránky.
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Češi v pohybu

Lidé se nebojí dát výpověď
a jít za aktuálně výhodnější nabídkou

FOTO: Shutterstock.com

O

becná míra fluktuace se podle analýz
pohybuje na úrovni 14 až 16 procent
a další čtvrtina lidí si práci aktivně hledá
nebo o změně vážně uvažuje, jak vyplývá z údajů
pracovního portálu Profesia.cz. Práci nejčastěji mění
lidé ve věkové skupině 20 až 24 let.
Firmy v současné době nabírají každý měsíc nové
zaměstnance, často se jim tak sotva daří dorovnat
počet těch, kteří ze společnosti odcházejí. Některé,
například call centra, se potýkají s téměř 100procentní
obměnou lidí.
Nábor nových zaměstnanců a jejich zaškolení pro
firmy není jednoduché ani levné. Navíc se tak odčerpává část prostředků, které by mohly investovat do
inovací a rozvoje.

Jak si říct o víc peněz?

je sice míra nezaměstnanosti vyšší, ale paradoxně máme mnohem větší problémy pozici
za odcházejícího zaměstnance obsadit,“
doplňuje Kavulič.
Kromě finančních pobídek hraje v úvahách o novém zaměstnavateli velkou roli
i touha po změně a větší možnosti seberealizace. To dokládá i fakt, že nejčastěji mění
místo lidé ve věku 21 až 22 let, kteří se již
rozkoukali ve svém prvním zaměstnání, do
kterého nastoupili po střední škole nebo
vyučení, a hledají jiné možnosti uplatnění.
Potom míra fluktuace s věkem klesá, i když
lze pozorovat mírný nárůst kolem 50. roku
věku.

věrní řidiči autobusů
Nejvyšší míra fluktuace je podle údajů portálu Profesia.cz v oborech marketing, reklama a PR, v cestovním
ruchu a gastro službách. Z profesí „vedou“ specialisté
na sociální média a typicky sezonní zaměstnání,
jako je animátor volného času, plavčík nebo barman.
Naopak věrnými zaměstnanci jsou kromě vyššího
managementu překvapivě také řidiči autobusů, účetní,
správci budov a strojvedoucí.
„Obecně lze říci, že menší tendenci fluktuovat mají
lidé, kteří investovali nějaké úsilí, aby se dostali na
své místo,“ říká Michal Novák z Profesie.cz. „Ať už jde
o obory, které vyžadují dlouhodobější vzdělávání, nebo
pozice, na které se lidé musejí postupně propracovat,
typicky manažerské posty.“
„U nás se vyšší míra fluktuace týká zejména pozic
na provozní úrovni, menší naopak v administrativě,“
říká Radoslav Kavulič, personální ředitel SSI Group.
„Vnímáme i regionální rozdíly: například v Praze je
vlivem širší nabídky pracovních pozic fluktuace vyšší
v porovnání s oblastmi severních Čech či Moravy. Na
druhé straně díky vyšší koncentraci pracovní síly je
pro nás snazší pokrýt pozice v Praze než v krajích, kde

„Přijít za nadřízeným s tím, že
panuje nízká nezaměstnanost, a tak
chce přidat, není dobrý postup,“
upozorňuje Tomáš Surka, ze společnosti Devire. Žádost o vyšší mzdu je
lepší spojit s dokončením úspěšného
projektu nebo s jiným pozitivním výsledkem, který má pracovník právě
za sebou. Vhodným argumentem pro
žádost o vyšší plat je nově získaná
kvalifikace.
O kolik peněz navíc si může zaměstnanec říct? Vhodných je pět až
deset procent. K většímu navýšení
může dojít, pokud zaměstnanec povýší nebo v situaci, kdy dostane více
zodpovědností než doposud.
A jak se připravit na to, že nadřízený
zvýšení platu odmítne? Je dobré
s nadřízeným probrat, proč žádosti
nevyhověl a zkusit si nastavit cíle
nebo podmínky, které už příště
zvýšení mzdy přinesou.

nebereme Každého!
„Firmy se velmi rychle učí problém
s nedostatkem zaměstnanců řešit –
zčásti řeší tento problém cizinci, kteří
nemají tak vysoké požadavky, zčásti
moderní technologie. V pozicích, kde to
je možné, totiž zaměstnance nahradily
stroje – roboty, což bude trend i v dalších
letech. I z toho důvodu firmy nyní hojně
poptávají pracovníky z oblastí vývoje
elektroniky a programování průmyslové
automatizace,“ vysvětlila Olga Hyklová,
majitelka a výkonná ředitelka Advantage
Consulting.
„Někteří uchazeči získali představu, že
firmy potřebují zaměstnance tak zoufale, že
přijmou každého. To není pravda. I přes nedostatek pracovních sil si firmy své zaměstnance vybírají – stále platí, že než přijmout
nespolehlivého člověka, raději nechají pozici
nějaký čas neobsazenou,“ řekla Martina
Látalová, obchodní ředitelka Advantage
Consulting. red
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Silnice podle Evropy

Ministerstvo se ohrazuje: Navrhované
změny bodového systému nesledují
„trestání“ chudších řidičů

po debatě s dopravní policií
Předně je nutné zdůraznit, že změny v rámci
bodového systému, které ministerstvo navrhuje, jsou výsledkem obsáhlé a podrobné debaty
se zástupci dopravní policie. Právě dopravní
policisté disponují reálnými zkušenostmi
z terénu a tyto jejich zkušenosti se odrážejí
i v námi navrhnutých změnách bodování dopravních přestupků. Nelze tedy hovořit o tom,
že by změny ministerstvem navrhované byly
nedomyšlené nebo populistické.
V rámci vašeho článku nedošlo k oslovení
žádného zástupce ministerstva (kromě převzatého dřívějšího vyjádření pana ministra),
případně policie, který by mohl reagovat na
názory dopravního experta Roberta Šťastného. Důrazně se také ohrazujeme proti
zavádějícímu titulku článku. Uvádění přímé
spojitosti navrhovaných změn v bodovém
systému s počty mrtvých na silnicích je zcela
zavádějící stejně tak jako nevkusné.
zvýšení rychlosti jen něKde
V článku dále uvádíte, že návrh ministerstva
počítá i s navýšením maximální povolené rychlosti na dálnicích na 140 km/h.
Je důležité zmínit, že náš návrh počítá se
zvýšením rychlosti pouze na těch dálničních
úsecích, které to umožňují jak technicky, tak
i z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy. V žádném případě se nejedná o návrh na
plošné zvýšení maximální rychlosti. Tato

skutečnost se ve vašem článku nikde neobjevuje, čtenář tak může lehce nabýt dojmu, že
návrh počítá s plošným zavedením rychlosti
140 km/h, což není pravda.
Návrh také nelze považovat za jakoukoliv
formu „kompenzace“ za to, že se loni v Česku
otevřely jen čtyři kilometry nových dálnic.
Nízký počet nově vybudovaných dálničních
kilometrů jde na vrub situaci mezi lety 2010
až 2014, kdy nedocházelo k zahájení nových
dálničních staveb. Tento nepříznivý trend
se nám podařilo v posledních letech obrátit.
Aktuálně je rozestavěno 210 kilometrů dálnic
a silnic I. třídy, z čehož na zelené louce se
staví 120 kilometrů dálnic, 31 kilometrů modernizace D1 a 59 kilometrů silnic I. třídy.
bič na piráty silnic
Navrhované změny bodového systému nesledují „trestání“ chudších řidičů. Je nutné
uvést, že bodový systém se týká přibližně každého desátého řidiče, není to tedy
systém, který by dopadal na široké vrstvy
motoristů. U bagatelních přestupků navíc
dochází ke snížení pokut, což právě nejvíce
ocení řidiči s nižšími příjmy. Drtivá většina
všech řidičů vědomě neporušuje předpisy,
nepáchá přestupky a trestné činy na silnicích, tudíž se nemusejí obávat postihů od
policie nebo ve správním řízení.
U přestupků, které často piráti silnic
páchají, naopak dochází k mnohým zpřísněním. Vezměme překročení rychlosti
o 30 km/h, kdy dnes je možné dát pokutu do
2500 korun, návrh počítá s pevnou sazbou
2500 korun a čtyřmi body. Vy jako řidič si
nevšimnete na tachometru, že pokud máte
jet 70 km/h, jedete 100 km/h; případně při
90 km/h jedete 120 km/h mimo obec; nebo

v obci že místo povolených 50 km/h jedete
70 km/h?
U výrazného překročení rychlosti
o 50 km/h mimo obec a více než 40 km/h
v obci dnes blokově udělit pokutu nelze,
policie souhlasila s pevnou sazbou pět tisíc
korun a zvýšením horní sazby ve správním
řízení z 20 tisíc na 25 tisíc korun.
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dvouvteřinový odstup
Návrh také řeší doposud opomíjené oblasti jako například dodržování bezpečné
vzdálenosti. Malý odstup je podle policejních
statistik dlouhodobě jednou z nejčastějších
příčin vzniku dopravních nehod, každoročně
je kvůli nedodržení bezpečné vzdálenosti
způsobeno přibližně 15 procent všech nehod.
Policie proto navrhla do bodového systému
změny, aby mohla trestat agresivní řidiče,
kteří nedodržují bezpečný odstup a ohrožují
ostatní řidiče. U nákladních vozidel (nad
3,5 tuny) při rychlosti nad 50 km/h musí
vždy udržovat minimálně 50metrový odstup,
u osobních aut při rychlosti nad 80 km/h je
stanoven odstup alespoň 30 metrů.
Pro lepší orientaci je to dvouvteřinový odstup od vozidla, např. v německém pojetí je
to „halb tacho“, tedy doporučená vzdálenost
je polovina rychlosti, jakou jedu. Větším
dohledem nad dodržováním bezpečné vzdálenosti sleduje Česko celoevropský trend
v této oblasti. Podobné postihy už zavedlo
například Německo, Rakousko a Slovensko.
Samotný návrh bude v následujících
týdnech a měsících podroben projednávání na půdě vlády a následně v Poslanecké
sněmovně.
(kráceno, mezititulky redakce)
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aProfitu číslo 3 vyšel článek
nazvaný Body nesou smrt. Změny
v dopravních předpisech jsou
šité na míru pirátům silnic. Přinášíme
reakci Jakuba Stadlera, ředitele Odboru
komunikace ministerstva dopravy.
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Pohoda u Diokleciána
Ideální čas pro návštěvu
chorvatského Splitu?
Jednoznačně jaro

V

alétě do Splitu, nad nímž se vypínají
dalmatské hory a z druhé strany
ho lemují pláže a kamenné pobřeží,
vyráží kdekdo. A také to tu podle toho
vypadá. Hlava na hlavě, strkanice, žádná
radost. Staré město je malé a kompaktní,
nafouknout opravdu nejde.
Podle studie, o které informoval deník
Slobodna Dalmacije, proto stošedesátitisícovému městu hrozí letos v červenci a srpnu
kolaps. Existující infrastruktura nápor
návštěvníků z celého světa už prý nezvládne.
Hovoří se o tom, že bude třeba proud turistů
v parném létě v celé oblasti od Trogiru po
Makarskou výrazně regulovat.
„Lidé se obávají, že se celý systém zhroutí.
Ale neměli bychom propadat panice. Nic
takového se nestane, nicméně dopravní

zácpy budou zcela jistě nesnesitelné. Mnohé
odradí od příští návštěvy. Toto se ale už děje
v mnoha místech, třeba v Praze nebo Paříži
prakticky nemůžete projít centrem,“ říká
doktor Zoran Klarić ze záhřebského Turistického institutu.
zato teď v dubnu – to je jiná.
Dvaadvacet až čtyřiadvacet stupňů přes
den, slunce svítí po celý den, obloha bez
mráčku. Povívá lehký vánek, občas lehce
sprchne. Už brzy ráno se v centru otevírá
nevelký rybí trh, je poloprázdný, jen místní
kuchařky vybírají tu pravou pochoutku na
oběd. Stejně tak nedaleko na Pazarském
trhu u Stříbrné brány se přehrabují v hromadách zeleniny a ovoce. Dveře holičství
nedaleko Diokleciánova paláce jsou otevře-

ny, zákazníci jsou už uvelebeni v křeslech,
před venkovními kavárnami a restauranty
se objevují první hosté. Už se těší na pršut
či polotvrdé sýry, ostřejší paprikové klobásy
a samozřejmě sklenku vína. Oblíbené je zde
i maso jehněčí, které se nejčastěji připravuje na rožni.
V úzkých uličkách se teď nemusíte
nikomu vyhýbat. Proto je čas změnit zvyky.
Vydat se proti proudu času a navštívit Split
a další nádherná místa na pobřeží Jaderského moře, třeba Trogir a Dubrovník, na jaře.
A co byste si při návštěvě druhého největšího města Chorvatska, které bylo založeno
již ve třetí století, neměli nechat ujít? Přinášíme několik tipů...
Jaroslav MaTĚJka.(matejka@mf.cz)
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1

diokleciánův Palác.
Byl vystavěný římským císařem
Diokleciánem ve čtvrtém století.
Celé město postupně vyrostlo kolem něj. V roce 1979 byl zařazený
na seznam světového dědictví
UNESCO. Byly zde natáčeny Hry
o trůny. Fanoušci kultovního
seriálu sem kvůli tomu přijíždějí
z celého světa. Dokonce zde pro
ně připravili speciální okruh po
místech, kde se natáčely jednotlivé scény.

2

riva. Nejlepší je vydat se na
tuto 250 metrů dlouhou výstavní
pěší promenádu lemovanou
vzrostlými palmami v podvečer. Zvolte si jednu z mnoha
venkovních kaváren, usaďte se,
objednejte koktejl (nebo gelato)
a užívejte si západ slunce. Svoji
podobu Riva získala před dvěma
stoletími a od té doby je to
nejoblíbenější a nejdůležitější
místo ve městě. Pořádá se zde
mnoho kulturních a politických
akcí i karneval.

3

PřísTav. Na dohled od
východní části promenády Riva
se rozkládá velký přístav, v němž
vládnou trajekty společnosti Jadrolinija. Ty znají důvěrně mnozí
čeští turisté, právě s nimi v létě
vyplouvají na ostrovy Hvar, Solta,
Brač, Korčula nebo Vis (průměrná cena zpáteční jízdenky na jaře
– 80 kun, 274 korun).

4

Galerie ivana
MešTroviće. Francouz
Auguste Rodin o chorvatském
rodáku prohlásil, že je „největším
fenoménem mezi současnými
evropskými sochaři.“ Nejen on
byl jeho monumentálními díly
nadšený. Šedesát z nich je k vidění v muzeu na předměstí Meje.

5

katedrÁla svatého
doMniuse. Katedrála
z desátého století. Její vnitřní
prostor dělí dvě řady korintských
sloupů. Postranní oltáře nabízejí
podobizny patronů města
– sv. Domnia a sv. Anastázie
(cena za vstup – 15 kun).

6

vĚž se zvoneM. Jedna
z největších atrakcí Splitu. Románská zvonice pochází ze
13. století a přiléhá ke katedrále
sv. Domniuse. Je vysoká 57 metrů a na její vrchol lze vystoupat
po úzkých a strmých kamenných
schodech. Odměnou za náročný
výstup je nádherný výhled na
celé město (cena za vstup –
deset kun).

7

MarJan. Vrch s rozlehlým
parkem se vypíná nad městem,
rozkládá se na poloostrovu a je
porostlý vzrostlými borovicemi.
Oblíbené výletní místo.

5

6

FOTO: Shutterstock.com

Jak se tam dostat
• Letiště Kaštela, druhé nejrušnější
v Chorvatsku, se nachází mezi městy
Kaštela a Trogir, 20 kilometrů od
Splitu. Z letiště jezdí do centra Splitu
autobusy č. 37 a č. 38. Let z Prahy
trvá hodinu a půl, zpáteční letenka
vyjde na 3900 korun.
• Do Splitu jezdí z Prahy autobus
(747 km, 16 hodin), zpáteční jízdenka
vyjde v průměru na 2400 korun,
a vlak. Vlak urazí cestu z Prahy (přes
Brno, Vídeň, Štýrský Hradec, Záhřeb)
s dvěma přestupy za 19 hodin.
Cena 2190 až 3340 korun.
• Autem trvá cesta zhruba
11 hodin.

7

04/2019 l 89

72_100_PT_04_.indd 89

17.04.2019 15:22:38

1

auto

Nejvznešenější Španěl Tarraco
Královský přírůstek značky Seat
se nedrží při zemi

N

ení snad lepší Peugeot 5008, který
byl zvolený velkým SUV roku?
A proč neupřednostnit koncernové
sourozence, podobné modely jako Škoda
Kodiaq, s nímž stojí na stejné platformě
MQB nebo Volkswagen Tiguan Allspace?
Nezapomeňme však ani na další – třeba
na Nissan X-Trail či Kiu Sorento. Novinka
od Seatu, velký sportovně užitkový vůz
s délkou 4,7 metru a až sedmi místy, nebude
mít lehký život. Tlačenice je značná...
více kOní, více radOsti
Testoval jsem vůz s naftovým motorem
2.0 TDi a maximálním výkonem 190 k. Tento
motor je v aktuální nabídce dostupný pouze
s automatickou sedmistupňovou převodovkou a pohonem všech kol 4Drive. Vedle toho
je možné si pořídit i slabší naftovou verzi
1.5 l (150 k), ale to po testu nedoporučuji.
Tak velké auto s pohonem čtyř kol potřebuje
svaly. Pokud však čtyřkolku nepotřebujete,

seat Tarraco 2.0 Tdi
dsG 4wd
Motor vznětový čtyřválec, 1968 cm³
Nejvyšší výkon 140 kW (190 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách 3500 ot/min
Nejvyšší rychlost: 210 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,0 s
Převodovka: automatická, 7 stupňů
Pohon: všech kol
Provozní hmotnost 1845 kg
Maximální přípustná hmotnost 2550 kg
Rozměry (délka × šířka × výška)
4735 × 1839 × 1658 mm
Zavazadlový prostor (sedmimístná verze)
230/700 l (se sklopenou třetí řadou)
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná
6,4/5,1/5,6 l
První cena vozu 832 900 Kč
(1.5 TSI, výbava Xcellence)
Cena 1 044 900 Kč (výbava Xcellence)

slabší diesel postačuje. Nabídku doplňují
dva benziňáky: 1.5 l (150 k) a 2.0 l (190 k).
Sedmistupňová převodovka si s motorem
rozuměla až na jednu výjimku. Když jsem
potřeboval nejvíce síly, při výjezdu z ostré devadesátistupňové zatáčky do kopce,
převodovka se jaksi „zapomněla“ a snažila
se motor podtočit. Což jsem zažil několikrát.
V tu chvíli jsem použil „pádlo“ pod volantem, podřadil jsem ručně. Jinak alternativou
bylo při výjezdu čekat „věčnost“, než to
zvládne převodovka sama.
Co se týká spotřeby, ta moje se od „papírové“
udávané výrobcem lišila na hony, pohybovala
se od 7,2 litru do 7,8 litru na sto kilometrů.
nabroušenější projev
Španělská automobilka sama přiznala, že se
snažila, aby její poslední přírůstek působil
sportovnějším dojmem než konkurenti.
A to se jí povedlo. Poznal jsem to už po ujetí
prvních kilometrů na rozbité okresce za Pra-
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FOTO: SEAT

hou. Tužší odpružení diktovalo pravidla hry.
A dvacetipalcová, působivě vyhlížející broušená kola z lehké slitiny (za příplatek), která
byla na testovaném voze, nic neprominula.
Ale budiž. Byla to daň za odlišnost. Kdo
chce houpací kočár, měl by se poohlédnout jinde. I výše zmíněná SUV (Tiguan či
Kodiaq) jsou na tom v tomto ohledu lépe.
Naopak ti, kdo upřednostňují ostřejší, atletičtější projev, budou spokojeni.
V užších rychleji projížděných zatáčkách
se Tarraco naklánělo méně než francouzský
či český technicky příbuzný konkurent,
ovšem rozdíl byl minimální. V širších a táhlejších zatáčkách pak bylo ve svém živlu,
velký vůz se v nich pokaždé rychle a snadno
„uvelebil“. Zásluhu na tom mělo přesné,
skvěle kalibrované řízení.
V blátivém pekle jsem Tarraco, stojící na
koncernové platformě MQB, málem utopil.
A to i přesto, že jsem otočným ovladačem
nastavil správný jízdní režim. Ano, bylo
snadné podlehnout dojmu, že na to má, už
jen kvůli jeho světlé výšce 201 milimetrů.
Poněkolikáté jsem se s „esúvečkem“ spálil…
Zato jízdu v mírnějším terénu zvládlo hravě.
jakO vejce vejci
Ve voze jsem seděl ve sportovních sedadlech
čalouněných černou kůží relativně vysoko,
tedy ve srovnání s řidiči v klasických vozech.
Ale tak už to v SUV bývá. Odměnou mi byl
skvělý výhled dopředu, dozadu napravo to

3

4

přes silný sloupek už bylo horší. Daň designu, ale nevadilo to, při parkování pomohly
sensory a kamera. Kožený multifunkční
volant mi padl perfektně do ruky, možná
ale bude až příliš velký pro drobnější ženy.
Ty však jistě ocení větší ovládací knoflíky
klimatizace a topení. A také osmipalcový
dotykový displej s rychlou odezvou.
Střízlivý interiér mě neohromil, rozhodně
nevypadal tak působivě jako v Peugeotu

1

svatÁ trojice.
Tarraco je třetí SUV
španělské značky Seat,
jeho sourozenci jsou menší
Arona a Ateca.

2

sMĚlé linie.
I když vůz měří téměř pět
metrů, rozhodně nepůsobí
těžkopádným dojem.

3

Mírný schod.
Podlaha zavazadelníku lehce
vystupuje nad okraj obruby
zavazadlového prostoru.
Pod ní je místo na odložení
rolety.

4

šesTkráT Jinak.
Jízdní režimy (Off-Road,
Snow, Comfort, Eco, Sport
a Individual) se přepínají
otočným ovladačem.

5008. V kontextu toho, co značka Seat nabízela v minulosti, však představoval výrazný
posun. Použité materiály byly příjemné na
dotyk. Našel jsem tu i levně působící plastové díly, ale ty byly použité ve spodní části,
v místech, kam běžný uživatel „nedohlédne“.
Stokrát stejně a přesto jinak. I tak by se
dalo popsat to, že jsem v interiéru našel hodně společného pro Tarraco a jeho koncernové druhy. Třeba řešení středové konzole
a panelu ovládání klimatizace bylo identické
s řešením v Tiguanu Allspace, horní část
palubní desky však byla jinak tvarovaná.
A zatímco reprezentant značky VW dostal
obrazovku infortainmentu integrovanou do
středového panelu a výdechy ventilace nad
ní, u Španěla se ocitly výdechy pod dělicí
dekorační lištou a obrazovka infotainmentu
(10,25“) trůnila nahoře.
šance? slušné
Vůz, jehož jméno vzešlo z ankety, které se
zúčastnilo 140 tisíc lidí, a který se pyšní
hlavně designem a praktičností, je s konkurenty cenově srovnatelný. Boduje sportovnějším, emocionálnějším pojetím. Takže
je zřejmé, pro koho bude první volbou. Pro
ty, kdo mají početnou rodinu a potřebují
sedmimístný vůz (pozor, ve třetí řadě se
usadí jen děti!) nabízející dynamické představení.
Jaroslav MaTĚJka.(matejka@mf.cz)
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Exportérům
škodí zahraniční šmejdi
Podezřele výhodné kontrakty
od firem z rozvojových zemí
bývají pokusem o podvod

J

o co podvodníKům jde?
„České firmy by měly počítat s tím, že téměř
sto procent poptávek a nabídek učiněných přes
internet od anonymních subjektů z Nigérie,
Beninu a Kamerunu mají na svědomí podvodníci, kteří sledují jiné cíle než seriózní obchod.
Vesměs mají zájem buď o získání víza, nebo
usilují o peníze od naivního zahraničního
partnera,“ říká Štěpán Beneš, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu.
„Důvěryhodní zprostředkovatelé“ si vyžadují nabídku na velmi objemnou dodávku
zboží (jako jsou stavební prvky, potřeby pro
domácnost, vybavení pro hasiče nebo textilní zboží). Cenovou nabídku od tuzemské
firmy pak přijímají bez jakýchkoli výhrad
a vyžadují zaslání faktury na daný objem.
Dalším krokem může být podpis kontrak-

tu v zemi objednatele, což znamená cestu
podnikatele do dané africké země, a teprve
následný převod peněžní částky na účet
české společnosti. A samozřejmě i převod
dohodnuté provize zprostředkovateli.
vylepšené špinavosti
„V poslední době nebezpečnost tohoto druhu
trestných činů ještě narůstá, protože podvodníci začali využívat elektronických médií
a sofistikovanějších metod, například dokonalých padělků hlavičkových papírů všech
státních institucí nebo falešných webových
stránek. Rovněž je třeba dávat si pozor na

pokusy vylákat zboží či vzorek bez úmyslu za
ně zaplatit,“ dodává Štěpán Beneš.
Také poplatky za certifikaci daného zboží
v zemi určení mohou být jen pokusem vylákat peníze navíc. Častý bývá i záměr získat
pozvání k cestě do České republiky (kvůli
obchodu) a pak cestu zneužít k emigraci,
zpravidla do jiné země schengenského prostoru. Rovněž přísliby na lobbing při účasti
v tendrech či státních zakázkách jsou v elektronické podobě velmi nepravděpodobné.

„Nebezpečnost těchto
trestných činů stále
narůstá. Podvodníci
začali využívat
dokonalých padělků
hlavičkových papírů
všech státních institucí
nebo falešných
webových stránek.“

spěch uKazuje na neserióznost
České firmy by měly o reálnosti dané transakce pochybovat, pokud zahraniční partner
spěchá na vystavení proforma faktury nebo
akceptuje bez výhrad vysokou kupní cenu,
případně trvá na podpisu kontraktu v teritoriu. Prostřednictvím Klientského centra pro
export ale mohou v podobných případech požádat o ověření zahraniční firmy. Častým případem jsou také poptávky od čínských firem,
kdy je nabídka od českého podniku okamžitě
odsouhlasena, platební podmínky jsou velice
výhodné. Následuje urgence příjezdu do Číny
k podepsání kontraktu, před podpisem smlouvy bývá požadována částka kolem pěti tisíc
eur na úplatky pro místní úřady, pohoštění,
dárky a podobně. Následuje neplnění smlouvy
ze strany čínské firmy, jež obvykle může i brzo
zaniknout. Více o tom, jak poznat podvodnou
nabídku, čtěte na BusinessInfo.cz

šTĚPán beneš,.CzechTrade

daliBor dostÁl.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

de zejména o africké státy, země
Blízkého východu nebo Čínu. Vývozci
by se měli v podobných případech
obracet na tuzemské Klientské centrum pro
export.
Velkým rizikem pro exportéry mohou být
podvodné nabídky na spolupráci a dodávky velkých objemů zboží. Na první pohled
vypadají poptávky zahraničních firem lákavě,
mají výhodné platební i dodací podmínky
zahrnující platbu předem. S malou provizí
pro zprostředkovatele vypadají jako výhodný
byznys.
Zahraniční firma se honosí důvěryhodně
vypadajícími internetovými stránkami,
nicméně to může být odkaz na web fungující
firmy, která má s oslovující společností jen
podobný název. Variantou je i web, který
obsahuje nepravdivé informace a ověření.
Nekalé praktiky se objevují u poptávek ze
zemí subsaharské Afriky, jako je například
Togo nebo Ghana, a v některých blízkovýchodních a asijských zemích, zejména Číně.
Pokud česká firma uvěří lákavému požadavku, může ve výsledku o peníze i zboží přijít.
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Nezapomeňte na sociálku a ZP

Podnikatele čeká po daňovém
přiznání další povinnost. Splnit ji musejí
do 2. května, jinak hrozí pokuty

P

FOTO: Jan Rasch

řehledy zdravotní pojišťovně,
respektive České správě sociálního
zabezpečení (ČSSZ) musejí OSVČ
odeslat měsíc po nejzazším termínu pro
podání daňového přiznání – tedy nejpozději
ve čtvrtek 2. května.
Pouze ti podnikatelé, kteří mají ze zákona
povinný audit, případně jim přiznání vyplňuje daňový poradce, mají dostatek času,
a to do 1. srpna 2019. O odkladu ale musejí
obě instituce informovat do konce čtvrtého
kalendářního měsíce.
Drobní živnostníci, jejichž příjmy nedosáhly v loňském roce ani 15 tisíc korun,
sice nepodávají daňové přiznání, odevzdání
přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se ale nevyhnou. Plátci paušální daně
dokládají ČSSZ do konce kalendářního
měsíce, který následuje po odevzdání
přehledu, Protokol o platbě daně paušální
částkou.
„U podnikatelů, kteří povinnost podat
daňové přiznání nemají, je pro podání
přehledu v oblasti zdravotního pojištění
stanovena speciální lhůta do 8. dubna 2019
(u VZP) a v oblasti sociálního zabezpečení
do 31. července 2019,“ upřesňuje daňová
poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela
Ivanco.
hrozí vysoKé poKuty
Zdravotní pojišťovna může hříšníkovi za neodevzdání přehledu udělit pokutu až 50 tisíc
korun. ČSSZ ukládá opozdilcům pokutu do
dvaceti tisíc. Pokud svou povinnost nesplní
ani na následnou výzvu, hrozí jim dokonce
stotisícová sankce.
Obě instituce ovšem nejprve na pochybení upozorní a dají vám čas na nápravu.
Rozhodnutí o postihu je navíc plně v kompetenci ČSSZ či zdravotní pojišťovny a v praxi
často (na rozdíl od sankcí za neplacení záloh
na pojistné) netrestají vůbec. Na to ovšem
nemohou podnikatelé spoléhat.
Pokud vám ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna oznámí, že máte na pojistném nedopla-

zálohy na sociálním pojištění
Průměrná mzda
Minimální záloha na soc. poj.
(u hlavní činnosti)
Minimální záloha
(u vedlejší činnosti)

2015

2016

2017

2018

2019

26 611

27 006

28 232

29 979

32 699

1943

1972

2061

2189

2388

778

789

825

876

955

tek, jste povinni jej uhradit do osmi dnů od
odevzdání přehledů. Pozor, za den splatnosti
se považuje den, kdy má příslušná instituce peníze na účtu. Dluh je možné zaplatit
i v pokladně ČSSZ či zdravotní pojišťovny
v hotovosti.
Pokud ovšem převádíte peníze z vašeho
účtu – ať už přes internet, nebo při návštěvě
banky, poukažte je na stejný účet, na který
v průběhu roku posíláte pravidelné zálohy.
Stejné jsou i konstantní a variabilní symboly. Jestliže vznikne vůči ČSSZ či zdravotní
pojišťovně přeplatek, může ho OSVČ využít
na úhradu nových záloh. Pokud chce peníze
dostat zpět, musí si podat písemnou žádost.
Podnikatelé a zástupci firem, kteří mají
datové schránky (DS), sice musejí podávat
daňová přiznání elektronickou formou,
u ČSSZ ale tato povinnost neplatí. I majitelé
DS tedy mohou odevzdat přehledy v papírové podobě či vyplnit na webu online formulář. Podnikatel navíc může elektronické
podání vyplnit přímo v pobočce ČSSZ, kde
mu s ním pomůže některý z úředníků.

pozor na změny!
Pro drobné živnostníky nemá stát dobrou
zprávu. Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se totiž v roce 2019 zvyšují
nejvíc v historii.
Osoby samostatně výdělečně činné s čistým příjmem pod úrovní průměrné mzdy
musejí sáhnout hluboko do kapsy – měsíční
platby se jim zvednou o 199, respektive
184 korun. Za celý rok 2019 tak zaplatí státu
o 4600 korun víc než loni. Měsíční záloha na
zdravotní pojištění stoupla v roce 2019 na
2 208 korun.
Podstatnou změnou oproti roku 2018 je
úprava termínu, dokdy musí mít sociálka
peníze na účtu.
Zatímco dosud byly zálohy splatné od
1. do 20. dne následujícího měsíce (například za leden do 20. února 2018), podle
nového znění zákona musíte zaplatit o měsíc
dříve (tj. například za červenec již do
31. 7. 2019).
jakuB prochÁzka.(prochazka@mf.cz)
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Návrat k porodní bábě
Nemocnice to chtějí, ženy
po tom volají, ministerstvo
to podporuje. Peníze
ale pořád nejsou
Několik let přiváděla Táňa Glosová děti
na svět v příbramské porodnici. Když pak
měla rodit ona sama, nejela do porodnice
bez obav. Odtekla jí plodová voda, neměla
ale žádné kontrakce, zato měla velké dítě
a užší pánev. Věděla tedy, že ji čekají perné
dva nebo tři dny, a možná to stejně skončí
kleštěmi nebo císařským řezem. A tak to
také nakonec bylo. „Nemůžu z toho vinit
systém, ale možná kdybych rodila v klidu
doma (což bych jako doktorka vědoma si
všech rizik neudělala), nebo v pokoji, kde by
mi každou hodinu někdo nekontroloval ozvy
nebo něco jiného, nechodila tam uklízečka
a nezačínaly rodit jiné ženy, možná bych bez
stresu a odpočinutá přivedla na svět syna
přirozeně,“ říká dnes Glosová.
Tato osobní zkušenost jistě napomohla
tomu, že dnes Glosová chce jiným dopřát to,
co jí samotné chybělo. Centrum porodní asistence na Bulovce, které – trochu příznačně
– slavnostně otevíralo začátkem února sedm
mužů včetně premiéra Andreje Babiše, se
má stát pilotním projektem humanizace
českého porodnictví. To sice patří ke světové
špičce v medicínské péči, ovšem selhává
v přístupu k pacientům. V porodnictví je ona
absence „lidského“ zacházení o to výraznější, že do nemocnice přichází ve většině případů zdravá žena a měla by také tak odejít,
pochopitelně s nemluvnětem v náručí. Proto
jsou také těhotné ženy méně ochotné snášet
rutinní zacházení jako ve fabrice.
Volání po „respektovaných porodech“ je
už v Česku roky předmětem debat. Neuspokojivé situace si nakonec všimli i marketingoví poradci premiéra a samotné ministerstvo zdravotnictví, které označuje centrum
na Bulovce za pilotní a podobná zařízení
by chtělo rozšířit po celé republice. Má to
jen jeden háček a nedostatek zájmu dalších
nemocnic jím není – chybějí peníze. boř

Zelená tragédie na obzoru
Revoluce už zasáhla
i Česko. Pojišťovny a banky
dávají ruce pryč od málo
ekologických projektů
Evropa se pustila do experimentu, který už
nyní ovlivňuje chování a fungování bank,
pojišťoven i dalších oblastí ekonomiky od
automobilového průmyslu po energetiku. Kvůli splnění klimatických cílů chtějí
regulátoři a politici donutit bankovní domy,
pojišťovny i celý finanční trh, aby směřovaly
peníze do oborů, které neprodukují zplodiny
oxidu uhličitého. Tato zelená revoluce je
patrně neodvratná, i když Evropa zůstává
ve své finančně-ekologické uvědomělosti
osamocená, a ohrožuje tím konkurenceschopnost svých finančních ústavů.
Jednou z bank, které už prohlásily, že nebudou financovat aktivity spojené se znečišťováním klimatu, je ČSOB. Banka převzala
environmetální politiku mateřské KBC a od
loňska nepůjčuje na projekty, které souvisejí
s těžbou uhlí a výrobou elektřiny výhradně
z uhlí. „Naše úvěrová angažovanost zde
klesla z několika stovek milionů eur na
několik desítek milionů eur (z miliard korun
na stovky milionů korun – pozn. red),“ řekl
týdeníku Euro vrchní ředitel Korporátního
bankovnictví ČSOB Marek Loula. Kromě
ČSOB se výslovně přihlásila k udržitelnému financování například britská HSBC či
Komerční banka a ostatní to zvažují.
Na ostražitost bank při financování „špinavých zdrojů“ doplácejí především energetické firmy jako severočeská skupina
Sev.en Energy Pavla Tykače, Sokolovská
uhelná Františka Štěpánka, Energetický
a průmyslový holding Daniela Křetínského
či skupina ČEZ. Posledně jmenovaná už neochotu bank pocítila. „Hmatatelným výsledkem je, že jedna banka se skupinou ČEZ přestala spolupracovat (nejednalo se o ČSOB),
nicméně bez problémů byla nahrazena jinou
bankou,“ uvedl mluvčí společnosti Ladislav
Kříž s tím, že samotné náklady na financování firmě zatím nezdražují. zat

Prezident normalizace
„Ještě v srpnu 1968 považoval
Brežněv Husáka za
„kavárenského politika“, říká
historik Michal Macháček
Předloni vydal Michal Macháček ceněný
životopis Gustáva Husáka. Dnes je na volné
noze. Věnuje se filmům s historickou tematikou a píše dějiny pražské zoo. Během našeho
rozhovoru, který se odehrál někde mezi
výběhem sitatung a orlí voliérou, vyprávěl
nejen o tom, jak se stal Husák před 50 lety
prvním (od roku 1971 generálním) tajemníkem ÚV KSČ, ale i o jeho soukromí. Třeba
o tom, že fandil Slovanu Bratislava, rád sledoval Televarieté, vášnivě kouřil „morrisky“
a jeho oblíbeným jídlem byly párky.
Právě před půlstoletím se stal Gustáv
Husák prvním tajemníkem KSČ. Co ho
v politice hnalo kupředu?
Nepochybně měl velké ambice. On byl velice
cílevědomý člověk. Roli hrál také mesianismus a pocit zodpovědnosti, koneckonců
je známá historka, jak po příjezdu vojsk
Varšavské smlouvy prohlásil, že tento národ
zachrání, i kdyby mu „mali všetci napľuvať
do očí“. Důležitý byl ale také strach v tom
smyslu, co by s ním bylo, kdyby se ve vysoké
politice neudržel. Přece jen měl za sebou
devítiletou vězeňskou zkušenost a bál se,
kam by věci mohly zajít. Politika ho ale také
ohromně bavila. Myslím, že chtěl navíc ukázat, co umí. Ve vysoké politice byl už – na to
se zapomíná – v letech 1944 až 1950, jenže
pak přišlo vězení a čekat na návrat musel
i po propuštění v roce 1960. drv

celé TeXTy na Webu Týdeníku
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představuje program Klub spřátelených firem Švandova divadla.
Chtěli byste zaměstnance odměnit a motivovat
a zároveň využívat slev, speciálních výhod a V.I.P. bonusů?
Mají vaši zaměstnanci rádi kulturu?
Chodí do divadla?
Máte fungující systém příspěvků na kulturu nebo program benefitů či jej chcete vytvořit?

Díky členství v Klubu spřátelených firem Švandova divadla vám můžeme nabídnout:
•
každý měsíc speciální emailovou nabídku představení se zvýhodněnými cenami vstupného
(40 % sleva na vstupenky) pro vaše zaměstnance
•
10% slevu ze vstupného na všechna představení souboru Švandova divadla
•
získání měsíčního programu alespoň den před zahájením předprodeje a následně možnost
objednat včas ta nejlepší místa
•
nadstandardní informační servis a konzultace po telefonu
•
pravidelné a včasné informace o speciálních akcích Švandova divadla
•
slevy na zadaná představení, pronájem prostor, workshopy Švandova divadla
•
členství v klubu je časově neomezené a bezplatné
V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení Švandova divadla Sandru Klimešovou tel.: 234 651 293,
mob.: 724 003 857, email klimesova@svandovodivadlo.cz, která ráda zodpoví vaše případné dotazy.
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Por adna

Čeho bych se měl vyvarovat v souvislosti
s korporátními dluhopisy?
Jan P., Olomouc

R

izikové dluhopisy v posledních
letech ovládly český finanční
trh i přesto, že se mnohdy jedná
o obyčejné nekryté půjčky zabalené do
planých slibů a agresivního marketingu.
Ekonomové nevěřícně kroutí hlavami,
emitenti si mnou ruce a investoři propadají
panice. Nekrytých korporátních dluhopisů
se totiž podle odhadů odborníků prodalo až
za 20 miliard!
Problematika rizikových korporátních
dluhopisů pramení z roku 2012, kdy ministerstvo financí ve spolupráci s ČNB rozvolnilo trh firemních bondů. O zbytek se postaral
agresivní marketing a efekt „letadla“
kroužícího nad hlavami drobných nezkušených investorů, kteří mezi sebou vzájemně
rozšířili fámu o vysokém úročení a „bezpečné“ investici, s níž zkrátka nemůžete šlápnout vedle. Opak je však pravdou. A čeho se

tedy v souvislosti s korporátními dluhopisy
vyvarovat? Je nutné dávat pozor na nově
založené společnosti, jejichž jediným účelem
a motivací bývá právě emitování rizikových
bondů, které nemají v úmyslu splatit. První
kroky každého investora by proto měly vést
do obchodního rejstříku, kde má možnost
obeznámit se s historií společnosti, s její ziskovostí, zadlužeností, popř. skutečností, zda
proti ní není vedeno insolvenční řízení.
Ve druhé fázi pak následuje obeznámení se s byznysovým plánem, na kterém
společnost staví svou emisi dluhopisů, s jeho
reálností a návratností investice.
Cenným vodítkem je také rating některé z renomovaných agentur jako například Moody’s,
Standard & Poor’s nebo Fitch, toho však využívají zejména emitenti kotovaných dluhopisů
prodávaných na burze. Tomu pak zpravidla
odpovídá i jejich nemalá nominální hodnota.

V neposlední řadě pak svou roli hrají
rovněž reference. Zde se více než kde jinde
vyplatí konzultace s nezávislým ekonomem
nebo finančním poradcem. Investoři se mohou obrátit také na některý ze spotřebitelsko-poradenských webů, jako je například
www.rizikovedluhopisy.cz, který pravidelně
zveřejňuje informace o rizikových emitentech, např. Triload Invest, Petlas CZ, Sponge
Faktory Czech nebo EMTC – Czech.
Situaci už začala řešit i Česká národní
banka, která v polovině března vydala
takzvaný dohledový benchmark
č. 2 k nabývání dluhopisových investičních nástrojů do majetku zákazníků nebo
investičních fondů. Začátek jeho účinnosti
se předpokládá na přelomu roku 2019
a 2020.
eliška skřivanová,.www.rizikovedluhopisy.cz

Máme v plánu založit si malou agenturu
na poskytování marketingových služeb. Jak firmu rozjet?

M

ůžete mít sebelepší propozici,
produkty či služby, ale když se
nedostanete ke správným lidem,
pravděpodobně se vám nepodaří prodat
se. Podnikání je o tom být schopen vyřešit
problém konkrétních lidí. Nikoli najít
řešení a doufat, že čas od času natrefíte
na někoho, kdo si myslí, že mu to pomůže.
Proto naprosto vědomě budujte a udržujte
vztahovou síť se zajímavými lidmi. Je to
časově i energeticky velmi náročná práce,
která je ale pro váš byznys nezbytná. A držte
se jednoho základního pravidla: čas s vámi
musí druhou stranu vždy obohatit.
I když budete mít vybudovánu kvalitní síť
kontaktů, ale vaše práce nebude generovat
žádnou přidanou hodnotu, byznys dlouhodobě neudržíte. Neúspěch je bohužel přiro-

zenou součástí podnikání. Proto je důležité,
abyste přinesli něco, co klienta posune dál.
Třeba si jen uvědomí, že má žebřík opřený
o špatnou stěnu, nebo mu pomůžete s rozvojem jeho lidí. Zkrátka po uzavření projektu
musí mít pocit, že jste mu reálně pomohli,
ne jen že se „něco dodalo“.
Cashlow je základ. Pokud nejste schopni
uřídit peníze na vašem firemním účtu, tak
buďte raději ještě nějakou dobu zaměstnáni
a učte se.
I firma o pár lidech potřebuje kvalitní řízení procesů. Možná se ptáte proč. Neděláte to
pro teď, ale abyste byli připraveni na budoucnost. U nás tomu říkáme „broušení seker“.
Když jsme byli s kolegou dva, rozhodli jsme
se pořídit CRM Raynet. Proč? Zaprvé jsme
chtěli ukládat důležité informace na jedno

místo, za druhé jsme si v praxi vyladili proces, ze kterého nyní těží ostatní lidé v týmu.
Na jedno kliknutí mají k dispozici relevantní
informace a kontext. Informovanost uvnitř
firmy je klíčová. Proto posíláme každý týden
interní newsletter, aby nikomu nic neuniklo.
Z pracovních nástrojů mohu doporučit slack,
Google Drive, Harvest nebo Wunderlist.
Už od začátku se soustřeďte na výstavbu
firemní kultury, ve které se lidé nebojí dělat
chyby a riskovat. Co se nepovede, to si zdokumentujte a je pravděpodobné, že stejnou
chybu už neuděláte. Udržujte pravidelné
strategické porady, kde se cíleně odstiňujte
od běžné operativy, a přemýšlejte o budoucnosti, zda jdete správným směrem.
Michal kardaš,.Outboxers

FOTO: Shutterstock.com

Jan P., Olomouc
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daŇové
TerMíny

k alendář

veletrh. Akce s podtitulem Vše pro dům (od stavby
pro rekonstrukci) proběhne od 8. do 12. 5. na
Výstavišti v Českých Budějovicích. Návštěvníci
se mohou těšit mimo jiné na prezentaci nových
technologií i odborný doprovodný program. Více
informací najdete na https://www.vcb.cz/
/navstevnici/akce/stavebni-veletrh-114.html.

25. dubna
Jak vyPadá chyTrá ProdeJna?
I na tuto otázku odpoví podnikatelům konference
Digitalizace maloobchodu a jak chytře na ni, která
se uskuteční poslední dubnový čtvrtek v sídle
Makro akademie v Praze 5 pod záštitou Asociace
malých a středních podniků (AMSP ČR). Akce
určená zejména pro majitele prodejen se zaměří
na to, jak funguje digitalizace obchodu, zda na ni
mohou dosáhnout i malé firmy, a pokud ano, za
jakých podmínek. Více informací na domanikova@
amsp.cz.

FOTO: Shutterstock.com

29. dubna
dph a oBchodY s eu
Obchodujete se zahraničními partnery a nevyznáte se v placení DPH? Poradí vám seminář Obchody
s EU z pohledu DPH, který je určen pro účetní,
ekonomy, obchodníky a manažery, jež se ve své
práci setkávají s problematikou dovozu a vývozu a nákupu či dodání zboží do EU. Vzhledem
k novému Celnímu kodexu budou vysvětlena nová
i původní pravidla pro DPH. Akce se koná v pondělí 29. 4. od 9 do 16 hodin v pražském Florentinu.
Podrobnosti na filipkova@icc-cr.cz.

8. kvĚTna
vše Pro důM…
České stavebnictví se po hubenějších letech
nadechlo k růstu. Ten se má ale letos zastavit.
Ideální příležitostí pro firmy (působící ve stavebnictví), jak podpořit svůj byznys a dozvědět se
o nových trendech v oboru, je květnový Stavební

14. dubna
diGiTální revoluce cz
V úterý 14. května se v Českých Budějovicích koná
konference Digitální revoluce CZ 2018. Téma akce
zní Cloud a sdílené služby – koupit, nebo pronajmout si? Digitální znalost umožní firmám bezpečný přechod k moderním technologiím a může
i výrazně vylepšit výsledky v podnikání. Další
informace najdou zájemci na http://czechinno.cz/
digitalni-revoluce-cz/ceske-budejovice.

23. dubna
daŇ z PříJMů
• měsíční odvod úhrnu sražených
záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti
24. dubna
sPoTřební daŇ
• splatnost daně za únor 2019
(pouze spotřební daň z lihu)
25. dubna
daŇ z hazardních her
• daňové přiznání a splatnost
daně za 1. čtvrtletí 2019
daŇ z Přidané hodnoTy
• daňové přiznání a splatnost
daně za 1. čtvrtletí a březen
• souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
a za březen 2019
• kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí
a za březen 2019
enerGeTické danĚ
• daňové přiznání a splatnost
daně z plynu, pevných paliv
a elektřiny za březen 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 březen 2019 (pokud
vznikl nárok)
30. dubna
enerGeTické danĚ
• podání oznámení o splnění
povinnosti zajistit minimální
množství biopaliv a splatnost
související jistoty
daŇ z PříJMů
• odvod daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za
březen 2019

16. kvĚTna
influenceři a Trendy
Dělejte moderní marketing i s malým rozpočtem. Jak na to poradí závěrečný workshop ze
stejnojmenného cyklu, který pořádá Hospodářská
komora ČR. Celodenní akce se koná ve Florentinu
v centru Prahy ve čtvrtek 16. května. Podrobnější
informace najdete na www.businessinfo.cz/cs/
online-nastroje/kalendar-akci/seminar-praha-influenceri-a-trendy-160519-281455.html.

10. kvĚTna
sPoTřební daŇ
• splatnost daně za březen 2019
(mimo spotřební daň z lihu)
20. kvĚTna
daŇ z PříJMů
• měsíční odvod úhrnu sražených
záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti
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Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
T: 225 276 461
www.mf.cz, www.profit.cz, profit@mf.cz
www.facebook.com/profit.cz

Generální řediTel
Jan Mašek
Šéfredaktor
Jaroslav Matějka, E: matejka@mf.cz

Ten člověk je fakt veselá kopa.
Jedna z nejveselejších. To rozhodně…

D

o kamer se bez přestání usmívá, na
svoji krásnou ženu se usmívá, na
prezidenta se usmívá, úsměv na své
masité tváři neztrácí ani při oznámení, že
stále nemá nárok na bezpečnostní prověrku.
Vysoký hradní hodnostář a také podnikatel
Vratislav Mynář.
V Osvětimanech postavil rybník bez povolení. Akci osvětlil ve svém videu na YouTube
takto: „Bohužel musím konstatovat, že
k dnešnímu dni se mi ani po tak dlouhé
době nepodařilo celou anabázi uzavřít.
Všichni znají, jakým způsobem probíhají
stavební řízení a jak dlouhodobá záležitost
to je. Musím konstatovat, že k dnešnímu dni
– byť jsme poněkolikáté požádali o dodatečné stavební povolení – se nám nepodařilo
z důvodu úmrtí několika majitelů pozemků
dotáhnout veškerá dědická řízení.“
Tak co bylo dříve? zní teď otázka. Vejce,
nebo slepice? Neměl požádat o stavební povolení, než začal? Neumí násobilku? Anebo
se jen spletl? V návalu povinností zapomněl?
A dále. V Osvětimanech nevlastní přednosta Mynář pouze rybník, ale i penzion se

sjezdovkou. A lyžařský svah je za pomoci
vody z rybníka zasněžován, jak uvedla ČT.
Takže kropil, i když nesměl. Opět na to s tím
svým lehce ťuknutým, skoro švejkovských
úsměvem ve videu zareagoval, že na to má
od správce toku povolení. Už ale nedodal,
že to není dostačující. Aby mohl zasněžovat
vodou z rybníka, musí mít souhlas vodoprávního úřadu v Uherském Hradišti, jak
napsal web Aktuálně.cz.
Tak jak se v tom vyznat? Že by ožil duch
„zlatých devadesátek“, kdy bylo možné
všechno? Kdy ruka ruku myla a Česku se
přezdívalo Wild East? Že by snad V. M. sázel
na to, že se v Česku pořád dodatečná povolení rozdávají jako na běžícím pásu? A že
se úředník při pohledu na mocného muže
rozklepe jako v románu od Gogola?
Ale to určitě ne. Tak to nebude. Přece už
Laurence Sterne kdysi řekl: Člověk, který se
směje, nebývá nebezpečný. A pan Mynář se
culí bez přestání.
Tož tak…
Jaroslav MaTĚJka.(matejka@mf.cz)
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REKLAMNÍ DÁRKY
83 % lidí je vítá. 48 % jich chce více.

%

Zařaďte reklamní předměty do marketingového mixu
89 % lidí si vybaví dárce reklamních předmětů z posledních dvou let - 66 % lidí si vybaví i sdělení - 2x více lidí si
zapamatuje značku z reklamních předmětů než z jiného propagačního kanálu - 3x více lidí je má raději než reklamu na
internetu - 53 % lidí používá propagační předměty alespoň jednou týdně - 73 % lidí má minimálně jeden vždy u sebe
- 52 % obdarovaných má lepší mínění o značce, od které dostali reklamní předmět - 83 % lidí rádo dostává propagační předměty - 48 % lidí by je rádo dostávalo častěji - průměrně si je ponechají 8 měsíců - 57 % nechtěných
reklamních předmětů lidé nevyhodí, ale předají dál - až o 54 % zvyšují reklamní předměty šanci na uzavření obchodu

nejširší nabídka na jednom místě – výrazné množstevní slevy – 15 let zkušeností
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