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„Dřív bývaly
ve hře desítky tisíc korun,
dnes to jsou miliony,“
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05/2019 l řízená distribuce l 39 Kč

říká Filip Král, člen představenstva
pojišťovny Kooperativa
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NOVÝ

OPEL COMBO VAN
MEZINÁRODNÍ DODÁVKA ROKU 2019*
Prostor pro 2 europalety
Délka nákladového prostoru až 3,44 m
Místo vpředu až pro 3 cestující
Již za

295 900 Kč bez DPH

*

www.van-of-the-year.com/winners.html

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–4,6 l/100 km, 104–123 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní.
**
Dvouletá výrobní záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel. Více informací na www.opel.cz nebo u prodejce vozů Opel.
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Hledá se Tonka Šibenice

FOTO: Shutterstock.com / ILUSTRACE: Vojtěch Velický

Příběh prostituce v Česku zažívá po čase pokračování. Poslanci ve sněmovně nyní rozumují o tom, co
s ní, jak ji „polidštit“ a zároveň „podojit“, jednají o
novém zákonu. A nás při pohledu na jejich zanícené
výrazy napadá, že je to všechno vlastně o hledání
novodobé Tonky Šibenice.
Vzpomínáte? Antonie Havlová, prostitutka z první
republiky, ke své přezdívce přišla tak, že byla jediná
svolná vyslyšet poslední přání mnohonásobného
vraha Ferdinanda Prokůpka. Tedy vyspat se s ním
den před jeho popravou.
A to se teď vlastně opakuje. Čeští zákonodárci
hledají svoji novodobou Tonku. Děvu svolnou se
vyspat obrazně řečeno se státem. Podle zákona, který připravují, by se totiž měla nechat zaregistrovat
a odvádět daně.

Jistě bohulibé. Tedy na první pohled. Ale co ten
druhý? Většina ze zhruba 13 tisíc prostitutek jsou
rozvedené ženy, matky samoživitelky. K prostituci je
dohnala jejich sociální situace, exekuce, které se nad
nimi vznášejí. Stát je ochránit neumí.
Po čase toho nechávají. Kterápak z nich tedy asi
bude nyní svolná sdělit příbuzným, sousedům, celému širému světu, čím se zrovna zabývá?
Toto podnikání je nejsoukromější ze všech
soukromých, řekl jeden slavný Francouz. A tak
by to zřejmě mělo zůstat. Opravdu nás vytrhne
200 milionů korun, které by stát mohl každoročně
z této činnosti získat? Zamýšlíme se nad tím v hlavním článku a rozhovoru tohoto čísla.
JAROslAV MATěJKA.(matejka@mf.cz)

„Civilizace dveřmi
vyhnala bigamii,
která se oknem
vrátila jako
prostituce.“
Louis Aragon,

francouzský spisovatel (1897–1982)
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„Prostitutky podnikat a platit
daně nebudou, zákon to
nevyřeší,“ říká ředitelka
Rozkoše bez rizika Hana
Malinová
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NEER A

®

PŘÍRODNÍ DETOXIK AČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

Očistit se,
posílit
a

zhubnout!
Gabriela Filippi
Olga Šafaříková
žena a milující matka

Očista bez hladovění
Během
detoxikační
kúry
NEERA
nahrazujeme pevnou stravu čistým,
přírodním,
výživným
nápojem
ze
stromového sirupu (vyrobeného ve
Švýcarsku
z
čistého
kanadského
javorového sirupu stupně C+ a několika
druhů palmových sirupů z Jihovýchodní
Asie), čerstvé citronové šťávy, vody
a kayenského pepře. Tento nápoj stimuluje
pročišťující proces našeho těla, uspokojuje
pocit hladu a dodává tělu energii bez
toho, aby zatěžoval trávicí trakt, přispívá
k obnovení biochemické a minerální
rovnováhy v tkáních a buňkách a urychluje
jejich regeneraci.
®

Pročištění těla přináší
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení
detoxikačního programu lidé zjišťují, že
díky odplavení odpadních látek a navrácení
přirozené rovnováhy se zvýšila jejich výdrž

a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek,
krevní oběh, odolnost vůči chorobám,
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy
a nehty a působí na své okolí šťastnějším,
pozitivnějším dojmem.

Tuk se během detoxikace
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem
NEERA® kúry je snížení nadváhy. Většina
lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg,
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou
snížení tělesné váhy není ztráta vody,
ale především odbourání nadbytečných
tukových zásob a nahromaděných
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy
(pokud vůbec nějaká) se po skončení
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®
pomůže organizmu najít svou přirozenou
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl
pro zdravou a vyváženou stravu.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles
absolvovala Neera Detox kúru před svým filmem „The Dreamgirls“.
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů,
kdy se připravovala na svůj nový film.

Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.
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Herečka, moderátorka
a tvůrce Léčivého divadla
Gabriela Filippi
vypráví o svých
zkušenostech s půsty:
„Očistné půsty patří k józe, ale
nejsou podmínkou. Upřímně:
zpočátku bylo mojí motivací
hubnutí. V kadeřnictví jsem
zaslechla, jak si ženy povídají
o hubnoucím přípravku Neera
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet.
S ním je možné se bez problémů
postit i 21 dnů, já zkoušela
patnáct. Tělo v této době získává
energii z javorovo-palmového
sirupu, takže se nikdo nemusí bát,
že zkolabuje.
První dny mě bolela hlava, pak mě
honila mlsná všeho druhu, ale asi
po pěti dnech začala změna. Začalo
mě to bavit, protože jsem přestala
bojovat. Měla jsem hodně energie
a spala minimálně, protože se
tělo nevysilovalo zpracováváním
potravy. Bylo mi lehce a krásně
a zažívala jsem euforii. Pak nastal
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se
zase k jídlu, protože jemněhmotný
svět se při půstu otevírá daleko
snáz a smysly jsou bystřejší.
Důležité je vracet se ke stravě
opatrně, aby si člověk zbytečně
neublížil. Zatím ale ještě nejsem
takový borec jako Henri Monfort,
který se živí pouze pránou, a tak
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“
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Maloobchod
bez digitalizace nepřežije

Na změnu, kterou přináší digitální
revoluce, se musejí podnikatelé
připravit co nejdříve

15,4 %

Venkov přichází
o malé obchody
Za rok 2018 zaniklo dalších
513 malých českých prodejen
s potravinami a smíšeným zbožím.
Šanci na přežití nabízejí podle
Asociace českého tradičního obchodu obchodníkům maloobchodní sítě
a aliance. Malé prodejny přitom
dlouhodobě zajišťují obslužnost
venkova. Z celkového počtu zaniklých obchodů patří

o 4,8 procenta, což je šestý nejlepší výsledek
v Evropě. Nejvyšší růst tržeb přitom hlásí
internetové obchody a zásilkové služby
(o 15,4 procenta). „Online prodej vede k většímu pohodlí zákazníků, a následně tedy
i jejich vyšším útratám. Logicky s tím rostou
i zisky obchodníků,“ glosuje Martin Dolejš
ze společnosti Mastercard Europe.
Nebojte se iNvestic
Zatímco v obecném využití moderních technologií tuzemské firmy za světem pokulhávají, v placení kartami a využívání nových
platebních metod jsou Češi v evropské špičce. Průzkum také ukázal, že firmy začínají
do digitalizace investovat – zatím ale jen
relativně málo peněz. Dvě pětiny dotázaných podnikatelů loni investovaly alespoň
deset tisíc korun do informačních a účetních
systémů. Bez investic se obešla jen pětina
obchodníků. Do digitálních technologií
investovala jedna ze čtyř firem působících
v maloobchodě přes 20 tisíc korun. A minimálně 50 tisíc korun věnovalo loni
25 procent podniků na online marketing.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

465 provozoven mezi obchody
samostatně vedené (nezávislé
živnosti). Zbývajících 48 obchodů
pak spadá do maloobchodních sítí
či aliancí. Počet velkých prodejen
nad 400 m² se naopak v ČR loni
mírně zvýšil.
Brno nabízí firmám
kreativce
Kreativní voucher Brno, tedy až
stotisícový poukaz na spolupráci

s regionálními kreativci, obdrželo letos na jaře 47 firem z jižní
Moravy. Úspěšní zájemci si rozdělí
dotaci v hodnotě 4,5 milionu korun, již do programu věnovala
moravská metropole. „Z hodnocení
předchozích ročníků vyplývá, že
jsou majitelé firem se službami
kreativců spokojeni a potvrzují,
že má jejich práce pozitivní dopad
na jejich byznys,“ říká primátorka
Markéta Vaňková.

FOTO: Shutterstock.com, Anna Vacková

L

zaostávají. Moderní technologie využívá
epší je rozsvítit byť jen malé světlo
zhruba o dvacet procent méně subjektů než
než proklínat tmu. Ze slov čínského
ve vyspělých evropských zemích.
filozofa Konfucia by si měly podle
Asociace malých a středních podniků
Netřeba lámat hůl
a živnostníků (AMSP ČR) vzít příklad menší
Mnozí tuzemští maloobchodní prodejci už
české firmy a přestat se bát využívat moderale pochopili, že bez přizpůsobení
ní technologie.
svých webových stránek chytrým
„Zástupci živnostníků a matelefonům a využívání sociálních
lých firem si musejí uvědomit,
sítí nemohou uspět. Ukázal to
že digitalizace není hrozbou.
nedávný průzkum agentury
Dnes se mnozí s PrůmysIPSOS mezi 100 šéfy malých
lem 4.0 jen těžko ztotožňují
O tolik loni narostly
firem do 250 zaměstnana považují ho za něco, co se
tržby e-shopů
ců. Podle ankety tři ze čtyř
jich netýká, co řeší jen velké
a zásilkových
obchodníků vědí, co je chytrá
firmy. Jde ale o to, aby byli
služeb.
prodejna. A elektronické platební
na nástup digitalizace dobře
metody a nástroje online markepřipraveni. Měli by vědět, jak se
tingu jsou dnes v maloobchodu nejvíce
jich zásadní změna dotkne a jak do buvyužívanými technologiemi.
doucna koncipovat své živnosti,“ připomíná
„Výsledky průzkumu i naší analýzy
expředseda AMSP ČR Karel Havlíček.
maloobchodu potvrzují, že je digitalizace
AMSP ČR proto vyhlásila letošek Rokem
nevyhnutelná. Z kamenných prodejen se podigitálního podnikání. Ten má umožnit
nejmenším podnikatelům otestovat, jak jsou stupně budou stávat showroomy a testovací
prostředí e-shopů pro nové produkty,“ uvádí
na změny připraveni. Digitalizace bude brzy
ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.
v podnikání hlavním trendem. Bez ní v byzČeskému obchodu se s rostoucí ekonominysu nepřežijete, varuje asociace. České firkou daří, maloobchodní tržby loni narostly
my dnes v digitální gramotnosti za světem
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Roboti díru
na trhu práce nezalepí

Robotizace podle odborníků nedostatek
zaměstnanců v Česku nevyřeší

O

FOTO: Shutterstock.com

bavy nositele Nobelovy ceny za
ekonomii Paula Krugmana, podle
kterého chytré stroje přispějí
k růstu ekonomiky, ale seberou práci většině
kvalifikovaných lidí, se v Česku zřejmě nenaplní. Trh práce se nicméně promění.
„V oblasti potřeby lidských zdrojů nelze
očekávat žádnou revoluci,“ tvrdí prezident
Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek.
Nástup robotizace bude znamenat vyšší
poptávku po programátorech CNC strojů či
inženýrech organizujících výrobu. Obecně
budou mít výhodu pracovníci, kteří se nebojí
zvyšovat svoji digitální gramotnost.
Kvůli nízké míře nezaměstnanosti se české firmy v současnosti pokoušejí nahrazovat
lidskou sílu automatizovanými a robotizovanými systémy. Na většině pozic ale člověka
roboti vystřídat nemohou a nepůjde to ani
v dohledné době. „Dopad se z pohledu řešení
nedostatku pracovních sil nesmí přeceňovat.
Rutinní a stereotypně vykonávané činnosti,
opakující se administrativní nebo i úklidové
práce mohou být roboty vykonávány. Ve
valné většině se ovšem jedná o pracovní
pozice, o které není mezi lidmi zájem, “ říká
Jiří Holoubek.

Na cestě k Průmyslu 4.0
Zatímco polovina českých průmyslových podniků již do provozů
zavádí prvky Průmyslu 4.0, čtvrtina
to vůbec nemá v plánu. Vyplývá
to z výsledků průzkumu agentury Ipsos. Za největší překážku
zavádění inovací považují zástupci
firem vysokou finanční náročnost
a malou kvalifikaci zaměstnanců.
„Polovina českých průmyslových
společností se novými přístupy

revolučním prvkem je nutná změna myšlení
lidí, zejména starší generace, spočívající
v akceptování faktu, že se člověk musí naučit
svoje digitální okolí respektovat a komunikovat s ním,“ upozorňuje Holoubek.
Se současnou modernizací se podle
Zdeňka Kolíbala z Ústavu výrobních strojů,
systémů a robotiky Fakulty strojního
inženýrství VUT v Brně rozvíjí
poptávka po pracovnících s vytrh práce se proměNí
sokou technickou erudovanos„S vyšší robotizací narůstá
tí, kteří dokážou robotizovapoptávka po programátorech
ná pracoviště obsluhovat, ale
a dalších pozicích souvisetisíc lidí aktuálně
i navrhovat a budovat.
jících s jejím nasazením do
schází podle HK ČR
„Kromě těchto pracovníků
výroby. Současná vysoká
českým firmám.
bude v budoucnu největší noupoptávka po méně kvalifikovaze o pomocné práce, které při
ných pozicích by se tak přesununejlepší vůli jednoduše robotizovat
la do jiné kategorie,“ říká Martina
nejdou. Takových činností je stále celá
Černá z agentury Jobs Contact.
řada,“ sděluje Kolíbal.
Nástup Průmyslu 4.0 pravděpodobně
Podle ředitele Českého institutu informapovede k mírné (nikoli zásadní) redukci zájmu
o dělníky. Jenže například programátorů CNC tiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Ondřeje
Velka bude u pracovníků nejdůležitější kreastrojů je a bude na trhu práce žalostně málo
tivita. Automatizací ubyde manuální práce,
a v oboru IT scházejí na pracovním trhu deseale uvolní se prostor pro tvůrčí činnosti.
titisíce lidí a pokles zájmu o ně očekávat nelze.
Velké změny v budoucí poptávce po zaměstnancích zřejmě nenastanou. „Jediným
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
Jako částečné a nepříliš účinné řešení
současného nedostatku pracovníků v tuzemsku vidí robotizaci ředitel koncernu ZKL
Jiří Prášil. „Větší robotizace a digitalizace
vyřeší současný problém průmyslových
firem jen do jisté míry. Plnou robotizaci lze
nasadit jen do velkosériových programů,
nejčastěji v automotive,“ říká.

zabývá. Ty, které se Průmyslu 4.0
nevěnují, jej nepotřebují, je pro
ně komplikovaný nebo nemají
potřebné zdroje,“ uvádí partner
poradenské společnosti BDO Petr
Kymlička.
čR Mekkou inovací
Týden inovací 2019 je největší
celorepublikovou událostí zaměřenou na podporu inovací. Letošní
čtvrtý ročník proběhne v týdnu

440

od 20. do 26. května. Chybět na
něm nebudou hi-tech produkty ani
přelomové technologie. Součástí
programu jsou také desítky prezentací a diskusí o technologických
trendech budoucnosti. Inspirací
pro zástupce tuzemských podniků
mají být největší světoví vizionáři a představitelé progresivních
firem z USA, Izraele, Irska, Finska,
Nizozemska či Švýcarska. Více na
Businessinfo.cz.
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Konec zlatých časů?
Ekonomika brzdí

V Česku vzniká méně firem
než v minulých letech
a očekávání manažerů se zhoršují

2,5 %

Boom sdílených kanceláří
Do oblasti coworkingových center
loni v Praze zamířili velcí hráči ze
zahraničí, ale probíhá i spojování domácích společností. První
sdílená kancelář v ČR byla otevřená v roce 2009, ale poptávka
výrazně roste až nyní. Zájem
se odráží v prudkém nárůstu
kancelářských coworkingových
ploch (meziročně se pohyboval
mezi 50 až 70 procenty). Letos

čtvrtletí tak česká ekonomika vstupuje
s perspektivou dalšího ochlazení,“ říká Michal Brožka, ekonom společnosti Cyrrus.
I přes přetrvávající rizika je podle Brožky
možné, že Česká národní banka (ČNB)
přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. To
by mohlo znamenat oslabení koruny, které
ostatně připustila i ČNB. Průměrný kurz
koruny bude letos podle nového odhadu
národní banky 25,30 za euro. „Od minulého
zasedání České národní banky se až tak moc
nezměnilo,“ glosuje Brožka.
Ekonom ale vnímá i pozitivní signály:
„Čínská a evropská ekonomika se na začátku
roku vyvíjely lépe, než se čekalo. A také nedošlo k brexitu.“ Odhady vývoje české ekonomiky se postupně upravují a podnikatelé
ani veřejnost neslyší dobré zprávy. Česká
národní banka v nové prognóze zhoršila odhad růstu českého hospodářství v letošním
roce na 2,5 procenta, což je zhruba
o půl procentního bodu méně než za celý
loňský rok. Původní odhady hovořily
o 2,9 procenta. Na rok 2020 zatím ekonomové další zpomalování neočekávají.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

ale bude boom ještě výraznější.
Sdílené kanceláře v ČR koncem
roku 2018 zabíraly plochu 39 tisíc
metrů čtverečních, letos podle
průzkumu Expobank přibyde
22 tisíc metrů.
Práce v pruhovaném
Do českých věznic nepřicházejí
jen odsouzení, ale stále častěji
také manažeři tuzemských firem.
Kvůli dlouhodobé nízké neza-

městnanosti totiž obtížně shánějí
pracovníky a hledají je i mezi
odsouzenými. V loňském roce
pracovalo pro soukromé podniky
téměř tři a půl tisíce vězňů, poptávku firem ale odsouzení nepokryli. Podle nejnovějších statistik
Generálního ředitelství Vězeňské
služby ČR pracuje v současnosti
z celkově 19 784 odsouzených
8837 vězňů, nejvíce za poslední
čtyři roky.

FOTO: Martin Pinkas

P

miky Německa a dalších klíčových partnerů
rvní čtvrtletí roku 2019 ukazuje, že
v EU. Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána
jsou nejlepší časy tuzemské ekonoKřečka k tomu ale přispívá i vláda: „Ta na
miky (od globální krize) za námi.
jedné straně mluví o nutnosti úspor a na
Podnikatele začíná ovládat pesimismus.
druhé straně hodlá navyšovat sociální výdaZa první kvartál vzniklo v Česku nejméně
je a zvyšovat daně.“
firem za poslední tři roky a také jich nejvíce
ukončilo svoji činnost. Ukázala to analýza
hrozba ochlazeNí
společnosti Bisnode.
„Na sto vzniklých společností připadalo
Zatímco v roce 2018 se počet společletos v prvním čtvrtletí 48 zanikností s ručením omezeným zvýšil
lých. Pročisťování podnikatelo 32 tisíc a počet OSVČ poprvé
ské základny, které provází
za pět let přesáhl milion, čísla
vysoké přírůstky a úbytky
za první tři měsíce roku 2019
subjektů a které sledujeme již
ukazují mírný propad. Počet
několik měsíců, ještě nabývá
firem se do března zvýšil jen
To je nový odhad růstu
na intenzitě,“ dodává Petra
o necelých pět tisíc. „Je to
HDP pro rok 2019.
Štěpánová z Bisnode.
odraz zpomalující tuzemské
O zpomalování hospodářství
ekonomiky. Za první tři měsíce
svědčí i další informace. Index
roku 2019 podnikatelé založili
nákupních manažerů v České repubo 329 méně podniků než v roce 2018,
lice (PMI) v dubnu klesl na úroveň 46,6 bodu
a dokonce o 1553 méně než v roce 2017,“
(z předchozích 47,3). Hodnoty pod 50 bodů
prozrazuje analytička Bisnode Petra Štěpájsou vždy signálem zhoršování ekonomické
nová. Rok 2017 byl přitom co do počtu nově
situace, připomínají ekonomové.
registrovaných firem rekordní.
„Zlepšení aktivity ve výrobě je otazníkem
Situace není kritická, pouze se ukazuje,
v Německu i dalších evropských státech
že se optimismus zástupců českého byznysu
a zůstává otazníkem i v ČR. Do druhého
vytratil. Může za to především vývoj ekono-

8 l Profit

01_31_PT_05_.indd 8

15.05.2019 15:29:46

slOVeNsKO

Slováci našli daňový ráj

Stovky slovenských firem se stěhují
do Maďarska. Důvod je jediný: nízké daně

N

FOTO: Shutterstock.com

ejnižší daně z příjmů právnických
osob v celé Evropské unii platí právě v Maďarsku. Poslední dobou se
stává populární destinací pro slovenské, ale
i české firmy, říká právník Jiří Koukal.
Zatímco na Slovensku odvedou firmy do
státní kasy 21 procent ze svých zisků, v zemi
za Dunajem je korporátní daň pouze devět
procent. Pro zástupce podniků silné lákadlo.
Před několika lety proudily houfně podniky s maďarskými statutáry na Slovensko,
dnes se karta obrací a zdá se, že za misí
u nás udělali Maďaři tečku, shrnuje trefně
server Noviny.sk. SR má sice stále před
Maďarskem ekonomický náskok, vstřícné
podmínky pro podnikání na jih od Dunaje
ale hrají zásadní roli.
„Právě onen rozdíl – na lokální poměry
velmi vysoká sazba daně z příjmů u nás versus nejnižší sazba v Evropě v Maďarsku –
vytváří pro většinu slovenských podnikatelů
zajímavou motivaci,“ řekl serveru ekonomický analytik INESS Martin Vlachynský.
„Nejčastěji se stěhují malé společnosti,
respektive ty, které nejsou významnými
plátci daně na Slovensku,“ doplňuje daňová
expertka Alica Orda Moravcová

Nebezpečná závislost
Ekonomiky Slovenska i ČR jsou
silně závislé na automobilovém
průmyslu a na exportu zboží do
Německa. Zpomalení německé
ekonomiky se tak přelévá i na
východ. Podle odborníků ekonomický růst v obou zemích brzdí
i korupce a zvyšování minimální
mzdy. Slovensko na hlavu vyrábí
nejvíce aut na světě, proto je
ekonomika extrémně závislá na

venská národní strana chce byznys udržet
zabraňme exodu
doma a slibuje, že prosadí snížení firemních
Podle TV Joj je pro slovenské podnikatele
daní z příjmů z 21 na 15 procent.
atraktivní i nižší byrokratická zátěž a další
Nechceme-li riskovat masový exodus,
výhody. K jižním sousedům loni přesunulo
své sídlo 600 tamních podniků. Jen za první musíme rychle konat, zní z úst slovenských
politiků. Slovenská republika má navíc jedčtvrtletí roku 2019 je následovaly další dvě
nu z nejvyšších daňových zátěží mezi státy
stovky společností. A počet zástupců byzstřední a východní Evropy.
nysu, kteří dávají Slovensku vale, poroste
„Nemůžeme přešlapovat na místě,
podle analytiků ještě rychleji.
ale musíme podnikatelům nabídMezi zmíněnými subjekty
nout reálné zlepšení. Samotná
dominují společnosti zabývající
snížená daňová sazba ovšem
se administrativou, reklamou,
automaticky ze Slovenska ráj
účetnictvím a stavební firmy,
pro podnikatele neudělá,“
a to zejména z Nitranského,
je nejnižší sazba
upozorňuje analytik INESS
Bratislavského a Banskodaně z příjmů
Martin Vlachynský.
bystrického kraje. Nyní je
právnických osob
Přestože odliv slovenského
v Maďarsku registrováno
v EU.
byznysu do Maďarska poslední
deset tisíc slovenských firem.
dobou sílí, nejde o žádnou
Podle Oravcové by se ale podo novinku. „Dlouhodobě označujeme
nikatelé neměli nechat oslnit jen nízMaďarsko za jakýsi novodobý daňový ráj,
kou korporátní daní. „Neměli by zapomínat
a i když byl zpočátku postupný a nenápadný,
na další náklady. V Maďarsku firmy samozačal odliv slovenských firem do této země
zřejmě neplatí jen daň z příjmů právnických
osob, ale odvádějí se další daně do rozpočtů, už před devíti lety,“ připomíná analytička
Petra Štěpánová ze společnosti Bisnode.
například do obcí či krajů,“ připomíná Alica
Orda Oravcová. Jako tradičně vytáhli do
boje za práva Slováků tamní národovci. SloJAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

celosvětové poptávce. „Investoři
slovenské ekonomice nevěří,“ říká
viceprezident německo-slovenské
obchodní komory Norbert Halt.
Zhruba třetina komorou oslovených
firem počítá s tím, že se letos jejich
výsledky zhorší.
Vládní sliby chyby?
Deficit státního rozpočtu měl být
letos poprvé v novodobé historii Slovenska vyrovnaný, nikoli schodkový.

9%

Vyhlásil to loni premiér Peter Pellegrini. Podle severu sme.sk ale jeho
slova přestávají na jaře 2019 platit.
Vyrovnaný rozpočet prý padne za
oběť volbám. Státu bude podle Rady
pro rozpočtovou odpovědnost chybět
k nulovému deficitu 800 milionů eur, tedy 0,8 procenta HDP, a to
zejména kvůli novým opatřením,
které navrhují vládní strany (například snížení DPH na některé základní
potraviny).
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Zpěvačka versus giganty

Debbie Harryová odsuzuje
jednání internetových velikánů
YouTube a Google

J

NezNičitelNá
Přitažlivá blonďatá zpěvačka s nezaměnitelným hlasem zářila na koncertech se skupinou
Blondie, kterou založila společně s kytaristou
Chrisem Steinem v roce 1974. Čtyřčlenná
kapela se stala průkopníkem americké new

wave a punkové scény a dodnes prodala více než 40 milionů alb.
Debbie Harryová byla uctívána jako jedna z ikon konce 70. a začátku
80. let. Pro mnohé se stala i sex symbolem té doby.
Třiasedmdesátiletá (!) zpěvačka s kapelou, která se znovu zformovala koncem 90. let, dodnes vystupuje v klubech po celém světě.
Nosí při tom černé šaty, na nichž má nápis Stop the Fucking Planet
(Přestaňte ojebávat planetu) a vyzývá k záchraně Země.
„Jako zpěvačka s více než čtyřicetiletou zkušeností v branži vím
nejlépe, jak těžké je se prosadit. Vím nejlépe, kolik práce, času a investicí si vyžaduje produkce hudby. Když je pak beztrestně vykrádána digitálními službami za účelem jejich zisku, tak to na tvůrce
působí devastujícím způsobem,“ napsala pro list The Guardian.

„YouTube
by měl
umělcům
řádně
platit.“
DeBBie HARRYOVÁ

Američané
a Průmysl 4.0
V USA je s pojmem Průmysl 4.0
obeznámeno 99 procent vedoucích pracovníků z průmyslového
sektoru. Průzkum společnosti
BDO odhalil, že zavedením
strategie čtvrté průmyslové revoluce do své výroby se intenzivně
zabývá šest z deseti dotázaných
firem. Mezi nejrozšířenější prvky
Průmyslu 4.0, které americké
firmy již aktivně využívají, patří
cloudová řešení (63 procent), pokročilá analytika dat (60 procent)

vášNivý apel
Hudba podle Debbie Harryové může ovlivnit svět. Umění a hudba
mění a formují naši kulturu po generace. „Proto na nich záleží,
proto záleží na hudebnících,“ říká. Není možné, aby si její výsledky
přivlastňovaly nějaké anonymní organizace.
A dodává: „Evropská direktiva teď tvoří budoucnost pro evropskou hudbu a kulturu. Nesmíme dovolit YouTube a dalším platformám, aby zmařily tuhle základní, podstatnou legislativu kvůli
svým omezeným zájmům.“
JAROslAV MATěJKA.(matejka@mf.cz)

a internet věcí (59 procent). Do
budoucnosti se nejvíce plánují
zaměřit na umělou inteligenci
(46 procent) a 3D tisk (43 procent). Stranou zřejmě nezůstane
ani rozšířená a virtuální realita
(34 procent).
Podvody
a zase podvody
Více než 37 procent podniků v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ
a Afrika) sužují podvody s cestovními náklady a výdaji. O další peníze
pak společnosti přicházejí kvůli

duplicitním fakturám (27 procent),
nevýhodným smlouvám s dodavateli (přes 25 procent) a svým
zaměstnancům, kteří zneužívají
firemní platební karty (22 procent).
Podle výzkumu společnosti SAS
čtvrtina firem v regionu přichází
kvůli podvodům a chybně zpracovaným fakturám každoročně
o částku mezi deseti tisíci
a 150 tisíci eur, 18 procent společností vykázalo ztrátu na dolní
hranici. Ovšem více než osmina
podniků čelí únikům mezi
150 a 400 tisíci eur ročně.

FOTO: Proﬁmedia.cz, Shutterstock.com

ednou z nejvášnivějších a nejrozhodnějších odpůrkyň „bezskrupulózního“
jednání „monster“ YouTube a Google je
rocková zpěvačka Debbie Harryová. V roce
2016 se připojila ke kampani vedené hlavně
hudební komunitou za změnu autorského
práva. Vyzývala k jeho reformě, žádala více
ochrany na internetu pro hudebníky, filmaře, novináře.
A po třech letech se nejen ona v Evropě
dočkala, členské státy EU před několika dny
definitivně schválily reformu autorského
práva. Dohodu potvrdil s konečnou platností
i Evropský parlament. Změnu přivítala
rodačka z Floridy slovy, že zajistí tvůrcům
„spravedlivou odměnu a požene k odpovědnosti internetové platformy“.
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Sexuální byznys:
Na úniku z šedé zóny
Na regulaci prostituce vydělá stát
stamiliony ročně. Šance na její prosazení
je dnes největší od revoluce

V

ydělávám zhruba čtyři tisíce korun
za den. Po roce a půl jsem odešla
z právnické fakulty, ačkoli jsem
si původně myslela, že si jen přilepším
ke studiu. Když zjistíte, že si přijdete na
dvojnásobek než v advokátní praxi, kdo vás
na škole udrží? pokládá si Lenka Pokorná
z Prahy řečnickou otázku.
Zároveň tak potvrzuje, že mezi ženami,
které nabízejí své tělo za úplatu, v poslední
době ubývá studentek vysokých škol.
ŽeNy v pasti
Většinu ze zhruba 13 tisíc českých prostitutek tvoří v současnosti matky samoživitelky, které se (často ne vlastní vinou)
dostaly do dluhové pasti. Prostituce je pro
ně jediným východiskem, jak z ní uniknout.
„Mnoho žen působí v sexbyznysu, protože mají značné dluhy a na krku exekuci.
A toto je jediná práce, kde na vás exekutor
nedosáhne,“ připomíná ředitelka neziskové organizace Rozkoš bez rizika Hana
Malinová.
Ve sněmovně velmi aktivní Piráti se
nicméně rozhodli, že udělají ze sexuálních
služeb běžnou živnost a vyberou od prostitutek daně. Proto letos v únoru předložili návrh zákona na regulaci prostituce,
který je poměrně liberální – registrace
na úřadech má být pro ženy dobrovolná.
Cílem návrhu je prý omezit zločinnost, ale
také zlepšit situaci lidí, kteří v sexbyznysu
pracují.
Piráti navíc vypočítali, že daně vybrané
od provozovatelek nejstaršího řemesla přinesou státu zhruba miliardu korun ročně.
„Peníze by obohatily státní pokladnu,
část by šla případně obcím. Tato částka by
například ročně zaplatila obědy až

100 tisícům dětí z chudých rodin,“ opakuje
předseda poslaneckého klubu Pirátské
strany Jakub Michálek větu, s níž návrh
v zimě představil veřejnosti.
Ačkoli většina zástupců sexbyznysu i neziskových organizací novinku s výhradami
podpořila, Michálkův optimismus krotí.
„Nemám ráda taková zjednodušení.
Pirátská strana vlastně říká: chudé děti
nemají co jíst, protože prostitutky neplatí
daně. Navíc když jsme se statistiky spočítali, kolik by regulace ročně přinesla do
státní pokladny, vyšlo nám číslo kolem
200 milionů korun, nikoli miliarda,“ tvrdí
Hana Malinová.
Protože se ale návrh dočkal podpory
poslanců dalších stran, má regulace prostituce – poprvé od listopadu 1989 – reálnou
šanci na prosazení. Zákon by mohl vstoupit
v platnost do roku 2021. Cesta k němu ale
bude trnitá – už proto, že existuje celá řada
legislativních překážek.
Návrh zatím podpořily ODS, hnutí ANO
i sociální demokracie. Proti by nebyla
zřejmě ani TOP 09. Jediní, kdo pirátskou
novelu jednoznačně odmítají, jsou lidovci
a komunisté.
Sexuální společnice Lenka Pokorná má
pocit, že regulace prostituce nedává smysl.
„Je to úplná hloupost. Proč by měla chtít
holka, pro kterou je to navíc často jediná
záchrana před exekucí, dávat státu velkou
část peněz ze svého a ještě se někde registrovat, aby všichni v jejím okolí věděli, že
prodává tělo,“ ptá se.
NekoNečNý seriál
„Regulace prostituce – to je v Česku nekonečná sága,“ říká Hana Malinová. Od roku
1994 proběhlo několik pokusů, jak udělat

z lidí v sexbyznysu podnikatele platící daně
a jejich činnost dekriminalizovat, například zrušit trestný čin kuplířství. Všechny
ale zkrachovaly.
„Připomínkovala jsem už návrh ministerstva vnitra z roku 1994. Ten byl velmi
striktní, byla tam, povinná registrace i povinné zdravotní prohlídky. Zákon neprošel
a podobně skončily i další pokusy,“ říká
ředitelka Rozkoše bez rizika.
Když byl premiérem Jiří Paroubek, narazil podobný zákon na neschopnost politiků
vypovědět mezinárodní Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi, neúspěšná
byla i následná snaha pražského magistrátu. V roce 2013 pak zablokovala legislativní
návrh tehdejší vládní koalice.
Jakub Michálek je přesto optimistou:
„Pro náš návrh jsme získali širokou podporu poslanců sněmovních stran, kteří návrh
spolupodepsali nebo podpořili – předsedy
klubu ODS Zbyňka Stanjury, Heleny Válkové z ANO či Petra Dolínka z ČSSD. Podporu
přislíbila i TOP 09. V legislativním výboru
pražského zastupitelstva ho podpořily
všechny strany s výjimkou zástupců pana
Čižinského, který ho jako bývalý lidovec
nemůže podpořit z náboženských důvodů,“
vypočítává.
„Pokud budeme před neřestmi zavírat
oči, nezmizí. My považujeme za lepší je
nepopírat a řešit. Chtěli bychom, aby zákon
byl zpracován a schválen do konce volebního období,“ dodává poslanec.
Mezi odpůrci zní nejsilněji hlas lidovců.
Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek tvrdí,
že většina lidí, kteří prodávají své tělo,
hledá východiska ze sociální nouze.
„V případě zdanění bychom je akorát
nutili, aby tuto činnost ještě rozšiřovali.

›
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› Část by museli takříkajíc odsouložit pro stát

a zbytek pro sebe,“ glosoval Bartošek. To, že
by se v případě přísné regulace přesunuly
prostitutky do privátů a pracovaly načerno,
připouštějí i odborníci.
„Většina těchto pracovnic si touto profesí
snaží vydělat na drogy, alkohol či automaty,“
myslí si Bartošek.
co stojí v cestě?
Zrušení zmíněné mezinárodní úmluvy
z roku 1950 bude zřejmě první komplikací.
„Vzhledem k období, ve kterém tato komunistická úmluva vznikala, jsou jejími smluvními stranami většinou bývalé socialistické
státy nebo státy rozvojové. Řada vyspělých
evropských států a velmocí k ní nikdy
nepřistoupila. Důvodem je, že úmluva potírá
nejen prostituci nucenou, ale i prostituci
dobrovolnou,“ připomíná Michálek.
Vypovězení zastaralé úmluvy by podle
Parlamentního institutu nemělo představovat problém, podle náměstka ministra
zahraničí Lukáše Kauckého to ministerstvo
podporuje. „Návrh na výpověď ale musí
předložit vláda a nejsem si jist, zda se do
tohoto tématu bude předsedovi ČSSD chtít,“
obává se Michálek.
Rozkoš bez rizika, ale i další organizace
zároveň prosazují zrušení zákona o potírání

pohlavních nemocí, který zakazuje zřizování
nevěstinců a který je v českém právním řádu
už do roku 1922.
Quo vadis, zákoNodárce?
Prostitutky by jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné odváděly patnáctiprocentní daň z příjmů a danily paušálem.
Ze zprostředkovatele sexuálních služeb
(pasáka) udělá zákon manažera sexuálních
služeb. Na vykřičené domy pamatuje jako na
provozovny sexuálních služeb.
„Prostitutka by měla být při kontrole
schopna prokázat, že platí daně a pojištění

Omezí se rizika nemocí
„Regulací prostituce dojde k jejich snížení,
protože sexuální pracovníci budou
motivováni chodit na pravidelné zdravotní
prohlídky a legální manažeři jim pomohou
ustát tlak nemocných zákazníků na sex bez
kondomu. Zákazníci přitom šíří pohlavní
choroby nejvíce. Jak změna úkolů policie,
tak legalizace a regulace nevěstinců mají
pomoci zlepšit bezpečnost, pokud se to
udělá dobře. Například v Kolíně nad Rýnem
násilná kriminalita skutečně poklesla,“ tvrdí
Jakub Michálek.

masérky a taNečNice
Většina žen, které v branži podnikají a mají
živnostenské oprávnění, jsou dnes oficiálně
masérkami, tanečnicemi či provozují služby
osobního charakteru. Aktuálně je to asi
deset procent prostitutek. Podle Hany Malinové se ani po přijetí zákona do legálního
podnikání nepohrnou.
„I kdyby regulace prošla, nemyslím si,
že bude ,podnikatelek‘ výrazně přibývat.
Nepředpokládám, že by jich na živnostenský
list mohla v Česku někdy pracovat víc než
čtvrtina. To, čeho se ženy nejvíc bojí, je ztráta anonymity,“ upozorňuje Hana Malinová.
Mezi ženami, které si dodnes na sexuální
služby zařídily živnost, výrazně převažují
ženy s vyšším vzděláním. Tři čtvrtiny z nich
mají buď maturitu, nebo vystudovaly vysokou školu, ukázal průzkum.
Obcím by nadále zůstala možnost zakázat
pouliční prostituci na svém území vyhláškou. „Jak to bude v budoucnu, musíme
důkladně prodiskutovat. My navrhujeme
prostituci omezit jen na nevěstince a části města, kde to městu nevadí, tzv. zóny
tolerance známé například z Nizozemska,“
doplňuje Michálek.
Nevěstince by měly mít povolení podobně
jako herny, informovat zákazníky i prostitutky v několika jazycích o pravidlech
daných zákonem. Obce by měly mít možnost
regulovat místa, kde jsou nevěstince, jako
to v současnosti dnes dělá u heren. A především: dovoz prostitutek a prostituce cizinek
by měly být striktně omezeny.
To, že nebude registrace povinná a povinné nebudou ani lékařské prohlídky, do návrhu prosadily neziskové organizace. Dělá to
z něj nejliberálnější předlohu za posledních
25 let a zřejmě zvyšuje šanci na přijetí.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

jako běžná OSVČ, a mít u sebe doklady,
a to bez úřední registrace. Vykonávat bude
nezávislé povolání, nebo živnost č. 78,
poskytování služeb osobního charakteru.
Dojde totiž k revizi její definice, která dnes
poskytování sexuálních služeb zapovídá,“
prozrazuje Jakub Michálek.
Podle Pirátů nebude docházet ke stigmatizaci sexuálních společnic, protože by měly
být jejich služby ve stejné kategorií jako
činnost astrologů, grafologů, kartářek nebo
numerologů. Současný status prostitutek je
sporný, prostituce je totiž výslovně vyloučena z živnostenského zákona. Zda budou
sexuální společnice své tržby evidovat
elektronicky je zatím ve hvězdách. Piráti to
nevylučují, ale ani neprosazují.

TRend
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Z ulice do veřejných domů

„Čekáme už dvacet let na nový zákon
o prostituci,“ říká poslanec Jakub Michálek.

FOTO: Martin Pinkas

Proč chcete regulovat prostituci?
ČR čeká už dvacet let na moderní zákon
o provozování prostituce. Regulace prostituce není nejpalčivější problém společnosti,
ale proč přicházet o jednu miliardu korun do
státní pokladny ročně? Proč nepomoci
7300 matkám samoživitelkám, které to
opravdu nemají lehké? Našim cílem je omezit
šedou ekonomiku i trestnou činnost.
K regulaci prostituce vždy chyběla vůle.
Co se po posledních volbách změnilo?
Máte pravdu, dosud se na celostátní úrovni skutečně nenašla dostatečná politická
vůle, což nyní chceme změnit a téma
otevřít. Naopak v Praze to zastupitelstvo schválilo několikrát a i nyní Praha
podpořila apel na vládu, aby se smlouva
z roku 1950 vypověděla a vláda zpracovala
v konzultacích s městem a neziskovým
sektorem návrh zákona. Náš návrh nově
podpořily klíčové neziskovky, máme
INZERCE

podrobně zpracované teze,
které jsme projednali i s policií.
Kdy by měl být předložen
návrh zákona?
Navrhli jsme usnesení sněmovny, aby vláda návrh na výpověď
a zákon o regulaci prostituce
předložila do roka. Budeme však
muset přesvědčit další strany. Zákon musí
projít důkladným připomínkováním, musí se
na něm podílet ministerstva vnitra, obchodu,
zdravotnictví, financí a zahraničí. Je to úplná
novinka a jediným zodpovědným přístupem
je, aby to zpracovala a předložila vláda po projednání s neziskovkami, samosprávou a policií.
Podstatnou část prostitutek tvoří matky
samoživitelky. Jak jim pomoci?
Samoživitelky se do této situace dostávají
kvůli problémům s vymáháním výživného,
exekucí a sociálního bydlení. Tyto problémy

musíme řešit primárně, proto jsme předložili
reformu exekucí, připravujeme vlastní zákon
o roli obcí v zajištění dostupného bydlení
a podporujeme vládní návrh na zálohované
výživné. Pak má smysl legalizovat nevěstince. Matka samoživitelka si pak bude moci
například koupit byt nebo auto,
protože bude moci prokázat své
příjmy, a dostane tak úvěr. Dále
bude moci získat například příspěvky na bydlení, na péči o děti
nebo důchodové pojištění. Zlepší
se její postavení, když bude obětí
násilí. Dnes se jí často policisté
vysmějí.
Jak chcete omezit šedou ekonomiku,
a zlepšit podmínky pro prostitutky?
Největším zastáncem šedé zóny jsou někteří
majitelé nočních klubů a pasáci, kteří z ní
zároveň ekonomicky profitují. Nejvýhodnější
je to pro soukromý sektor, zatímco stát ztrácí
na daních. Odhadem se v sexbyznysu protočí
sedm miliard ročně. Chceme tyto peníze přenést do státní pokladny. Část manažerů náš
návrh podporuje, protože by raději podnikali
legálně a nebáli se trestního stíhání za kuplířství, které je při dnešním počtu nevěstinců
vždycky selektivní. jaP
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ÚVĚR NA INOVACE JE INVESTICE DO BUDOUCNOSTI VAŠÍ FIRMY
Sjednejte si výhodný úvěr na inovace a rozvoj vašeho byznysu.
Díky zajištění Evropského investičního fondu nemusíte za úvěr ručit majetkem firmy.
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ROZHOVOR

Nejstarší řemeslo
nezregulujete

„Prostitutky podnikat a platit
daně nebudou, zákon to nevyřeší,“
říká ředitelka Rozkoše bez rizika
Hana Malinová

Aby se prostitutky registrovaly na
úřadech a platily daně, tedy odmítáte?
Musí to být na bázi dobrovolnosti. Ženy nemůžete k tomu, aby si zařídily živnostenský
list, nutit. Odmítáme povinnou registraci
a povinné lékařské prohlídky, které směřují
jen k tomu, že zákazníci častěji vyžadují nechráněný sex. Pokud jde o regulaci prostituce, byly tu za uplynulých 25 let dvě skupiny
návrhů. Více bylo těch striktně regulačních.
Návrh Pirátů je z těch, které mají šanci projít, nejliberálnější. Povinná registrace v něm
naštěstí není. Ale rozzlobilo mě, když začali
Piráti do médií říkat, že díky regulaci získá
stát peníze na obědy pro 100 tisíc školáků.
Vnímáte to jako populismus? Státní
pokladna by na regulaci prostituce
nevydělala?
Jako socioložka nesnáším taková zjednodušení. Pirátská strana nepřímo říká: děti
nemají co jíst, protože prostitutky neplatí

daně. Ráda bych ještě připomněla, že mnoho žen působí v sexbyznysu, protože mají
značné dluhy a na krku exekuci. A toto je
jediná práce, kde na vás exekutor nedosáhne. Co by se asi stalo v případě povinné
registrace? Pokud bude hrozit regulace bez
výjimek, prostitutky se přesunou do privátu
a pracovat budou načerno.
A ten přínos do státního rozpočtu?
Když jsme se statistiky počítali, kolik by
regulace ročně přinesla do státní pokladny,
vyšlo nám číslo kolem 200 milionů korun,
nikoli víc než miliarda, jak říkají Piráti. Nejsme politici a na problém se snažíme dívat
reálně. Pokud ale prostitutkám s regulací
nabídnete nějaké výhody, může je i možnost
(nikoli povinnost) registrace zaujmout. Před
pár lety jsme dělali mezi ženami, které se
živí prostitucí, průzkum a sledovali jsme,
kolik z nich má smlouvu se zaměstnavatelem a kolik živnostenský list, většinou jako
tanečnice nebo na služby osobního charakteru. Výsledky ukázaly, že těch s živnostenským listem není víc než deset procent. Převažují mezi nimi ženy s vyšším vzděláním
– 75 procent z nich mělo minimálně střední
školu s maturitou nebo vysokou školu.

Chápu to správně, že ženy, které chtějí
„vystoupit ze šedé zóny“, už dnes provozují
prostituci legálně jako masérky či tanečnice
a ostatní ani zákon nedonutí?
I kdyby regulace prošla, nemyslím si, že jich
bude výrazně přibývat. Nepředpokládám, že
by jich na živnostenský list mohla v Česku
někdy pracovat víc než čtvrtina. To, čeho se
ženy nejvíc bojí, je ztráta anonymity. Čím
má žena nižší vzdělání, má z takového kroku
logicky větší strach.
Kolik lidí se dnes v Česku živí prostitucí?
Náš odhad je zhruba deset až třináct tisíc.
Není to samozřejmě aboslutní počet žen,
které nabízejí sexuální služby, ale spíš
průměrný počet těch, které jsou denně
k dispozici. Více než polovinu tvoří matky
samoživitelky, které jsou v nezáviděníhodné
pozici – mnohé tíží zmíněné dluhy a exekuční rozhodnutí, nebo prostě nemají na nájem
atd.
Mluvila jste o výhodách. Jaké bonusy
by mohla ženám provozujícím nejstarší
řemeslo regulace vůbec přinést?
Pozitivní by mohla být například možnost sociálního zabezpečení na důchod.

FOTO: Martin Pinkas

Česká pirátská strana v únoru předložila
návrh na regulaci prostituce. Vaše
organizace ho – byť s určitými výhradami –
podporuje. Proč?
Rozkoš bez rizika skutečně návrh Pirátů
v některých ohledech podpořila, ale o regulaci prostituce se u nás mluví už od roku
1994, kdy jsme připomínkovali první návrh
zákona. Já už začínám být skeptická k tomu,
že to politici vyřeší. Spíš než o regulaci nám
jde o zrušení zákona z roku 1922 o potírání
pohlavních nemocí, který zakazuje zřizování
nevěstinců a vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi z roku 1950.
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„Piráti vlastně
říkají: děti nemají
co jíst, protože
prostitutky
neplatí daně.
Jako socioložka
taková
zjednodušení
nesnáším.“
HANA MAliNOVÁ

Opakovaně jste se vyjádřila, že pro vás regulace
prostituce není nejdůležitějším tématem…
To jsou právnické akty, jejichž dopad nemusí být jednoznačně pozitivní. Co bychom chtěli především, to je
podpořit pozitivní vnímání nejstaršího řemesla a ukázat
lidem příklady. Děti mnoha žen, které dělají tuto práci,
mohly vystudovat jen díky tomu, že na to měly díky
svým matkám prostředky. Chceme, aby se zvýšila tolerance společnosti i uznání pozitivního dopadu sexuální
práce.
Poslední dobou se navíc zvyšuje úroveň sexuálních
služeb. A vnímáme i posun k jejich terapeutickému
významu. V Česku přibývá mužů s intimními problémy,
kteří nejsou schopni normálního sexu, a prostitutky
jsou často jediné ženy, které jim umějí naslouchat a jsou
schopné jim pomoci.
Politici přišli dokonce s tím, že může regulace
prostituce zabránit šíření viru HIV…
To je samozřejmě naprostý nesmysl. Je to opět nesmírné zjednodušení, politici argumentují statistikami ve
Švýcarsku, ale už jsme zmiňovali, že v těchto zemích
nabízejí sexuální služby především cizinky. A regulací
se zabránilo přílivu HIV pozitivních žen ze zahraničí.
U nás je situace úplně odlišná. Ročně děláme zhruba
3600 vyšetření a máme pouze jeden až dva nové případy
nakažení virem HIV ročně. Podle oficiálních statistik
jsou tři procenta HIV pozitivních mezi prostitutkami,
ale celoroční přírůstek všech nakažených žen v Česku je
kolem dvacítky. Šíření viru HIV jsme zabránili už před
dvaceti lety. Ten, kdo takové věci říká, tomu nerozumí.

Pokud si bude chtít podnikatelka v sexbyznysu zařídit například hypotéku, nebude
to problém. Když si bude chtít otevřít
vlastní salon, půjčí si od banky a otevře
si ho. Mohla by se cítit bezpečněji. Například v Německu mají tyto ženy výraznou
policejní ochranu – když jim klient ubližuje,
stačí zmáčknou tlačítko a policejní ochrana
je tam do dvou minut. U nás se žena policii
většinou nedovolá, a pokud ano, je už třikrát zbitá a znásilněná. Dnes se setkáváme
s případy znásilnění prostitutek, ale jejich
oznámení nikdo nebere vážně. Na druhé
straně inspirovat se v zahraničí není snadné, je tam zcela jiná situace.
V čem konkrétně?
V západní Evropě jsou mezi prostitutkami
více než tři čtvrtiny cizinek, u nás jde z více
než osmdesáti procent o Češky. Pokud se
bude cizince z Ukrajiny nebo nějaké africké
země společnost posmívat a provozovatelé
nevěstince vyhrožovat nebo ji okrádat, tak se
ta žena otočí a odejde jinam. U českých žen
je daleko větší prostor pro stigmatizaci. Ti,
co tu prostituci organizují, nemají potřebu
lákat sem cizinky, dokud budou mít dostatek
hezkých domácích dívek.

Vraťme se ještě k těm obavám ze ztráty anonymity,
která hrozí, když si žena zařídí živnostenské oprávnění.
I to se přece dá v zákoně ošetřit?
Nemělo by být explicitně uvedeno, že jde o sexuální služby, prostituce by měla být zařazena pod služby osobního
charakteru. Možnost registrace má být alternativou pro
ty ženy, kterým to z nějakého důvodu vyhovuje. Možná
by to zvýšilo i jejich sebevědomí a pocit bezpečnosti.
Když je registrovaná, vzniká sice větší tlak na nechráněný sex, ale i zákazník se může cítit bezpečněji a mít větší
jistotu, že například nebude okraden.

Hana Malinová
(70)

Vystudovala sociologii na
FF UK. V roce 1992 založila
neziskovou organizaci Rozkoš
bez rizika, která má za cíl
zlepšovat postavení sexuálních
pracovnic a také předcházet
rizikům spojeným s prací
v sexbyznysu. Dodnes je její
ředitelkou.

Proč vlastně bojujete proti povinným lékařským
kontrolám u prostitutek?
Tyto kontroly mají jen malý význam, a to kvůli takzvanému imunologickému okénku. Stává se, že je žena v období, kdy je výsledek vyšetření negativní, nejvíce infekční.
Protilátky na retroviry se vytvářejí za poměrně dlouhou
dobu od nakažení. Může to trvat dva až tři měsíce. Pokud
má ten, kdo je HIV pozitivní, v mezidobí od infikování do
vytváření protilátek kontakt s klientem, tak ho nakazí,
i když testy ukazují, že je zdravý. Byli bychom rádi, kdyby
si i politici uvědomili, že je problematika prostituce
daleko širší, a nezabývali se buď jen tím, že všechno
zregulují, případně vytáhnou z kapes žen v sexbyznysu
peníze na daních.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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PříBěH
úsPěCHU

Což takhle dát si cvrčka?

Český startup Sens rozjíždí revoluci
ve výživě. Sází na hmyz

S

přibývajícím počtem lidí na planetě
je stále obtížnější zajistit hodnotnou
výživu všech obyvatel Země. Český
startup Sens Food přišel s řešením udržitelného stravování prostřednictvím potravin,
které jsou oblíbené v exotických zemích,
ale Evropané se na ně stále dívají poněkud
s nedůvěrou – hmyzu.
„Nápad dělat jídlo s hmyzem se zrodil už
v roce 2015. Tehdy jsme narazili na knihu
Jedlý hmyz vydanou Organizací spojených
národů, když jsme ji přečetli, nestačili jsme
se divit, proč ještě na regálech supermarketů jídlo s hmyzem není. To jsme se společně
s mým spoluzakladatelem Danielem Vachem
rozhodli změnit,“ vzpomíná Radek Hušek,
spoluzakladatel Sens Food.

udrŽitelNější potraviNy
Oba společníci spolu pracovali už v předchozím podnikání. Při studiu vysoké školy založili elektronický obchod, ten pak úspěšně
prodali a prostředky použili na investici do
Sens Foodu.
„Myšlenka nebyla dělat potravinářství.
Naše myšlenka byla změnit lidskou stravu
na udržitelnější a zdravější. To nás žene od
počátku a je hlavní vizí firmy – hmyz jako
běžná surovina. Výzva to byla obrovská.
Vytvořit produkt, dostat ho na výrobní
linky, prodávat přes internet a dostat do
supermarketů. Všechno bylo pro nás nové,“
pokračuje Radek Hušek.
Jejich cílem není jen „ekologický“ přínos
jejich výrobků. „Každý Sens produkt přináší

několik dalších inovací a byl by super i bez
cvrččí mouky. Tato hmyzí bílkovina tomu
ale přidá bezkonkurenční výživové hodnoty,
a navíc ještě obrovskou myšlenku – udržitelný protein, který v roce 2050 nakrmí deset
miliard lidí na planetě,“ předpovídá Radek
Hušek.
Na začátku museli vyřešit hlavní překážku, proč žádná jídla s hmyzem nebyla
v regálech českých supermarketů.
„Celý projekt je založen na překonání
mnoha těžkých problémů. Prvním byla
legislativa – v České republice se nedal
prodávat hmyz. To už jsme zvládli překonat
a zlegalizovat produkty s hmyzem, ale tehdy
jsme kvůli tomu museli založit firmu ve Velké Británii. Překonávání předsudků je druhý
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problém, se kterým se setkáváme. A jak
vidíme, je to ten náročnější, který nás bude
provázet ještě dlouho. Začali jsme se zaměřením na inovativní uživatele, kteří rádi
zkoušejí nové věci. Tuto fázi jsme již zvládli
a nyní míříme na širší skupinu spotřebitelů,“
popisuje Radek Hušek další postup.
o tyčiNky je zájem v Německu
Typickým zákazníkem firmy jsou nyní především mladí lidé ve větších městech, kteří
často sportují a vědí, že kvalitní bílkoviny
jsou základem stravy. „Další velká skupina
zákazníků se snaží nějakým způsobem omezit konzumaci masa nebo snížit dopad své
stravy na životní prostředí. Ti vědí, že jeden
hovězí steak odpovídá cestě autem z Prahy
do Brna. S nimi souzní naše vize, a proto
volí naše produkty,“ zmiňuje Radek Hušek.
Protože „hmyzí“ konkurence je na trhu
málo, srovnává startup svoje produkty
spíše s širší nabídkou kvalitních, přírodních
proteinových tyčinek nebo chlebů na trhu.
Ale ani tam zatím není nabídka příliš široká.
V Česku ani v dalších evropských zemích.
„Od začátku jsme věděli, že s naším
produktem budeme úspěšnější v zahraničí.
Nakonec změna stravy se nedá dělat jen
v jedné zemi. Úspěšně se nyní orientujeme
na Německo, kde jsme v supermarketech
Rewe, Edeka nebo Tegut,“pokračuje Radek
Hušek.

BOJ s PřeDsUDKY. Radek Hušek (uprostřed)
a Daniel Vach (vpravo) rozjeli byznys s jídlem
připraveným z hmyzu. Kromě zákonů museli překonávat také předsudky zákazníků. U mladé generace
už se ale tyčinky z cvrččí mouky prosazují jako
zdravá a šetrná alternativa k jiným proteinovým
výrobkům.

Proč jíst cvrčky?
Společnost Sens Food vznikla v roce 2015
s cílem představit hmyz jako běžnou stravu.
Podle jeho zakladatelů živočišná bílkovina
v mnoha směrech svými účinky předčí
tu rostlinnou. Bílkovina z cvrčků je stejně
kvalitní jako živočišná bílkovina pocházející
z masa domácích zvířat. Navíc při jezení
hmyzu je riziko přenosu nemocí na člověka
minimální, protože cvrčci mají k člověku
dále než savci chovaní na maso. Hmyz
rovněž obsahuje vysoké množství zdravých
tuků, je bohatý na vápník, zinek a takzvané
hemové železo, které je lepší než železo
získávané z rostlin. Pro chov hmyzu nejsou
potřeba žádná antibiotika. Cvrčci potřebují
dvanáctkrát méně krmiva než dobytek
a o polovinu méně krmiva než prasata
i drůbež.

Kromě západního souseda se chce startup
prosadit také v dalších německy mluvících
zemích, tedy Rakousku a Švýcarsku, v kompletním takzvaném DACH regionu. Jednání
probíhají také s partnery z Británie a mezi
cílové regiony patří též Skandinávie.
od berlíNa po thajsko
Firma má nyní svoje kanceláře v Praze,
v Berlíně a v severothajském Čiang Mai.
Zatímco v evropských pobočkách firma
zaměstnává sedm lidí, v Thajsku pracuje na
největší cvrččí farmě na světě dalších šest
zaměstnanců. Kromě toho spolupracuje
s desítkami specializovaných externistů,
od výživových odborníků po konzultanty
legislativy nebo designéry.
Startup chce být součástí zásadní změny
ve stravování, která podle jeho zakladatelů nyní přichází. „Jsme na prahu třetí
evoluce jídla. Po zaměření čistě na chuť,
době fastfoodů se lidé zaměřili i na zdraví,
což bylo vidět posledních deset let. Nyní
ale chtějí víc. Spotřebitelé se zajímají, z jaké
farmy pochází maso, jak se chytala ryba do
konzervy nebo jestli je obal kompostovatelný. Nechtějí velké značky. Nevěří většině
produktů prodávaných v supermarketu.
Sens bude lídrem této změny,“ uzavírá
Radek Hušek.
DAliBOR DOsTÁl.(dostal@mf.cz)
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Teď už si můžete koupit i čas

„Naši Timíci seženou třeba nejlevnější
letenky, vystojí frontu na víza,“
říká Jan Skovajsa, šéf firmy myTimi

jsem tvoje druhé já
Svůj nápad začal Jan Skovajsa uskutečňovat
v červenci roku 2017 a jak se ukazuje, zájem
o něj je velký. Přitom princip nové služby
není zas tak složitý. „Timi – tak označujeme
pracovníky naší služby – za vás jednoduše
udělá prakticky všechno, co po něm budete
chtít,“ dozvídáme se. „Naši Timíci vám tak
třeba seženou nejlevnější letenky a vystojí
frontu na víza, vyřídí reklamaci počítače
nebo vyběhají stavební povolení. Dokážou vlastně všechno, k čemu z nějakého
zákonného důvodu není zapotřebí osobní
přítomnost klienta. A i tam se dá za pomoci
plných mocí leccos udělat.“
Timík je vlastně takové vaše druhé já –
cosi jako extenze vaší osoby. Zatímco vy si
hrajete s dětmi na zahradě, Timík vyzvedává zásilku z Uloženky a v pojišťovně vyřizuje
kauzu prasklý bojler. „Spolupráce s námi
je mimořádně jednoduchá,“ vysvětluje Jan
Skovajsa. „Zavoláte nám, pošlete e-mail

nebo použijete messenger, slack či co budete
chtít, slyšíme na všechno. Zadáte úkol. Timi
navrhne řešení, vy je schválíte a Timi provede službu. Posledním krokem je předání
výsledku práce klientovi.
Velmi sympatický je důraz, jaký v myTimi
kladou na spokojenost zákazníka. „Když se
klientovi provedení úkolu nelíbí, nic neplatí,“ dozvídáme se tu, „po dohodě klient platí
tolik, kolik uzná za vhodné. Reklamace vždy
uznáme. Nikdy se neplatí nic navíc – vše je
maximálně transparentní.“
zajistíme Žraloka i mimoNě
„Deset procent zadaných úkolů provádíme
zadarmo – to jsou drobnosti typu rezervace
v restauraci,“ říká „prodavač času“ Skovajsa.
„Zhruba 70 procent úkolů stojí 150 až 300
korun. Zbývajících dvacet procent je dražších
– obvykle jde o větší úkoly zadávané firmami.
Komunikujeme nejen česky, ale i anglicky,
španělsky, německy a francouzsky.“

FOTO: archiv

N

ic není v našem životě tak vzácné
jako čas. A nic není protivnější, než
když nenávratně plynoucí čas svého
života musíme obětovat nějaké nepříjemné
a nudné věci, třeba nekonečnému stání ve
frontě před jakousi podatelnou. Jan Skovajsa ale vymyslel, jak vrátit vládu nad vaším
časem do vašich rukou. Řešení se jmenuje
myTimi.
„Čas je drahý a s přibývajícími lety je
stále dražší a dražší,“ říká Jan Skovajsa.
„Což jsem si uvědomil už dávno – a začal
jsem přemýšlet, jak to zařídit, aby lidé
mohli svůj čas využít co nejefektivněji. Je
přece hrozná škoda, když půl dne postáváte kdesi na úřadě nebo se kvůli levnému
benzinu desítky minut trmácíte až kamsi
do horoucích pekel. Proto jsem nakonec
vymyslel službu myTimi, která vám dokáže
ušetřit opravdu velkou spoustu času. Naším
sloganem je: „Už nemusíte dělat věci, které
vás štvou!“
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barevně ladících šlí, motýlku a ponožek, vyčištění dvorku,
sehnání balonků plněných heliem, výběru dárku
pro tchýni apod.
Nic NeNí NemoŽNé?
Zdá se přitom, že pro myTimi je otázkou cti, aby žádný
úkol nezůstal nevyřešen. Kdoví, třeba by dokázali napravit
i pokažené první rande či svatební noc? Určitě však dokážou
střelhbitě zajistit jakékoli domácí práce nebo například
komplexní péči o pacienta s chřipkou včetně silné horké
polévky, doporučení lékaře a objednání k němu i vyřízení či
přeplánování nejžhavějších pracovních úkolů, které chorý
z lože nemůže zastat.
V myTimi jsou pyšní na zakázku doručení obuvi do
opravny, kterou vyřídili během dvou (!) minut. Mezi další
kuriozity patří třeba sehnání 4950 kostiček lega, z nichž se
sestavilo 150 log jedné firmy, nebo sehnání knihy Konec
prokrastinace (není známo, zda klient poté skutečně přestal
prokrastinovat).
Základem úspěšné služby jsou samozřejmě šikovní Timíci
– jejich výběru věnuje firma mimořádnou pozornost. „Vybíráme je pečlivě ve třech kolech, ze sta zájemců projde obvykle jen jeden,“ dozvídáme se, „naši Timíci jsou momentálně
ve věku od 25 do 40 let, většina z nich jsou ženy a zpravidla
ovládají dva cizí jazyky na profesionální úrovni. Po čase se
každý Timík zaměří na nějakou konkrétní oblast zakázek.“

úDiV PRODAVAče
čAsU. „Trošku
nás překvapilo,
že myTimi velice
často využívají maminky na mateřské,“
upozorňuje šéf firmy
Jan Skovajsa.

Lidé se na Timíky nejčastěji obracejí
s kurýrními úkoly (doručit květiny, vyzvednout balík), s reklamováním zboží, zajištěním svateb a cateringu, fotografování na
rodinných akcích, výběrem dárků (včetně
zabalení a doručení), naplánováním dovolené, sháněním lístků na koncerty, zajišťováním překladů atd. Kuriozitami, jejichž
vyřizování Timíky baví nejvíc, jsou akce
typu zajištění potápění s bílým žralokem
v kleci v oblasti Kapského Města či doručení
dortu ve tvaru Mimoně na oslavu narozenin
zákazníkovy dcery do španělské Valencie.
I přes vcelku krátkou dobu existence už
vzala řada klientů službu myTimi „za svou“
a svěřuje jí i poměrně citlivé úkoly. Třeba
zorganizování dovolené prarodičů na jejich
oblíbeném místě z mládí. Někteří lidé jako
by se předháněli ve vymýšlení pozoruhodných úkolů, jako třeba doručení kytice
s anonymním vzkazem, doručení škvarkové
pomazánky s bochníkem chleba, zajištění

myTimi
Hned v prvním roce své
existence myTimi prakticky bez reklamy získal na
dva tisíce klientů – vesměs
lidí mladších padesáti let
–, pro které provedl šest
tisíc zakázek. Ve startupu
pracuje 12 lidí, vloni měl
obrat šest milionů korun.
Zatím Timík funguje pouze
v ČR – chystá se ale i do
Německa a pak časem do
USA.

čas pro dámu vašeho srdce
„Virtuální asistent“ Timi se také ukázal být skvělou formou
firemního benefitu. Je přínosem jak pro obdarovaného zaměstnance, tak pro jeho zaměstnavatele. Dotyčný totiž díky
spolupráci s Timíkem věnuje práci i tu část své pracovní
doby, po niž si dosud vyřizoval své soukromé záležitosti.
A to není žádná maličkost – podle průzkumů si téměř polovina našinců v zaměstnání vyřizuje i svoje osobní věci!
Společnosti proto od myTimi nakupují určité množství
času, které převádějí na kredity a rozdělují mezi své zaměstnance. Ti pak mohou kredity použít na cokoliv – někdy i na
zajištění svých pracovních úkolů – případně jejich prostřednictvím dokonce darovat čas svým blízkým. Možností je
bezpočet. Co třeba nechat Timíka vyřizovat část práce dámy
vašeho srdce a získat tak její čas pro sebe?
„Firmy si o tento produkt samy řekly, je jim totiž jasné, že
uspořený čas jejich pracovníků zároveň šetří peníze firmě,
ve které se díky Timíkům lidé více věnují práci a méně svým
problémům,“ dodává Jan Skovajsa. „Maximálně tak vlastně
ulehčujeme život jak lidem, tak jejich zaměstnavatelům.
Spolupracuje s námi takto už více než padesát českých
firem.“
Osvícený přístup k této záležitosti předvádí například
Pavel Šíma, výkonný ředitel marketingové společnosti
Roivenue: „Delegovat banální úkoly na asistentku má smysl
nejen u ředitelů. Každá hodina, kterou mohou zaměstnanci věnovat péči o klienta nebo práci na produktu namísto
starostí o špinavé košile či byrokracií na úřadě, má hodnotu
zlata. Proto jsem zavedl asistenci od Timiho pro všechny ve
firmě. Čas mých zaměstnanců je výrazně dražší než myTimi,
proto se mi benefity finančně vyplatí.“
iVO BARTíK
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V kanceláři jako v hospodě

Na začátku bylo osm židlí. A také
dvacet ergonomických držáků
na monitory. To vše v jedné garáži…

S

nažili jsme se tak trochu uniknout
z oboru, říká spoluzakladatel firmy
Cre8 Jan Bastař. S někdejším kolegou
a kamarádem Michalem Havrdou opustili
po necelých deseti letech prostředí korporátní firmy, kde se kvůli fúzi managementů
a řádící ekonomické krizi (psal se rok 2009)
začalo šetřit na věcech, na kterých se podle
jejich názoru šetřit nemělo.
Po necelém roce uvažování, co by mohli
dělat dál, vzniklo Cre8, firma, která se specializuje na dodávky volného mobiliáře, tedy
všeho, co se dá do kanceláří přinést a zase
odnést. Za devět let existence získala hned
několik opravdu velkých projektů, jako jsou
nové kanceláře firmy SAP, Amazonu, PwC
nebo KPMG. „Takže se nám ten únik tak
úplně nezdařil,“ říká s úsměvem Bastař.
A dodává: „V takových případech jde
o dodávky čtyřiceti, padesáti nebo i šedesáti
dodavatelů. Jedna věc je dodat pracovní stůl
a židli, které jsou od jednoho dodavatele,
což je vlastně jednoduchý byznys, ale pak

je tu celá řada relaxačních zón, akustických
prvků, kuchyněk a tak dále, ve kterých chce
architekt docílit různorodosti –, a to my
musíme umět nabídnout, poptat a dodat.“
rozhodující okamŽik
S Havrdou disponovali dlouholetými zkušenosti z obchodu s kancelářským nábytkem,
ale nově vzniklé Cre8 byla tabula rasa, která
nikomu nic neříkala. Rozhlíželi se po trhu
a zvažovali, co by chtěli prodávat. „Museli
jsme se rozhodnout, jestli to bude akustika,
ergonomika, nebo něco jiného, a jeden z prvních produktů, které se v našem portfoliu
objevily, byly akustické produkty od belgické firmy BuzziSpace,“ pokračuje Bastař.
Cre8 se rozhodlo proniknout na trh právě
s jejich zbožím a sázka na tehdy teprve
dva roky existujícího dodavatele se vyplatila. BuzziSpace měl v té době v nabídce
všeho všudy dva produkty, dnes zaplní dva
katalogy a má řadu epigonů. Následovala
ergonomická ramena na monitory od firmy

CBS a pak v roce 2010 osudové setkání se
zástupci firmy Herman Miller, která krátce
předtím ztratila v České republice svého
reprezentanta.
„Ve správný okamžik jsme se potkali
na správném místě a oni se zeptali, zda je
nechceme prodávat,“ vzpomíná spoluzakladatel firmy. Na nabídku kývli, a stali se
tak jejich exkluzivními prodejci pro Čechy,
Slovensko a později také Gruzii. Dostali tak
pod svou střechu obrovskou značku, kterou
navzdory více než stoleté tradici a věhlasu
u nás téměř nikdo neznal.
upřímNost Nadevše
Právě ve výběru produktů a výrobců,
s nimiž Cre8 spolupracuje a které nabízí ve
svém portfoliu, spočívá jejich jedinečnost.
Základní ideu firmy mají vtělenou už ve
svém logu – kancelářské prostory, které
nabízejí, v sobě spojují kvalitní ergonomii,
akustiku a zároveň šetrnost vůči životnímu
prostředí.
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VYVÁŽeNÉ
PoRTFoLIo.
„Naše produkty
jsou v symbióze,
krásně se doplňují a my je rádi
prodáváme,“
vysvětluje Jan
Bastař, v čem spatřuje jedinečnost
firmy.

Cre8

FOTO: archiv

Dnes má firma Cre8, jež
se zabývá interiérovým
designem pracovního
prostředí, roční obrat
316 milionů, 13 kmenových zaměstnanců
a je v Česku výhradním
dodavatelem osmi značek
včetně světově proslulé
firmy Herman Miller.

Portfolio se snaží skládat kriticky a ne
všechno, co jejich dodavatelé vyrobí, si do
něj najde cestu. „V nabídce se objevují věci,
které zaujmou, jsou hezké, ale v kancelářském prostředí nejsou úplně praktické,“
říká Bastař. „Umíme klienta provést tím,
co je dobré kupovat, co je hloupost a co
je vyhazování peněz – ne vždycky se nám
to stoprocentně daří, ale snažíme se na to
nahlížet kriticky a být ke klientovi upřímní,“ dodává.
Firmy se stěhují nanejvýš jednou za deset patnáct let a logicky je překvapí, co je
zrovna v rámci kanceláří možné vytvořit,
kam se trh stihl posunout. „Pokud na takového klienta nastoupí deset obchodníků,
kteří se mu snaží prodat své řešení, je pro
něj nesmírně těžké se v tom vyznat, my se
proto snažíme s klienty mluvit na rovinu,
vzdělávat je a nechat je, ať si vyberou,
ukázat jim plusy a minusy jednotlivých
řešení,“ popisuje přístup, který zaujímají
v Cre8.

sázka Na exterNí architekty
Cre8 se při designu kancelářských prostor
neomezuje na „svých“ osm exkluzivních
značek, není pro ně problém sáhnout do
portfolia konkurence, případně značek,
které jsou pro ně úplně nové: „Objednáváme
tak například ze Spojených států, z Anglie
nebo z jihu Itálie proto, že klient nebo architekt chce docílit určité atmosféry.“
Cre8 nezačínalo s myšlenkou na velké
obraty a mohutný růst. „Měli jsme malé
děti a chtěli jsme pracovat v klidu s obratem
kolem dvaceti třiceti milionů,“ říká Bastař.
Jenže Cre8 začalo růst víc, než oba zakladatelé předpokládali. Obrat se postupně zvyšoval,
stejně jako počet kmenových zaměstnanců,
a rostly i prostory, které firma obývá.
V Cre8 spolupracují výhradně s externími
architekty. Představují pro ně inspiraci.
Právě ta je v jejich oboru zásadní, a proto neustále sledují trendy v architektuře, objíždějí
výstavy, navštěvují různé realizace a reference a sledují, co je nového na trhu.

Díky tomuto přístupu narazili před šesti
lety na další vlajkový produkt, akustické
budky Framery. Cre8 bylo první, kdo se na
českém trhu odvážil do budky investovat
a začal ji nabízet. „Když jsme teď přijeli do
Německa na Orgatec, bylo tam dvaačtyřicet
výrobců, kteří se snaží o něco podobného,“
konstatuje mladý manažer.
kaNcl pro kaŽdého
Nejsilnější trend ale podle Bastaře udávají
v designu kancelářských prostor technologie.
„Množství práce, kterou dnes vykonáme na
tabletu, smartphonu nebo počítači, je úplně jiná
než například před šesti sedmi lety,“ vysvětluje.
Doba se nesmírně zrychluje, do pracovního
procesu přicházejí nové generace, které jsou
zvyklé pracovat jinak. Posledních osm let se
proto snaží v Cre8 razit koncept tzv. „living
office“, který jako první na světě připravil
Herman Miller a dnes je velmi populární.
Jedná se o způsob vytváření kanceláří tak,
aby si v nich každý zaměstnanec mohl najít
ideální prostor pro plnění svého pracovního
úkolu – introvert aby se mohl schovat do
kouta a extrovert si mohl povídat s kolegy.
„Já to přirovnávám k hospodě,“ vysvětluje koncept Bastař, „v ní si štamgast také
sedne pokaždé na stejné místo. To já si třeba
rád sednu pokaždé jinam. Když půjdete na
skleničku, vyberete si bar, když na jídlo, posadíte se ke stolu, a když si chcete popovídat
u kávy, zvolíte třeba pohodlnější posezení
někde v rohu a k tomu všemu tam míváte
ještě salonek. A stejně přirozeně by podle
mě měly vznikat i kanceláře.“ Tomu odpovídá trend prolínání designu rezidentního
bydlení s komerčním prostředím.
Snaha o zakomponování prvků, které by
pracovní prostředí neotřele oživily, vede
při realizacích projektů i k velice zajímavým momentům. Cre8 takhle například
pro pražské kanceláře firmy SAP přivezla
z Nizozemska karavan a pomocí jeřábu jej
vyzdvihla do jednoho z nejvyšších pater,
kde byl poté, co kvůli němu museli vybourat
jednu ze stěn, nainstalován a slouží jako
meeting point. A v kancelářích PwC mají
zase zrekonstruované staré šlapadlo, které je
díky mechanismu z rotopedu plně funkční.
„Těší nás, že se nám daří nacházet výjimečné produkty s velkou budoucností,“ hodnotí působení Cre8 Bastař. „Našli jsme partnery, kteří byli inovátory ve svých oborech,
a podařilo se nám objevit skutečně zajímavé
značky. Pro mě je důležité, že my jsme ti,
kdo sem přinášejí trendy, a jsme hrdí na to,
že nejsme followeři, ale průkopníci.“
JiTKA JeNíKOVÁ
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Od motorů k raw stravě

Co mají společného firmy podnikající
v automotive a raw bistra?
Vizionáře Stanislava Petříčka

M

álokterý podnikatel či manažer
dovolí ostatním nahlédnout tak
hluboko do svého soukromí jako
inženýr Stanislav Petříček, zkušený manažer a spolumajitel společností TP Consulting
a sítě rychlého občerstvení bistrRAWweg.
Nadšený propagátor zdravého životního
stylu ve svém blogu otevřeně prozrazuje
věci, které ho formovaly. Ať už to byl odchod
matky a svěření do výchovy prarodičům,
vojenské vzdělání po dědečkově vzoru, nebo
vlastní proměna z obtloustlého drsného
manažera ve štíhlého vyznavače duchovních
praktik a raw stravy (pokrmy, při jejichž

přípravě teplota nepřekročí 42 °C).
Mladého manažera v automobilovém
průmyslu formovali ti nejschopnější mezinárodní kolegové. Když pak v roce 2014 po
šesti letech práce ve firmě Grupo Antolin
Bohemia nabyl dojmu, že se už nemá kam
posunout, pustil se do podnikání.
Se společníkem Jiřím Tužilem založil několik úspěšných firem včetně TP Consulting,
zajišťující krizový a interim management,
konzultační, poradenské a personální služby
většinou pro automobilový průmysl v Česku
i dalších zemích. Jejich roční obrat činí
kolem tří set milionů.

Nejsme ŽádNé hNutí!
Osobní zkušenost se změnou životního
stylu vedla Stanislava Petříčka k tomu, aby
šířil informace o zdravé stravě dál. „I když
často říkám, že jídlo je náboženství,
nejsme žádné hnutí. Dělám to pro sebe,
pro rodinu a pro lidi, kteří chodí do práce,
chtějí se dobře a zdravě najíst a nebýt po
tom unavení,“ vysvětluje energický osmačtyřicátník.
„Klasický jídelníček vás totiž vyřídí. V poledne tam pošlete vepřo-knedlo-zelo a den
pro vás skončil. Raw strava neunaví, má příjemnou energii i obrovské přesahy a přináší
změny zevnitř. Navíc svět můžete změnit
jedině tak, že změníte sami sebe. Jdeme
proto lidem naproti do obchodních center –
jedno bistro máme v Liberci, kde s rodinou
žijeme, další na pražském Chodově a na
Černém Mostě. Čtvrté v Hradci Králové
jsme zavřeli, protože lidé v menších městech
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na raw ještě nemají peníze ani psychické
nastavení. Ostatně od roku 2014 jsme pořád
v červených číslech a obávám se, že provoz
budeme i nadále dotovat z výnosů ostatních
firem,“ přiznává podnikatele.
A dodává: „Ale co na tom, mám dávat peníze do charity, nebo do propagace zdravého
životního stylu?“ Podnikatel se domnívá, že
stejně jako s většinou dalších aktivit trochu
předběhli dobu – značka je od počátku
připravovaná jako franšízovatelná síť, jejíž
čas teprve přijde.

FOTO: Martin Pinkas

odvaha zahodit kruNýř
Stanislav Petříček zdůrazňuje, že ke svému
štěstí i smůle hodně přemýšlí. Ke změně
životních postojů ho vedlo sledování okolí
a smrt několika jeho známých, kteří vedli
hektický život a nedbali na zdraví. „Já se v té
době začal potápět... myšleno tak, že jsem se
při zavazování tkaniček nadechl a se zadrženým dechem jsem se přes břicho pracně
potopil k botám,“ vypráví.
„Měl jsem zhruba metrák. Svaly i tuk totiž
plní stejnou funkci – nadměrnou hmotou si
vytváříte ochranný krunýř. Došlo mi, že kolem padesátky bych vyfasoval první prášek,
postupně bych začal zobat celé tablo, skončil
v LDN a tam roky koukal do stropu. Mám
čtyři děti a chci tu s nimi být co nejdéle a ve
zdraví. V prosinci roku 2013 jsem inspirován
kolegou přestal jíst maso a hned v únoru začal držet třicet tři dny trvající půst, při němž
jsem shodil 28 kilo. To samozřejmě nikomu
nedoporučuji. Okamžitá totální změna stravy
je totiž pro organismus šok a i k striktnímu
raw jídelníčku vede dlouhá cesta detoxů.
Odlehčení jednou až dvakrát týdně však stojí

za vyzkoušení,“ doporučuje muž označující
sám sebe za „věcného vegana“.
ŽeNy v převaze
Zákazník bistRAWveg splňuje alespoň dvě
kritéria ze tří: příjem nad 15 tisíc korun měsíčně, zájem o zdraví nebo o přírodu. Duší
bister je Petříčkova druhá manželka. „Je to
požitkářka a umí jídla skvěle připravit. Dá
dohromady několik zahraničních receptů
a vytvoří z nich svůj,“ pochvaluje si spolumajitel.

„Ostatně tento styl stravování je zatím
více rozšířen mezi ženami. Řekněte chlapovi, že jídlo je zdravé, a pro něj to znamená,
že prostě musí být nechutné a nestravitelné.
Raw strava však nejen skvěle chutná, ale

Desatero zdraví
1. Co nejjemnější strava bez masa
2. Studená sprcha či studená koupel každý
den (Wim Hofova metoda, eventuálně
sauna)
3. Meditace jednou až třikrát denně, např.
plná koncentrace na konkrétní činnost
nebo imaginační meditace vedoucí ke
změnám zaběhnutých vzorců
4. Doplňování energie cvičením (Stanislav
Petříček nedá dopustit na čchi kung)
5. Co nejčastější procházky a sport, ideálně
v kontaktu se zemí (skvělá je chůze
naboso a barefooot obuv)
6. Připustit si, že potřebujeme obranu před
negativními energiemi okolí, a naučit se
vnímat ty dobré
7. Nevměšovat se do věcí, do nichž nám nic
není, pěstovat respekt a toleranci
8. Psychohygiena – naučit se odpočívat, nezanedbávat dovolené, hledat klid mysli,
respektovat své potřeby
9. Rehabilitace – masáže, akupunktura,
dávat do pořádku nejen fyzické, ale
i emocionální, mentální a spirituální tělo,
naučit se vhodné techniky, jimiž si mohu
v každé situaci pomoci, např. reiki
10. Zpracovat téma Vnitřního dítěte –
programy a traumata z dětství totiž
ovlivňují celý náš život

funguje také proti stresu a vnitřně i zevně
vás zjemní. Její pracná příprava však lidi
odrazuje, proto těm, kteří nemají čas ji
připravovat, nabízíme i rozvoz. K rozhodnutí
stravovat se vegansky, nebo dokonce raw,
tedy potřebujete jenom odvahu vykročit
z bubliny a jemnost.“
Slovo jemnost používá spolumajitel bister
často. Nicméně člověk znalý korporátních
poměrů sousloví „jemný manažer“ považuje
za podobný protimluv jako „svítání na západě“. Stanislavu Petříčkovi však zjemnění
v práci nepřekáží.
„Zůstala mi věcnost i schopnost rozhodnout se a neřešit detaily. Stejně vím, kam
dojdu, jen na to už tolik netlačím. A pořád
platí, že úspěch je zodpovědnost a disciplína. Přibyl mi respekt k sobě i druhým,
méně zatvrzele se bráním a něco si dokazuji.
Naučil jsem se také víc vidět věci z pohledu
druhého člověka. Ani zaměstnance si už nevybírám, chodí sami – prostě co přitahujete,
to máte! A když to s někým nejde, tak dobře
vím, proč ke mně přišel a co mě měl naučit,“
směje se úspěšný podnikatel.
JANA ŠUlisTOVÁ
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MANAŽeR ROKU

V 26. ročníku soutěže Manažer roku zvítězili
představitelé technologicky progresivních oborů

FOTO: Alex Macciani

Manažeři roku:
Tanja Vainio a prof. Vladimír Mařík
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MANAŽeři ROKU 2019.
Vítězi 26. ročníku klání manažerů se
stali Tanja Vainio, generální ředitelka
společnosti ABB pro Českou republiku
a Slovenskou republiku, a prof. Vladimír
Mařík z Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT.

N

ejlepšími manažery v České
republice za rok 2018 se stali prof.
Vladimír Mařík z Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC
ČVUT a Tanja Vainio, generální ředitelka
společnosti ABB pro Českou republiku a Slovenskou republiku.
Zvítězili v soutěži Manažer roku, kterou
již 26 let vyhlašuje Česká manažerská asociace (ČMA). Cenu převzali v pražském Paláci
Žofín při slavnostním galavečeru, při němž
se sešly téměř tři stovky manažerských
osobností a hostů. Vládu reprezentoval
premiér Andrej Babiš.
vizioNáři doby
Vítězní Manažeři roku jsou od sebe generačně vzdáleni, oba ale zastupují oblast moderních technologií – prof. Vladimír Mařík
jako průkopník kybernetiky a představitel
instituce evropského formátu a Tanja Vainio
jako nositelka inovací. „Používání a vývoj
nových technologií je součástí naší DNA,“
říká Tanja Vainio.
Výsledek okomentoval předseda patnáctičlenné Národní komise prof. Zdeněk
Souček: „Oba prokázali vynikající manažerské vlastnosti v nejmodernější oblasti
současného podnikání“.
Podobná slova volil ve svém úvodním projevu na Žofíně prezident ČMA Pavel Kafka,
který neskrýval potěšení z toho, že mezi
finalisty a laureáty vzrostl počet manažerů,
kteří reprezentují moderní perspektivní
obory. „Jsem rád, že celý průběh 26. ročníku
a jeho výsledky potvrzují vysoký společenský význam tohoto dlouhodobého projektu,“
uvedl.
Petr Kazík, předseda hodnotitelské komise, která účastníkům soutěže udělila body
v prvním kole, uvedl: „Považuji za výtečné,
že zvítězili manažeři z vysoce progresivních
oborů s obrovskou perspektivou. Narušují
přívlastek České republiky jako montovny.“
padesát fiNalistů
Do závěru soutěže se letos dostalo padesát
finalistů, do nejužšího výběru postoupilo
deset manažerů. Vedle vítězů to byli generální ředitel ČEPRO Jan Duspěva, tajemník
Magistrátu města Opavy Tomáš Elis, proku-

Top 10. V desítce nejlépe bodově hodnocených manažerů se
umístili (zleva) generální ředitel
Čepra Jan Duspěva, tajemník
Magistrátu města Opavy Tomáš
Elis, prokurista Bekaert Petrovice
Adam Liška, ředitel Fakultní
nemocnice Motol Miloslav Ludvík,
Tanja Vainio, generální ředitelka
ABB pro ČR a SR, Vladimír Mařík
z Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky CIIRC
ČVUT, jednatel Sobriety Michal
Vajdák, generální ředitel Brose CZ
Niclas Pfüller, generální ředitel
Aramarku Vladimír Staněk.

„Úspěšný lídr nemůže
být sám. Jeden člověk
nikdy nezvládne tolik,
co velký a různorodý
tým, na nějž se lze
stoprocentně spolehnout.
Musí to být také lídr,
který každou změnu
považuje za příležitost.“
Tanja VaInIo

„To, co funguje nejlépe,
je podpora sebemotivace
zaměstnanců a otevírání
dveří na světová pracoviště
ke světovým špičkám.
Jiným benefitem je
respekt k samostatnému
rozhodování pracovníků
v oblasti směrování
výzkumu, jeho
financování a vnitřní
organizace týmu.“
PRoF. VlADiMíR MAříK

PReMiÉROVO UZNÁNí. Slavnostního večera
v pražském Žofíně se zúčastnil i předseda vlády
Andrej Babiš a předseda patnáctičlenné hodnoticí
Národní komise prof. Zdeněk Souček (vpravo).

rista Bekaert Petrovice Adam Liška, ředitel
Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík,
výkonný ředitel Agrofertu Josef Mráz,
generální ředitel Brose CZ Niclas Pfüller,
generální ředitel Aramarku Vladimír Staněk
a jednatel Sobriety Michal Vajdák.
Jedenáct nejlepších manažerů se umístilo
v soutěžních oborových či nových kategoriích. Vůbec poprvé byla udělena cena
v kategorii Vizionář, v níž uspěl Tomáš Mikolov, vědec světového významu, průkopník
v oblasti umělé inteligence, a také kategorie
Krizový manažer, kterou získal Tomáš
Milich, OVUS – podnik živočišné výroby.
Nová byla kategorie Zahraniční manažer,
kde se prosadil Niclas Pfüller ze společnosti
Brose CZ. Jako Mladý manažerský talent
uspěl Adam Liška z Bekaert Petrovice. V kategorii Služby vyhrála Simona Kijonková ze
společnosti Zásilkovna. Ve zdravotnictví zazářil Miloslav Ludvík, FN Motol. V průmyslu uspěl Jan Duspěva, ČEPRO, v zemědělství
Josef Mráz z Agrofertu a v kategorii Veřejná
správa Tomáš Elis z magistrátu Opava.
Předávala se také speciální cena za Inovace
pro udržitelný rozvoj. A do síně slávy byl
uveden Václav Matyáš, uznávaná osobnost
v oblasti stavebnictví a dlouholetý prezident
Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Red
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Umíme nabídnout rozmanitost

„Musíme umět rychle reagovat na potřeby trhu,“
říká prokurista firmy Bekaert Petrovice Adam Liška,
který řídí výrobu české pobočky společnosti s kořeny v Belgii
míry podílí i na samotném vývoji. Centrálně
jsme podporováni významnými divizemi
Bekaert Engineering, které jsou zastoupeny ve čtyřech zemích světa, a také naším
technologickým centrem, které se nachází
přímo v Belgii. Klíčovým aspektem pro naši
výrobu je nutnost rychlé reakce na požadavky zákazníků, co se týče kvality výrobků
či navýšení objemu výroby. Právě v těchto
bodech plně využíváme rychlost našeho
interního vývoje, kdy i samotné strojní zařízení si dokážeme vyvinout, vyrobit a uvést
také do provozu. Mohu konstatovat, že jsme
do jisté míry značně soběstační, což je naší
silnou stránkou.

V čem se odlišuje „belgická“ technologie
vaší mateřské společnosti Bekaert od
ostatních ocelových vláken na českém trhu?
Výjimečnost a konkurenční odlišnost našich
vláken tkví také v jejich způsobu provedení.
To znamená, zda jde o vlákna volná, či lepená. Lepená vlákna mají své značné zastoupení i na globálním trhu, kde jsou směřována
například do aplikací důlního stavebního
průmyslu, to jsou zejména severské země,
nebo pro tunely určené pro rychlovlaky či
metro. Značnou část našeho portfolia tvoří
ocelová vlákna využívaná pro prefabrikátové aplikace či vlákna využívaná do průmyslových podlah.
Přináší vám spojení s globální
společností rychlejší přístup ke špičkovým
technologiím, než mohou mít například
lokální tuzemské firmy?
Určitě ano. Jako společnost, která je
součástí naší globální divize stavebních
výrobků neboli building products, jsme se
za ta léta dostali mezi špičku v oboru i mezi
špičku mezi našimi závody. Tento jev má
pozitivní dopad na vývoj nových technologií, výrobků a digitálních způsobů práce,
neboť právě petrovický závod se do značné

Jak se vaší společnosti daří obstát
v tvrdém konkurenčním prostředí?
Výhodou naší produkce je zejména její
rozmanitost a široké portfolio zákazníků.
Zároveň jsme schopni efektivně reagovat
na náhlé požadavky zákazníků a náš proces
adaptovat tak, aby byl plně v korespondenci

s očekáváním zákazníka. Tímto způsobem
se snažíme rozložit potencionální riziko
dopadu nestabilních segmentů, popřípadě
krizí ve stavebním průmyslu. Proto mohu
říci, že naše produkce jde v posledních
letech směrem opačným. Směrem navyšující
se každoroční produkce. Postupně se nám
otevírá jak český trh, tak i ten globální.
Mnoho stavebních projektů brzdí
zkostnatělá legislativa i tragická úroveň
státní správy. O nápravě se diskutuje roky,
vidíte tentokrát nějakou skutečnou šanci na
zlepšení?
Rád bych věřil tomu, že ke zlepšení naší
legislativy či procesů stavebního řízení
v blízké budoucnosti dojde. Bohužel i jako
výrobce se potýkáme často s tím, že přemíra
legislativních formulí, nedostatek pracovníků státní správy, neřízené vyřizování
žádostí a chybějící schopnost rozhodnout
často vedou ke zbytečným a dalekosáhlým
průtahům řízení našich zákazníků. Tak jako
naši zákazníci, tak také my investujeme do
svého budoucího rozvoje nemalé finanční
prostředky, kde právě uvedená zkostnatělá
legislativa brzdí i naše projekty. Jsem přesvědčen, že i právě díky těmto negativním
jevům dochází ke zpětnému posuzování již
schválených investičních projektů, k částečné nechuti investorů vkládat své prostředky,
a tím i ke zpomalení celé ekonomiky stavebního odvětví.
Velkým tématem posledních let je
udržitelnost, cirkulární ekonomika,
maximální recyklace již použitých
materiálů. Projevuje se také ve vašem
oboru?
Obecně strategie oběhové ekonomiky
a maximální recyklace je v naší společnosti
řádně využívána v oblastech, kde nachází
své uplatnění a především smysl. Od optimálního využití vstupních surovin, jejich
zpracování, produkce odpadu a následného
zpracování přes využití ekologicky či energeticky méně náročných technologií.

FOTO: archiv

V letošním ročníku soutěže Manažer roku
jste se umístil v top 10 nejlepších manažerů,
zároveň jste získal cenu Mladý manažerský
talent do 35 let. Co to pro vás znamená?
Umístění v této prestižní soutěži hned ve
dvou kategoriích je nejen pro mě, ale i pro
můj tým velkým úspěchem. Už při samotné
myšlence mé nominace do soutěže Manažer
roku byl hnacím článkem především samotný tým, se kterým jsme za poslední léta
dokázali dosáhnout nevídaných výsledků,
dokázali jsme překonat transformační období a nastavit vysoké produktové i procesní
standardy na celosvětově nejlepší úrovni.
Mým posláním bylo také udělat maximum
pro to, aby i tento tým byl ohodnocen na té
nejvyšší možné úrovni. Vítezství je nejenom
profesním, ale i osobním úspěchem.
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Jsme na špici v robotizaci

V Česku je průměr 119 robotů na deset tisíc zaměstnanců,
v Německu 322 robotů, u nás je to 700 robotů, říká generální ředitel
a jednatel Brose CZ Niclas Pfüller
V letošním ročníku soutěže Manažer roku
jste se umístil mezi top 10 a zároveň jste
zvítězil v kategorii Zahraniční manažer
roku. Co to pro vás znamená?
Je to velká pocta a rád bych poděkoval všem
zaměstnancům a manažerům za jejich podporu v posledních patnácti letech v České republice. Poznal jsem skvělé lídry, kteří mi byli
zároveň mentory, a jsem velmi rád, že také já
mohu předávat své zkušenosti mladým lidem
v našem regionu, být jim koučem a napomáhat jejich dalšímu rozvoji. Ocenění je pro mě
motivací k dalšímu úsilí, aby se Česko a zejména Moravskoslezský kraj staly lídry v oblasti
technologií, vývoje produktů, vzdělávání, ale
také jako střediska globálních služeb.

FOTO: archiv

Brose CZ je v první desítce největších
zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji.
Je dnes složitější přivést do firmy nového
zaměstnance, nebo si udržet ty stávající?
Svá úskalí má obojí. Obojí je také pro nás
důležité. Je naprosto nezbytné udržet si
kvalitní zaměstnance, protože se senioritou
zaměstnanců, jejich zkušenostmi a dovednostmi roste samozřejmě také firma. Za
tímto účelem nabízíme rozvojové programy
pro talentované zaměstnance a možnost kariérního rozvoje pro všechny úrovně. Protože stále narůstá náš význam například v oblasti vývoje nových produktů nebo služeb, je
pro nás důležité, abychom byli zajímaví pro
ty nejlepší zaměstnance v regionu. Snažíme
se nabídnout co nejmodernější pracovní
prostředí, firemní benefity a odlišit se naším
zapáleným a inspirujícím vedením.
Pomáhají ke spokojenosti zaměstnanců
vaše aktivity, které dokážou sladit pracovní
a rodinný život, jako je otevření firemní
školky a jeslí?
Jsme schopni nabídnout moderní pracovní
prostředí s širokým portfoliem aktivit pro
naše zaměstnance, ať už se jedná o sportovní akce, fyzioterapie, benefitní program,
ale také například pružnou pracovní dobu
nebo home office tam, kde to pracovní náplň

umožňuje. Velkou pomocí našim zaměstnancům je náš Brose Kids Club, zejména
letní tábory a odpolední klub pro školáky.
Spolupracujete se školami v regionu.
Přináší to výsledky?
Již mnoho let spolupracujeme s univerzitami v Ostravě, Brně a Zlíně. Máme s nimi
velmi dobré zkušenosti. Studenti s námi
spolupracují coby stážisté, a spousta z nich
následně v naší společnosti zůstává. Pro
mě je velmi důležité, abychom jim během
jejich pobytu umožnili „nasát atmosféru“
v naší společnosti a poskytli možnost
osobního rozvoje. Také jsme dlouholetým

a hrdým partnerem týmu Formula Student
VŠB-TU Ostrava.
V roce 2014 jste otevřeli v Kopřivnici
automatizovaný sklad. Kolik pracovníků
tím ušetříte?
Automatizovaný sklad je pouze malou částí
našeho inovativního nového logistického
konceptu, na kterém jsme od roku 2011
spolupracovali s Technickou univerzitou
v Mnichově. Byl to takový náš vstup do Průmyslu 4.0. S tímto konceptem jsme uspěli
na soutěži Logistic Awards 2015 pořádanou
Německou asociací automotive. Získali jsme
druhé místo. I dnes je tento koncept zmiňován jako benchmark pro další inovativní

logistické koncepty v Evropě. Důležitější než
automatizovaný sklad je ale automatizovaná
nakládka vláčků, které rozvážejí díly do
výroby, a zóna přebalování a automatizované depaletizace. Jednak to pomohlo snížit
fyzickou náročnost pro naše zaměstnance,
ale zároveň jsme získali prostor k dalšímu
růstu výroby. Tento nový logistický koncept
přinesl nová a moderní pracovní místa.
Prosazuje se automatizace u vás i jinde?
Brose nepřišlo do Česka za levnou pracovní
silou, důvodem byli motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci. Od samotného počátku
neděláme rozdíly mezi výrobními koncepty
v německých či českých závodech. Což se
mimo jiné projevuje v tom, že již nyní máme
velké zastoupení robotů. Pokud se podíváme
na data World Robotics Benchmark, tedy
počet robotů na deset tisíc zaměstnanců, pak
vede Korea se 710 roboty, Německo jich má
322 a Česká republika 119. V Brose CZ jsme již
ale na sedmi stech a stále výrazně porosteme.
Kam budete směřovat dál?
V nejbližší době budeme pro našeho
zákazníka, výrobce prémiových automobilů, spouštět nový velmi moderní výrobní
koncept. Kromě toho, že je postaven na
principu štíhlé výroby, value streamu a využití robotů, zahrnuje také AGV (Automated
Guided Vehicles), které v rámci výrobní
linky převážejí výrobky na testování nebo
k operátorům, samozřejmostí je také zlepšená ergonomie této linky. A další pilotní
projekty v této oblasti se připravují.
Kvůli snižování emisí jsou výrobci dílů
pro automobily pod tlakem, aby snižovali
jejich hmotnost. Jak se s tím vyrovnáváte?
Tyto změny pro nás nejsou novinkou. Zabýváme se jimi již několik let a neustále se
snažíme snižovat hmotnost dílů a poskytovat co nejvyšší bezpečnost. Našim zákazníkům poskytujeme inovativní výrobky
a zkušenosti v mechatronice dveří, sedadel
a motorů.
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Odměny podle úspěchu léčby? Bič na nemocnice
„České zdravotnictví patří k nejefektivnějším na světě,“
říká ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík.

Čepru jsme vrátili dobré jméno
Předseda představenstva a generální ředitel
Čepra Jan Duspěva se nebál ujmout státního
podniku v těžké době
v čele s tehdejším generálním ředitelem
Když člověk sleduje mediální výstupy
Pavlem Švarcem bylo odrazit veškeré ataky,
Čepra z poslední doby, převažují v nich
výrazně zlepšit její ekonomickou kondici
informace o soudech s bývalými manažery
a etablovat ji mezi moderní průmyslové
i odvracení šikanózních insolvencí. Jak pro
podniky.
vás bylo před pěti lety těžké rozhodování,
Za osm let, kdy jsem působil v pozici obzda přijmout nabídku stát se předsedou
chodního ředitele, se dařilo
představenstva ve společnosti,
jednotlivé cíle postupně
která si s sebou z minulosti
naplňovat. Rozhodování, zda
vlekla podobné problémy?
přijmout nabídku a stát se
Do společnosti Čepro jsem
předsedou představenstva, nenastoupil již v roce 2005, kdy
bylo proto až tak složité. Chtěl
se řešila zejména kauza krimijsem dokončit rozdělanou pránálního ataku skupiny kolem
ci tak, aby společnost Čepro
Radovana Krejčíře a Martina
po ukončení mého působení
Pechana (bývalý obchodní
nebyla zatížena soudními řízeředitel společnosti Čepro –
ními, a naopak, aby pravidelně
pozn. red) a výrazně negativní
vykazovala dobré hospodářské
hospodářské výsledky společvýsledky.
nosti. Hlavním cílem vedení
JAN DUsPěVA

V letošním ročníku soutěže Manažer roku
jste se stal vítězem v kategorii Průmyslu
a umístil jste se v top 10. Berete to jako
satisfakci, že jste se tak náročného úkolu
před lety ujal?
Ocenění si velice vážím a zároveň jej chápu
jako ocenění celého týmu svých spolupracovníků. Největší satisfakcí pro mě je
skutečnost, že se společnosti Čepro nejen
podařilo vrátit dobré jméno, ale zároveň ji
restrukturalizovat tak, aby byla konkurenceschopná a zařadila se mezi nejúspěšnější
společnosti v oboru.
Státní firmy často prohrávají
přetahovanou o zaměstnance se
soukromými společnostmi. Vám se podařilo
Čepro personálně stabilizovat. Jakou
cestou?
Podle mého názoru se podařilo postupně vytvořit firemní kulturu, se kterou se
zaměstnanci společnosti Čepra ztotožňují.
K tomu napomáhá jejich široké zapojení do
budování vize budoucího rozvoje společnosti. Stabilní pracovní prostředí podporované
postupným růstem platů je tak v současnosti velkou devízou společnosti Čepro.

A191002656
A191002648

Personální krize v tuzemském zdravotnictví
ale trvá… Nabídnete recept na její řešení?
Krize pokračovat pravděpodobně bude,
a to především v nemocnicích. Řešením
je redukce požadavků na počet personálu ve službě a zapojení zdravotníků

Největší českou nemocnici
vedete 20 let. Co se u vás
osobně i ve zdravotnictví od
Nebyl by podle vás řešením
té doby změnilo?
systém založený na Value Based
Za velký úspěch považuji, že
Healthcare, kdy jsou lékaři
se nám podařilo kompletně
odměňováni jen za to, jakých
zrekonstruovat dětskou část
úspěchů se svými pacienty
nemocnice, která je dnes nejdosahují?
modernějším zdravotnickým
Odměňování ve zdravotnictví
provozem v Česku. Ve zdraje velmi komplikovaná otázka,
votnictví se za posledních
kterou zatím zcela nevyřešidvacet let kladl velký důraz
li nikde na světě. Rozhodně
na platy, což se následně pro- MilOslAV lUDVíK
zajímavým nápadem by bylo odjevilo v jejich dramatickém
měňování podle výsledků léčby,
zvýšení. Za léta působení v nemocnicméně je nutné si uvědomit, že na tomto
nici jsem se naučil jednu nelehkou
systému jsou bity velké nemocnice, které
disciplínu, jak vycházet s lékaři. To
řeší nejsložitější medicínské případy.

INZERCE

Zdravotnictví nejvíce trápí nedostatek
sester. Jaká je situace v motolské
nemocnici?
V posledním roce se nám podařilo situaci
stabilizovat a počet přicházejících sester je
vyšší než odcházejících.

z ambulantního terénu do služeb v nemocnicích.

Často slýcháme, že je české zdravotnictví
černou dírou, kde se ztrácejí miliardy. Je
náš systém dostatečně efektivní?
Naše zdravotnictví je podle mého názoru
„poslední západní na východě“. OECD jej
hodnotí jako jedno z nejefektivnějších – to
znamená, že s minimem nákladů vykazuje
maximální výkony srovnatelné s jinými
vyspělými evropskými zeměmi.

FOTO: archiv

Co pro vás znamená nominace do soutěže
Manažera roku? Vnímáte ji jako ocenění
vaší práce?
Jednoznačně ji vnímám jako ocenění toho,
co dnes FN Motol, jejímž jsem ředitelem,
v českém zdravotnictví představuje.

INZERCE

je pro nezdravotníka velká manažerská výzva. Pozice ministra mě zase
naučila nahlížet na zdravotnictví jako
na celek.

MANAŽeR ROKU
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Ekologie nám není cizí
„Za posledních deset let jsme investovali více
než 100 miliard korun,“ říká Josef Mráz, výkonný
ředitel a místopředseda představenstva Agrofertu
V letošním ročníku soutěže Manažer roku
jste se umístil v top 10 nejlepších manažerů.
Co to pro vás znamená?
Samozřejmě mám radost. Umístění v žebříčku si vážím a těší mě. Nevnímám však umístění v top 10 jen jako svůj osobní úspěch, ale
jako úspěch celého našeho firemního týmu,
kterému bych tímto rád poděkoval. Jak už
jsem řekl v nominačním rozhovoru, Agrofert
je manažerská výzva. A myslím, že nejen pro
mě, ale pro všechny kolegy, kteří se na jeho
řízení podílejí. Navíc v době, která není pro
Agrofert úplně jednoduchá.

INZERCE
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Jak se vaší společnosti daří obstát
v tvrdém konkurenčním prostředí?

Velkým tématem posledních let je
udržitelnost, cirkulární ekonomika,
maximální recyklace již použitých materiálů.
Projevuje se také ve vašem oboru?

K těmto tématům přistupujeme v Agrofertu
v mnoha oblastech velmi aktivně. Koncern
je velmi rozsáhlý, namátkou mohu uvést
třeba odstraňování starých ekologických
zátěží a modernizaci energetických zdrojů,
především v chemických továrnách. Snažíme se také o hospodárné zacházení s vodou.
Například použitím vhodných osevních
postupů v zemědělství. A také třeba v potravinářství se snažíme snižovat hmotnost
plastových obalů a tam, kde to jde, nahrazovat plastové obaly papírovými. Ročně tak
ušetříme desítky tun plastů. Za posledních
deset let jsme investovali ze svých vlastních
prostředků do rozvoje našich firem více než
100 miliard korun. Z toho nemalá část šla
právě na ekologické investice.

Skutečné překážky jsou často jen v naší hlavě
„Moje základní doporučení pro ženy je, aby se
podnikání nebály,“ říká Simona Kijonková,
CEO holdingu Packeta a zakladatelka a majitelka
Zásilkovny
V letošním ročníku soutěže Manažer
roku jste se umístila v top 10 nejlepších
manažerů. Co to pro vás znamená?
Samozřejmě taková ocenění potěší. Je to
signál, že si někdo všiml vaší práce a že snad
jdete po správné cestě. Na druhé straně
takováto ocenění nepřeceňuji. Není to něco,
za čím bych se hnala a kam bych systematicky směřovala svoji energii. Vnímám to jako
ocenění práce celého týmu, protože kolegové
jsou často ve svých oborech lepší než já
a mým úkolem je najít ty nejšikovnější lidi
na trhu, obklopit se jimi, dávat jim prostor
k realizaci a motivovat je.

FOTO: archiv

Domnívám se, že situace v Agrofertu se
nijak neliší od situace v mnoha jiných
českých firmách. Ekonomice se v době
konjunktury na jedné straně sice daří,
ale současně se prakticky ve všech našich
firmách potýkáme s citelným růstem
nákladů. Ať už jsou to ceny vstupních surovin, mzdy, rostoucí ceny energií a podobně.
Přesto máme za sebou velmi slibný první
kvartál letošního roku, kdy naše výsledky
překročily plán.

joseF
MRÁZ

Zastoupení žen ve vrcholných pozicích
firem je v Česku stále nedostatečné. Čemu to
přičítáte?
Nebyla bych tak skeptická. Když se podíváme na počet žen, které v Česku zakládají

firmy, tak roste. Žena, která si chce založit
firmu a podnikat, není v České republice
diskriminována žádnými zákony nebo
nařízeními. Nejčastější bariérou je určitě
skloubení podnikatelských aktivit s domácností a mateřstvím. V některých odvětvích,
kde silně dominují muži, to žena určitě může
mít těžší, ale ženský podnikatelský svět má
v Česku velmi dobrou a silnou základnu
a důležité je, že počet úspěšných českých
podnikatelek stále roste.
siMONA KiJONKOVÁ

Co byste ženám, které se chtějí prosadit,
poradila?
Moje základní doporučení pro ženy je, aby
se podnikání nebály. Ty skutečné překážky
jsou totiž často jen v naší hlavě. Já sama
jsem toho důkazem. Se začátkem podnikání
jsem zbytečně dlouho otálela. Pořád jsem
si říkala, že nemám dostatek zkušeností,

musím dokončit vysokou školu, musím vyjet
do zahraničí, nabrat zkušenosti ve firmách,
našetřit dostatek peněz. Na start podnikání nejsme ale nikdy dost připraveni, vždy
se učíme se za pochodu. Proto doporučuji
neváhat a nebát se udělat v podnikání ten
první krok.
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Češi jsou pořád ještě podpojištění
„Téměř ve všech segmentech je často
pojištění takříkajíc jen aby bylo,“
říká Filip Král, člen představenstva
Kooperativy

P

ojišťovna Kooperativa je synonymem
úspěchu. Z firmy založené v roce
1991 na „zelené louce“ se nyní po
fúzi s Pojišťovnou České spořitelny stala
jednička českého pojistného trhu. „Většina
růstu přitom byla zajištěna organicky prací
lidí v naší firmě; jen zřídka jsme se pustili
i do nějaké menší akvizice. Je to vlastně
příběh ojedinělý a zajímavý i v evropském
kontextu,“ říká člen představenstva
Kooperativy Filip Král.
Firmy vašeho segmentu asi nejlépe
představí čísla. Jak je na tom Kooperativa
s počtem klientů?
Nějakým způsobem Kooperativa zasahuje
téměř tři miliony českých klientů, i když je
samozřejmě otázka, jak se počítají například
různé rámcové smlouvy. Máme pojištěno
více než 1,5 milionu aut, více než milion domácností a smluv životního pojištění máme
více než 1,5 milionu. Celkově spravujeme
téměř pět milionů pojistných smluv.
Patříte do silné rakouské skupiny Vienna
Insurance Group…
Při vzniku Kooperativy skupina ještě neexistovala, dominantní rakouskou pojišťovnou
byla Wiener Stadtische, která podpořila naši
pojišťovnu kapitálově i určitým know-how.
Po ustanovení holdingu Vienna Insurance
Group (VIG) jsme se stali dceřinou společností holdingu. VIG momentálně sdružuje
více než padesát pojišťoven v pětadvaceti
zemích především střední a východní
Evropy. Je to největší pojišťovací skupina

v této oblasti. Strategie VIG byla od počátku
jasná: vsadit na rozvíjející se trhy střední
a východní Evropy. Jsme významně zastoupeni například i na Ukrajině, v Makedonii,
Srbsku, Chorvatsku…
Jakou pozici má v rámci holdingu VIG
Kooperativa?
Rakousko a Česká republika jsou nejsilnějšími zeměmi holdingu – jak z hlediska pozice
na místních trzích, tak z hlediska příspěvku
do zisku skupiny. Česká republika, v níž do
holdingu VIG kromě Kooperativy patří ještě
Česká podnikatelská pojišťovna, je největším přispěvatelem ze všech zemí holdingu
mimo Rakousko.
V čem je pro vás vlastně VIG užitečná?
Holding VIG je založený na hodnotách
multibrandu. Na rozdíl od jiných skupin
nepoužívá jeden firemní brand pro celou
Evropu. Holding VIG vytváří spojovací linky
mezi svými členy, ale vláda nad lokálním
děním zůstává v rukou lokálních hráčů.
Proto také nejsme pobočkou třeba Wiener
Stadtische. Nejde přitom jen o název, ale
i o management. Strategií holdingu je, že
lokální manažeři rozumějí trhu lépe než
„úředníci“ ve vzdálené centrále.
Holding VIG je tedy do značné míry založen na svobodě podnikání v jednotlivých
zemích, zároveň ale zajišťuje silné kapitálové
zázemí. Pokud jde o společné aktivity, VIG
dohaduje podmínky „deštníkových“ smluv,
rámcové dohody a jedná s velkými hráči
byznysu. My pak z těchto smluv čerpáme.

Ale odpovědnost za každodenní byznys
zůstává v dané zemi, tedy v našem případě
v České republice.
To vypadá jako rozumné a perspektivní
uspořádání věcí…
Nepochybně ano, naše úspěchy to dosvědčují. Samozřejmě zároveň rozvíjíme i spolupráci mezi pojišťovnami jednotlivých zemí.
My jsme například v ČR vybudovali silné
analytické zázemí pro práci s daty a analýzy
chování trhu, zejména pojištění motorových vozidel. Tuto službu teď poskytujeme
i společnostem v zemích, kde takové zázemí
nemají, což je třeba Balkán nebo Pobaltí.
V některých případech se samozřejmě hodí,
když je projekt od počátku skupinový –
třeba implementace evropských účetních
standardů IFRS –, protože skupina potřebuje jednotně účtovat a centrálně řídit bilanci.
Ale většinou se spíš jedná o regulatorní
věci, byznysové záležitosti se snažíme dělat
lokálně.
Neobáváte se, že kladivo sektorového
zdanění může dopadnout i na vás? Přece
jen do Rakouska odvádíte formou dividend
částky nikoli zanedbatelné…
Vienna Insurance Group je většinový majitel
Kooperativy – dividendy tedy jdou z větší
části do Rakouska, z menší pak zůstávají
lokálním menšinovým akcionářům.
Diskuse na téma sektorové daně a zdanění
technických rezerv pojišťovny je v této chvíli
na stole. Řekl bych ale, že úvahy o zdanění
technických rezerv jsou nešťastné, protože
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než jsou dnes. Celých 30 let od sametové
revoluce pojistný trh funguje dobře v tom,
že nikdy nepotřeboval na rozdíl od jiných
sektorů finančního trhu ani korunu státní
pomoci. Bylo to dáno především osvíceností
hlavních hráčů. Pokud se nějaká pojišťovna
ocitla na hraně problémů, byla akvírována
jinou, takže se trh sám čistil fúzemi a akvizicemi. A v opravdu kritických situacích,
třeba za časů velkých povodní v letech 1997
a 2002, jsme (za pomoci světových zajistitelů) jako trh dokonale zafungovali, a to bez
jakékoli státní sanace či vytváření speciálních fondů. Zčásti i proto, že pod pečlivým
dohledem ČNB jsou pojišťovny kapitálově
vybaveny tak, že úroveň jejich technických
rezerv stačí na pokrytí závazků.
Pokud je dnes rétorika ministerstva
financí, že má být zdaněno cokoli, co je nad
minimální povinnou úroveň rezerv, tak to
nepřímo motivuje k tomu držet nižší úroveň
rezerv, než by bylo obezřetné a často optimální. Proto si myslíme, že diskuse tímto
směrem není pro stát strategicky výhodná.
Také je třeba vzít v úvahu, že pojišťovny
primárně reinvestují prostředky klientů –
podle toho, jak mají nastaveny investiční
limity – do českých státních dluhopisů.

Pokud dojde k rozkolísání odvodů nebo
vypuštění části rezerv, přinese to s sebou
i pokles nákupu těchto dluhopisů. Nevím,
zda je právě toto pro stát žádoucí.
Pokud jde o dividendy, jsme stejný podnikatelský subjekt jako kdokoli jiný. Část
našich zisků zůstává tady v České republice
jako mzdy (a pojišťovny jsou významným
zaměstnavatelem, zejména při započtení
i souvisejících profesí) a investice, část formou dividend odtéká do zahraničí.
Jak jste spokojeni s rozložením svého
portfolia na českém pojišťovacím trhu?
Myslím, že principiálně můžeme být spokojeni – v tom smyslu, že se Kooperativa vždy
snažila být tady pro všechny životní situace
klientů, což se jí nadále daří. Třeba pokud
jde o životní pojištění, jsme po fúzi s Pojišťovnou České spořitelny a akvizici brandu
FLEXI s výrazným náskokem jedničkou
na trhu. Kooperativa i Česká podnikatelská
pojišťovna jsou univerzální pojišťovny, které
pokrývají prakticky vše od běžných úrazových pojistek přes životní pojistky, pojištění
motorových vozidel, domácností či cestovní
pojištění až po pojištění velkých podnikatelských rizik. Pár segmentů sice nemáme
obsazených, ale to jsou marginální záležitos-

ti. Jako v každém podnikání i tady platí, že
některé segmenty jsou zdravější a jiné méně.
Životní pojištění nemá v poslední době
příliš dobrou pověst…
Situace se ale právě na trhu životního pojištění v posledních letech mění. Došlo zde
k několika vlnám, například když se zavedlo
daňové zvýhodnění tzv. třetího pilíře, do
něhož životní pojištění náleží. To významně podpořilo růst spořicího a investičního
životního pojištění, jež dlouho převládalo.
V posledních letech se ale kormidlo správně
obrací zpátky k zajištění životních a zdravotních rizik. Takže dnes většina pojišťoven
prodává stejné objemy životního pojištění
jako před deseti lety, ale složení produktu
je úplně jiné. Před deseti lety šla většina
pojistného na investici / spoření, zatímco
dnes jde většina na zajištění rizik, jako jsou
invalidita, vážné nemoci či těžké úrazy.
Jsou na pojistném trhu patrné
i další trendy?
Roste význam odpovědnostních pojištění – od profesního (lékaři, notáři aj.) přes
firemní až po občanské –, což je dobře. Lidé
si už uvědomují, že když dnes někoho srazíte
na lyžích, může vás to stát velmi mnoho pe-
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› vlastně nutí pojišťovny být méně obezřetné,
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něz. Odškodné se už totiž nestanovuje podle
tabulek, ale podle individuálního rozhodnutí soudu, a to může jít do milionů.
Rovněž odpovědnost zdravotnických zařízení je velmi dynamicky rostoucí segment.
Dříve tu bývaly ve hře desítky až stovky tisíc
korun, zatímco dnes se může stát, že třeba
pochybení lékaře při porodu bude odškodněno v řádu milionů korun. Tomu samozřejmě odpovídá růst pojistného.
Posledních pět či deset let pojišťovnictví
z mého pohledu „dozrává“ a některé anomálie se narovnávají, stejně jako určitým
způsobem maturuje celá společnost. Začínají tak být například preferována vážná
rizika: nepojišťuje se už tolik na odřeniny,
ale na invaliditu. To se týká také pojištění
domácností. Když vyhoří televize, asi budete
mít na novou. Ale jak řešit situaci, když člen
domácnosti způsobí škodu za miliony?
Má v oblasti pojišťovnictví český trh
nějaká výrazná specifika?
Každý trh má specifika, ta jsou typicky
odvozena od státních systémů sociálních,
zdravotních a důchodových. Například
v západní Evropě včetně nám blízkého
Rakouska je silným segmentem doplňkové
komerční zdravotní pojištění. Ten u nás
v podstatě neexistuje, protože náš zdravotní systém je poměrně štědrý, hodně toho
poskytuje bez příplatku. Podíl soukromého
financování zdravotní a sociální péče je
proto v Česku extrémně nízký, což je jedno
z našich významných specifik. Přitom dává
smysl, aby tento segment rostl.
I zdravotní pojištění státního typu by
mělo být pojištěním. Jako klient bych si
měl platit zdravotní pojistné, aby se o mě
stát postaral a poskytl mi nejlepší možnou
péči, když dostanu rakovinu, a ne nutně,
když potřebuju novou plombu. Dnes jde spíš
o daň než o zdravotní pojištění a v diskusi
o úhradách se ztrácí pojistný princip. Stát by
se však měl chovat jako „velká pojišťovna“
a akceptovat, že určitá drobná vydání nebo
některé typy služeb lze vyřadit ze základního systému a nechat lidi, aby si je komerčně
připojistili. Z toho by vznikl doplňkový
segment, pokrývající okrajové věci komerčním pojištěním.
Jaké problémy dnes sužují české
pojišťovnictví?
Velká míra regulace je vždy téma. Když
se podívám na poslední roky, pojišťovny
musely absorbovat spoustu významných
legislativních změn a vyrovnat se s obrovskou administrativní zátěží. Jedna věc je
obecná legislativa, například GDPR zasahuje

Každý
trh má
specifika.
Například
v západní
Evropě
včetně nám
blízkého
Rakouska
je silným
segmentem
doplňkové
komerční
zdravotní
pojištění.

Filip Král
Člen představenstva
Kooperativy,
v pojišťovnictví
působí od roku 2002,
získal vysokoškolské
vzdělání v oboru
matematika.

všechny. Pak jsou zde rostoucí instituce jako EIOPA, což je vlastně evropský superdozor. Náš sektor je v Evropě přeregulovaný.
Je tu třeba dobrá myšlenka, že přejdeme na režim Solventnosti
II a IFRS17, který bude pracovat se sofistikovanějšími metodami
oceňování rezerv a závazků. Jenže cena, kterou za to sektor platí,
je nepřiměřená – jsou to velké miliardy. Kdybych byl cynik, tak
řeknu, že by možná pro celou Evropu bylo výhodnější nechat
jednou za čas zkrachovat o jednu pojišťovnu víc než vynakládat
obrovské náklady na jejich zabezpečování a regulaci.
Další velké téma – a nejen u nás – je ziskovost segmentu pojištění motorových vozidel. Zejména povinné pojištění odpovědnosti je výrazně nevýdělečné, bojuje se o cenu. Trh včas nezareagoval
na změnu prostředí, kdy se stalo, že zároveň prudce roste odškodňování zdravotních škod z dopravních nehod a stejně rychle
rostou i ceny práce v servisech a ceny náhradních dílů. Pojišťovny
ten trend nezachytily – stejně jako třeba leasingové společnosti
přecenily schopnost trhu absorbovat nová auta – a nyní jsme
v situaci, kdy se ocitáme na hranici ziskovosti. Některé segmenty,
třeba pojišťování nákladních aut, jsou vyloženě ztrátové.
Stále ještě platí, že Čechové se pojišťují hodně,
ale nedostatečně?
Ano, pořád platí, že jsme podpojištění skoro ve všech segmentech. Nikoli počtem smluv – penetrace trhu relativně není špatná.
Ale téměř ve všech segmentech je často pojištění takříkajíc jen,
aby bylo. A když se podíváte na hodnotu, kterou pojišťujete, tak
nastavení často neodpovídá. V životním pojištění je to úplně
typické: průměrné částky se pohybují v nízkých statisících korun.
Jenže když máte rodinu zajistit tím, že pro případ smrti živitele
dostane dvě či tři sta tisíc korun, tak to rozhodně není dostatečné.
Totéž platí při pojištění domácnosti. Podívejte se do šatníku,
za kolik tam máte oblečení. Kdybyste ho v případě nějaké škodní
události měli všechno koupit znovu, nebude to za těch padesát
tisíc, na které máte třeba nastaven limit. Což platí analogicky
i pro pojištění odpovědnosti.
Jak na výše uvedené trendy reaguje vaše pojišťovna?
Nově máme od loňska pojištění FLEXI RISK na webu, první
opravdu online sjednatelné životní pojištění v Čechách. Snažíme se hodně podporovat pojištění invalidity jako největšího
rizika, které v životním pojištění máme. Smrt znamená – vzato
ekonomicky –, že rodině vypadne příjem. Invalidita však často
znamená nejen výpadek příjmu, ale také nové velké náklady,
třeba i doživotní. To se bohužel velmi často podceňuje.
U majetkových pojištění jsme vloni přišli s úplnou novinkou
– pojištěním kybernetických rizik. Mělo by být běžnou součástí
pojištění domácnosti. Stále větší část vybavení domácnosti je
totiž závislá na softwaru a operačních systémech, které jsou
napadnutelné. Pojišťujeme pro případ kolapsu těchto systémů
a stejně tak poskytujeme tuto ochranu podnikatelům, jimž kryje
ztráty databází a vůbec škody z útoků v digitálním světě.
Máme i nové cestovní pojištění s asistencí zpoždění letů. Nabízíme klientům kompenzaci zpožděných letů a vyžádání toho, na
co mají nárok; vše přitom vyřídíme za ně.
Prosazujeme totiž trend, že pojištění není jen hotovostní záležitost. Často více než peníze na kontě potřebujete třeba náhradní
vozidlo, asistenci v případě zdravotní události apod. Proto zajišťujeme servis, který okamžitě řeší události za vás.
Ivo BArtÍK
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Konec obalů

České obchody se začínají zaměřovat
na prodej bez obalů. Od malých
obchodů přes řetězce až po
internetové e-shopy
ProšlaPávání cesty
„Tato prodejna zůstane už asi navždy
výjimečná. Svým umístěním a tím, že se
jedná o obslužnou prodejnu, získává spíše
komunitní punc. To podporuje i existence
minizahrádky a veřejný kompostér, o který
tu pečujeme,“ říká Veronika Nováčková,
ředitelka neziskové organizace Bezobalu.
Na začátku zakladatelé Bezobalu neměli
žádné podnikatelské zázemí. „Bylo to prošlapávání a získávání nových zkušeností na
zcela neprobádaném území České republiky.
Naštěstí bylo kde se v zahraničí inspirovat a kde získat podpůrné konzultace pro
startupy,“ vzpomíná Veronika Nováčková.
Protože zakladatelé prvního obchodu
věděli, že jedna prodejna situaci v Česku
nezmění, založili později prostřednictvím
dceřiné společnosti Nekonzum v Praze další
dvě prodejny na Hradčanské a na Floře na
Vinohradech.

Především ale začali se vzděláváním
dalších zájemců o tuto oblast. „Jen v minulém roce jsme proškolili 43 účastníků. Je
nad naše možnosti sledovat, kolik zájemců
nakonec opravdu otevřelo, ale nyní je tu
bezobalových prodejen přes šedesát, možná
už k sedmdesáti,“ konstatuje Veronika
Nováčková.
Nástup řetězců
Prodávat zboží bez obalu přitom přestává
být doménou nadšenců. Kvůli rostoucímu
povědomí o škodlivosti obalů se této oblasti
začínají věnovat i nadnárodní řetězce. Jenže
donedávna neměli k dispozici odpovídající
technologii.
Před časem na ní proto začal pracovat
český startup Miwa. Je zkratkou anglického spojení minimum waste (minimalizace
odpadu). Nestojí za ním žádný ekologický
aktivista, ale podnikatel Petr Báča, který se

FOTO: archiv

O

baly představují jeden z největších
problémů současného životního
prostředí. Na celkovém množství
odpadů, které produkují domácnosti, se
obaly z nejrůznějších výrobků podílejí
zhruba z 80 procent. Přitom celkový podíl
plastů na produkovaném množství odpadu
dosahuje 60 až 80 procent. Jejich životnost
je, na rozdíl od samotného výrobku, velice
krátká.
Plasty poté plní odpadkové koše, skládky
i oceány. Dlouhodobým řešením není ani
recyklace. Ta obvykle umožňuje použít
surovinu jen jednou a pak se stejný problém
vrací znovu.
Tuzemské obchody se proto stále více přecházejí na prodej bez zbytečných obalů. Jako
první s prosazováním tohoto přístupu začala
v roce 2013 pražská prodejna Bezobalu v Bělehradské ulici, kterou založila stejnojmenná
nezisková organizace.
36 l Profit

32_68_PT_05_.indd 36

15.05.2019 15:20:01

FOTO: archiv

přes dvacet let zabýval vývojem produktových obalů pro velké značky.
Poté, co se mu narodily dvě dcery, začal
hledat cesty, jak své podnikání posunout
k větší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, a přešel na řešení jménem „precyklace“. Tedy přístup, který sníží či brání vzniku
odpadu ještě dříve, než se vytvoří. Petr Báča
tak došel k přesvědčení, že nejlepší produktový obal je… žádný obal. Dal dohromady
mezinárodní tým profesionálů z různých
oblastí a do vývoje takzvané precyklační
technologie, která zajistí bezodpadovou
cestu zboží od výrobce až k zákazníkovi,
investoval v první fázi téměř 26 milionů
korun.
Cílem technologie je změnit návyky
distributorů, prodejců i zákazníků a snížit
celosvětové množství odpadu na minimum.
„Když jsem začal myšlenku Miwa rozvíjet,
první rok jsem základní obrysy systému
vymýšlel sám, pak jsem začal postupně
oslovovat odborníky na jednotlivé oblasti
systému, ať už šlo o technologie, IT, nebo
retailové řešení. Podařilo se mi postavit
velmi kvalifikovaný mezinárodní tým, který
zformoval systém do dnešní podoby a připravil technologii Miwa pro vstup na trh,“
vzpomíná Petr Báča.
Systém minimalizuje vznik obalového
a transportního odpadu v celém dodavatelském řetězci vytvořením uceleného
obchodního modelu, který zajišťuje dopravu
zboží v opakovaně použitelných transportních kapslích.
„Systém Miwa vnímám jako přirozený vývoj v obalové branži, který vychází vstříc požadavku firem i spotřebitelů po udržitelném
způsobu podnikání. Roli značky, identity
a designu považuji i nadále za nezastupitelnou, jen se z jednorázových obalů přesouvá
přímo na místo prodeje a z velké části také
do online prostoru,“ doplňuje Petr Báča.
Místo obalu kaPsle
Nakupování s technologií Miwa je podle
Petra Báči inovativní a ekologické. Opakovatelně použitelné kapsle se přepraví do
obchodů, kde budou umístěny na prodejní
ploše do speciálních skladově-výdejových
stojanů. Ty umožňují zboží z kapslí v libovolném množství dávkovat do různých typů
obalů podle preference nakupujícího. Po vyprázdnění se pak kapsle vrací zpět k výrobci
k novému plnění.
V prodejně si zákazník bude vybírat zboží
pomocí mobilní aplikace nebo skeneru
z prezentačního displeje, které po informační a estetické stránce nahradí současné
obaly a také ukážou reálný vzorek zboží.

co je to
precyklace
Precyklace je technika redukce odpadu
předcházením jeho
vzniku. Podle americké
Agentury pro ochranu
životního prostředí (EPA)
jde o vhodnou metodu
nakládání s odpady,
neboť omezuje objem
vytvářeného odpadu přímo u zdroje. Precyklaci
lze charakterizovat také
jako rozhodovací proces,
neboť spotřebitel provádí
při výběru mezi výrobky
informované rozhodnutí
o míře odpadu, který
bude zvolením daného
výrobku vyprodukován.
U výrobků tak lze posuzovat, zda je znovupoužitelný, odolný či opravitelný,
zda je vyroben z obnovitelných, či neobnovitelných surovin a zda
není zabalen ve zbytečně
mnoha obalech.
Zdroj: Wikipedie

Naskenováním kódu zákazník získá přístup ke všem potřebným
informacím o zboží, jeho původu, vlastnostech a použití. Zároveň
může zvolit přesné množství, které potřebuje. Ale i obal, do kterého chce zboží zabalit. Systém počítá s využitím vratných obalů,
vlastních nádob nebo obalů z ekologicky šetrného materiálu.
Pokud bude zákazník chtít, může svůj nákup z aplikace hned
zaplatit, a vyhnout se tak frontám u pokladen i vykládání zboží
na pás.
Za svůj projekt získali autoři na podzim 2017 mezinárodní ocenění nazvané New Plastics Economy Innovation Prize.
S oceněním je spojená výhra 200 tisíc dolarů, tedy asi 4,4 milionu
korun. Odborná porota projekt vybrala z 600 soutěžních návrhů
a zařadila jej mezi tři nejlepší projekty na poli celosvětového
řešení likvidace plastových obalů. V porotě zasedli zástupci
předních korporátních společností jako Google, Nike, Unilever
nebo PepsiCo.
INterNet Nechce zůstat pozadu
Omezit obaly se snaží také e-shopy. Protože kvůli přepravě se
většinou obalům úplně nevyhnou, snaží se vyloučit alespoň ty
plastové. Například internetový obchod Košík.cz začal pracovat
na úplném vyloučení plastových obalů ze svého provozu. V současnosti umožnuje objednávat ze 60 druhů sypkých surovin na
váhu do recyklovaných sáčků.
Na váhu a bez obalu je možné koupit například luštěniny, rýži,
mouku, sušené ovoce, oříšky, vločky nebo těstoviny. Nabídka
se bude postupně navyšovat na základě zákaznických požadavků. „Kdo jiný než e-shopy s potravinami by měl otevřít diskusi
o bezobalové budoucnosti. Zákazníky díky pohodlnému doručení
nákupu až domů nelimituje objem ani váha nákupu. Když vidím,
jaké oblibě se u nás těší skleněné zálohované obaly u nápojů, jsem
přesvědčen, že tlak na postupné rozšiřování plně bezobalové nabídky má smysl,“ myslí si Tomáš Jeřábek, šéf obchodu Košík.cz.
Nákup není nijak složitý. V e-shopu stačí zadat požadované
množství, suroviny na váhu pak s dalšími položkami dorazí v jednodruhovém papírovém sáčku s polepkou, splňujícím ekologickou FSC certifikaci. Sáček může posloužit ke skladování potraviny, prázdné obaly pak při dalším nákupu vyzvedne kurýr a Košík
zajistí jejich recyklaci. Touto cestou Košík.cz dokáže v budoucnu
ušetřit desítky procent plastového odpadu každý den.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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Pozor na šéfa psychopata!

Více něž pětina šéfů firem vykazuje
známky psychopatismu, to je zhruba
20krát častěji než v běžné populaci

P

odle studie forenzního psychologa
Nathana Brookse z australské
Bond University vykazovalo
z 261 posuzovaných šéfů firem klinicky
podstatné známky psychopatismu celkem
21 procent. To je zhruba stejně velký výskyt
jako mezi vězni.
„Velmi často společnosti hledí při výběru
nového vedoucího pracovníka nejprve
na znalosti a teprve na druhé místo staví
osobnostní vlastnosti,“ vysvětluje výsledky
průzkumu Nathan Brooks.
K podobným závěrům dospěl i newyorský
psycholog Paul Babiak. Ten tvrdí, že ve Spojených státech jsou více než čtyři procenta
vrcholných manažerů duševně nemocní lidé.

Více škody Než užItku
„Jsou psychopati opravdu lepší lídři?“ ptá
se provokativně Jessica Brownová v článku
otištěném na stránkách bbc.com. A pokračuje: „Na psychopatické osobnosti se často
pohlíží jako na ty pravé pro vedení společnosti, ale výzkumy ukazují, že mohou způsobit více škody než užitku.“
Psychopat v čele firmy může být nejen nepříjemný svému bezprostřednímu
okolí, ale prostřednictvím svých emociálně
motivovaných rozhodnutí nebo vytvářením
celkové mentality a firemní kultury může

celý byznys negativně ovlivnit, nebo dokonce ohrozit.
„Jedním z viditelných, ale často přehlížených znaků je soutěživá firemní kultura:
prostředí, kde lidé a týmy bojují mezi sebou
namísto toho, aby spolupracovali, bude
velmi pravděpodobně řízeno psychopatickou
osobností,“ říká Jozef Papp ze společnosti
Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholných manažerů.
Psychopati mají podle něho menší morální zábrany, nevadí jim angažovat se v neetickém, nebo dokonce nelegálním jednání.
To může mít přímé finanční, právní nebo
reputační důsledky pro firmy a značky.

„Známky
psychopatického
chování se často
podceňují, nebo jsou
dokonce považovány
za pozitivní vlastnost.“
JozeF PAPP,.
Stanton Chase

Jak Na Ně?
„Psychopata může být obtížné odhalit i pro
zkušeného personalistu. Riziko je o to větší,
že jen málo profesionálů má s výběrem šéfů
nějakou významnou zkušenost,“ dodává
Papp.
Podle něho se velmi často považují psychopatické vlastnosti za přednost: například bezskrupulózní jednání bez známek
empatie je považováno za tvrdé a racionální, povrchnost se může často skrývat za
zdánlivou rychlost rozhodování, nejistotu
může maskovat ležérní, arogantní a zdánlivě
suverénní chování.
„Osobnost manažera však není něčím,
co je stabilní a neměnné, a u řady špičkových lídrů dochází pod vlivem rostoucího
tlaku na výkon k jejich vyhoření a následné
psychopatizaci,“ uvádí Marek Navrátil,
konzultant a psycholog Stanton Chase.
U špičkových manažerů roste i riziko zneužívání návykových látek či vnitrofiremní
kriminality.
V moderní diagnostické praxi se pro
posouzení osobnosti kandidáta používá celá
řada metod. Metoda OCEAN (BIG5), často
užívaná pro výběr manažerů, například
obsahuje kontroverzní konstrukt „temné
triády“, což je právě psychopatie, machiavellismus a narcismus.
Psychopati se snaží svým okolím téměř
vždy manipulovat, proto není jednoduché
jejich charakter při běžném pohovoru
odhalit.
sPrávný kontext
Ne vždy však zaslouží povahové vlastnosti,
kterými se vyznačují psychopaté, odsouzení.
Vždy záleží na souvislostech, na konkrétní
situaci, tvrdí doktor Kevin Dutton, výzkumník z Oxfordské univerzity, autor publikace
Moudrost psychopatů.
„Tvrdost není špatná v určitých chvílích,
ale ve špatném kontextu se může proměnit
v bezohlednost. Nebojácnost může být také
ku prospěchu, ale ve špatném kontextu
může sklouznout k lehkovážnosti. Klíčem je
nalézt správnou kombinaci vlastností, rysů
na správné úrovni a ve správném kontextu,“
říká.
Ne náhodou je podle něho počet psychopatů výrazně vyšší u některých speciálních profesních skupin. Kromě byznysu
je jich výrazně více v politice nebo vysoce
rizikových sportech. Jejich vlastnosti jim
často pomáhají dosahovat krátkodobých
úspěchů, často však na úkor dlouhodobého
selhání.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com
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Místo popelnice kompost

Recyklace stále častěji selhává.
Proto nabývá na důležitosti používání
biologicky rozložitelných materiálů

N

FOTO: Martin Pinkas

e všechny typy zboží je možné
prodávat bezobalově. Recyklace
plastů, které patří k nejhorším
z běžně používaných obalových materiálů,
se přitom nedávno zadrhla. Čína, která byla
dosud největším odběratelem vytříděného
plastového odpadu, totiž přestala tuto
surovinu odebírat. Ukázalo se, že recyklace
plastů dosud z velké části stála na jejich
přepravě na opačný konec světa.
I kvůli tomu nyní sílí tlak na to, aby
namísto recyklace došlo k širšímu používání
materiálů, které se na rozdíl od ropných
produktů v přírodě rozloží a nezanechají za
sebou nebezpečné pozůstatky. Do popředí
se tak dostávají biologicky rozložitelné, kompostovatelné obaly. A první čeští výrobci
ukazují, že nejde o žádné sci-fi, k přírodě šetrné obaly používají i v náročných oborech,
jako je potravinářství.
Loni začala například používat kompostovatelné obaly pro část svých výrobků společnost LifeFood vyrábějící ovocné tyčinky,
snídaňové směsi a další zdravé potraviny.
„Kompostovatelné obaly jsme zavedli v roce
2018, zatím u čtyř produktových kategorií
– konkrétně jde o řadu snídaňových směsí
Life Breakfast, proteinových směsí Raw
Protein, Superfoods a balení sušeného ovoce
a oříšků,“ popisuje Tereza Havrlandová,
zakladatelka LifeFoodu.
změNa NeNí JedNoduchá
Podle jejích slov se firma od samého počátku existence snaží uplatňovat v produkci

ekologicky zodpovědné přístupy. „Máme
pocit, že planeta je zamořena plastovým
odpadem a nechceme k tomu více přispívat.
Proto jsme se rozhodli postupně vyměnit
stávající obaly za kompostovatelné,“ zdůrazňuje Tereza Havrlandová.
Zároveň dodává, že společnost je v této
oblasti teprve na začátku. „Je zcela jisté,
že u některých produktů to bude poměrně
komplikované. I s ohledem na fakt, že obaly
musejí být funkční a zajišťovat udržitelnost
kvalitního a chutného raw bio jídla. Tedy
i nutrientů v něm obsažených. Přesto věří-

Bioplastům škodí
nejasná pravidla
Používání k přírodě šetrnějších bioplastů
v širší míře zatím komplikují nejasná
pravidla pro jejich označování. V Evropě
není tento materiál přesně definovaný.
Jako bioplast se běžně označují
i materiály, které obsahují i jen kolem
20 procent rostlinné složky a zbytek
tvoří tradiční plast. Právě takovéto
materiály pak matou spotřebitele a vedou
k závěrům, že bioplasty „nefungují“,
v přírodě se nerozkládají. Odborníci
proto doporučují, aby se jako bioplasty
mohly označovat jen materiály obsahující
sto procent přírodní složky. Skutečné
bioplasty vznikají například z kukuřice,
pšenice nebo cukrové třtiny.

me, že se nám podaří vyvinout technologii,
která přechod na stoprocentně ekologické
obaly u celého sortimentu umožní,“ plánuje
Tereza Havrlandová.
Na biologicky rozložitelné materiály vsadily i další firmy, například producent bio čajů
Sonnentor. „Od samého začátku našeho podnikání, což bylo na českém trhu v roce 1992,
jsme se zajímali o inovace v oblasti obalových
materiálů a zjišťovali různé možnosti, ale
informací bylo poskromnu. Lze tedy říci, že
až přibližně od roku 2008 se nám podařilo
z větší části přejít na obnovitelné kompostovatelné materiály,“ popisuje Kamila Šťastná
z marketingu společnosti Sonnentor.
Kromě papíru, kartonu a filtračního
papíru určeného k výrobě nálevových sáčků
začal výrobce čajů používat také takzvanou
biodegradabilní folii z celulózy. „Tím jsme
z většiny nahradili neobnovitelný plastový
obalový materiál. Biodegradabilní fólie,
kterou používáme, navíc dokáže perfektně uchránit aroma čajů a koření,“ dodává
Kamila Šťastná.
Rozhodování o materiálech je podle ní
vždy spojeno s otázkou, jak se bude následně
daný materiál likvidovat. „Nejlepší likvidace
v případě biodegradabilní fólie je na domácím kompostu nebo formou průmyslového
kompostování. Takto řízeným kompostováním při správné teplotě je možné celulózové
přebaly do půl roku rozložit,“ popisuje
Kamila Šťastná.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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reNAuLt
KANGoo z.e.
Nejprodávanější elektrododávka v Evropě v letech
2010 až 2017 je v současnosti nabízena ve dvou
délkách a dvou verzích
(pro dvě či pět osob).

3

voLKsWAGeN
e-crAFter.
S elektromotorem o výkonu 100 kW dosahuje maximální rychlosti 90 km/h,
uveze jednu tunu nákladu
(max. celková hmotnost
3,5 tuny).

FoKus
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NIssAN e-Nv200.
Stejně jako nový Nissan
LEAF je i tento model
vybaven novou baterií s kapacitou 40 kWh. Výrobce
na ni poskytuje záruku osm
let/160 000 km.

INZERCE

1

E-revoluce se nekoná. Zatím

Prodej elektrických užitkových automobilů
na českém trhu je mizivý
pilo pouhých 14 zákazníků, loni za celý rok
22. Podíl dodávek na elektřinu na trhu v Česku tak byl v roce 2018 pouhých 0,11 procenta.
třI mušketýřI
Na prodejích elektrických užitkových vozů
se v současnosti v tuzemsku podílejí jen tři
značky. Jsou to Nissan, světová jednička
mezi elektromobily od roku 2010 (celko2

vě), Renault a Volkswagen. A jejich modely
už nabízejí vcelku slušný dojezd: Nissan
e-NV200 udává hodnotu od 200 do
301 kilometrů, Renault Kangoo Z.E. od
200 do 270 kilometrů a větší Volkswagen
Crafter 173 kilometrů.
Také problémy s nabíjením již minimalizovaly. Prvně jmenovaný „užitkáč“ lze nabít
na 80 procent kapacity za 40 až 60 minut

(při použití domácí zásuvky elektrické sítě
úplné nabití za 21,5 hodiny), druhý za šest
hodin (s nástěnnou domácí nabíjecí stanicí
a novou 7kW nabíječkou) a třetí v rychlonabíjecí stanici na 85 procent kapacity za
45 minut (jinak 5,2 hodiny).
Ceny jsou však stále vysoké – Japonec
stojí od 1 012 770 korun, Francouz od
846 879 korun a Němec od 1 962 048 korun.
3

A tyto sumy zájemce očividně odrazují. Je
tak zřejmé, že dokud výrazně neklesnou
hlavně ceny baterií, které se pak promítají ve
vysokých celkových cenách aut, či nebudou
tyto vozy u nás daňově zvýhodněny, tak se
nic nezmění.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: archiv

R

enault, Nissan a nově Volkswagen
u nás nabízejí dodávky na elektřinu.
Zájem podnikatelů o ně je ale
minimální, přestože jejich provoz je nejen
ekologičtější, ale také mnohem levnější.
Oproti lehkým užitkovým vozům (LUV)
s dieselovým pohonem je jejich provoz
až pětkrát levnější a náklady na servis
jsou zhruba čtvrtinové (odpadá například
pravidelná výměna oleje).
Navíc díky zaručeně nulovým emisím je
nezastaví omezení vjezdu do městských center, v Praze mohou ve středu města parkovat
zdarma.
Jenže… Elektrododávky jsou v průměru
o třetinu dražší a mnozí podnikatelé se bojí
jejich zatím omezeného dojezdu. Ten se pohybuje kolem 200 až 250 kilometrů na jedno
nabití baterií.
Výrobci aut odhadují, že po celé Evropě
má možnost jezdit na elektřinu až 200 tisíc
dodávek. Jejich řidiči totiž nenajedou za
jeden pracovní den víc než 100 kilometrů.
Kolik takových řidičů je ve větších městech
v Česku, kolik by jich mohlo mít o elektrododávky zájem, zatím nikdo nespočítal,
potenciálně by jich mohly být tisíce.
Ovšem prodejní statistiky Svazu dovozců
automobilů (SDA) to nepotvrzují. Za první
čtyři měsíce letošního roku si je totiž zakou-
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Vymírají v Česku
podnikatelé?

Zájem o podnikání se u starších
lidí snižuje. Mladí se naopak
do byznysu vrhají s chutí

D

íky prosperující ekonomice začalo v roce 2018
v Česku podnikat téměř 59 tisíc lidí. „Vzhledem
k tomu, že necelých 46 tisíc osob své podnikání
ukončilo, je čistým výsledkem nárůst počtu fyzických osob
podnikatelů o 13 tisíc hlav,“ porovnává Lukáš Kovanda,
hlavní ekonom Czech Fund.
Příznivým znakem je věková struktura nových živnostníků. „Celá polovina z nich totiž spadá do věkového pásma
18 až 30 let. Jestliže jsou podnikatelé motorem ekonomiky, pak ti mladí zvlášť. Disponují jistým životním elánem
a dynamikou a ochotněji riskují, protože ještě nemají tolik
životních závazků,“ dodává Kovanda.
Příliv nové krve však nemusí znamenat jen pozitiva. „Na
druhé straně jim chybějí zkušenost a rozhled. Proto nárůst
jejich podílu mezi novými podnikateli z 22 procent v roce
2011 na 50 procent v roce loňském nelze hodnotit jen v superlativech. Varovný je úbytek nových podnikatelů ve všech
dalších věkových skupinách,“ doplňuje Lukáš Kovanda.
krIze středNího Věku
Kovanda upozorňuje na zvláště markantní úbytek začínajících živnostníků ve věkové skupině od 31 do 50 let.
„V roce 2011 se z tohoto věkového pásma rekrutovalo přes
50 tisíc nových podnikatelů, loni už jenom 24 tisíc. Skutečnost, že mladí mají o podnikání větší zájem, by neměla
zastřít fakt, že celkově se zájem o vlastní byznys snižuje,“
varuje Lukáš Kovanda.

Podíl na
celkovém počtu
nových živností
Mladí lidé (18 až 30 let)
2011

22 %
2018

50 %
lidé ve věku 31 až 50 let
2011

50 %
2018

24 %

Podíl podnikatelů na celkovém počtu pracujících činil v roce 2017 zhruba sedmnáct
procent. V roce 2010 to přitom bylo osmnáct
procent.
„Zvláště varovný je citelný pokles podnikatelů, kteří vytvářejí pracovní místa pro další
osoby. Ti jsou pro ekonomiku vůbec nejpřínosnější. V roce 2010 bylo takových podnikatelů zhruba 178 tisíc, v roce 2017 už jenom
necelých 164 tisíc. Zatímco počet podnikatelů se zaměstnanci se mezi lety 2010 a 2017
tedy snížil o 14 tisíc hlav, počet zaměstnanců
jako takových ve stejné době narostl o více
než 300 tisíc,“ upozorňuje Kovanda.
Vývoj v Česku tak podle něj nevede k rozvoji podnikání. Navzdory tomu, že roste
ekonomika a podnikatelé se – pokud jde
o budoucí vývoj – netají optimismem, nedá
se hovořit o opětovném rozkvětu podnikatelského stavu v ČR.
„Do vývoje sice promlouvají demografické faktory, zejména stárnutí populace, ale
z velké části je úbytek podnikatelů, kteří
mají zaměstnance, dán růstem administrativní zátěže a stále vyššími nároku státu
na zaměstnávajícího podnikatele,“ shrnuje
ekonom.
místo žIVNostNíků eseróčka
Podle odborníků však může mít úbytek
podnikajících fyzických osob v určitých
věkových kategoriích i jiné příčiny, než „vymírání“ živnostníků.
„Obecně počet OSVČ stoupá a je potěšující, že roste podíl podnikatelů v hlavní
činnosti oproti činnosti vedlejší. V tomto
směru tedy obavy nesdílíme. Jestliže dochází k poklesu v rámci určité věkové kategorie,
a to je zmiňované rozmezí od 31 až 50 let,
může mít více příčin,“ upozorňuje Věroslav
Sobotka, manažer pro legislativu Asociace
malých a středních podniků a živnostníků
ČR (AMSP ČR).
Tou první je změna podnikání z OSVČ na
společnost s ručením omezeným (s. r. o.).
K té dochází obvykle proto, že se podnikatelům daří dobře a jejich firma roste.
„Ke změně statusu dochází v důsledku příznivého rozvoje podnikání OSVČ,
někdy je spojená i s potřebou lépe působit
na potenciální klientelu, snadněji získávat
úvěry nebo potřebou získat společníka pro
investování do dalšího rozvoje. Počet s. r. o.
koneckonců dále roste, i když se v posledním roce trochu zpomalil. Logicky by se tato
varianta měla týkat právě podnikatelů na
vrcholu sil a s dostatečnou zkušeností z podnikání,“ zmiňuje Věroslav Sobotka.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com
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Češi se nebojí změny oboru ani robotizace

Téměř tři čtvrtiny Čechů změnily v průběhu svého
profesního života pracovní obor a jsou nakloněny změnám

N

ejvětším „motivátorem“ pro
změnu oboru je výše mzdy, dále
pak potřeba nových impulzů
a zajímavá pracovní náplň. V souvislosti
se změnou oboru jsou uchazeči připraveni
se rekvalifikovat nebo si jiným způsobem
doplnit vzdělání. Vyplývá to z aktuální

Česko v pohybu
Až 50 procent lidí se ke změně oboru
práce odhodlalo v průběhu své kariéry,
24 procent potom hned po škole. Pro dělníky je největším motivátorem pro změnu
mzda (37 procent), u IT pracovníků je to
i potřeba nových impulzů (30 procent).

INZERCE

analýzy pracovního trhu ČR personální
agentury Grafton Recruitment.
„Během svého profesního života změnilo
pracovní obor 74 procent lidí. Průzkum tedy
jasně prokazuje, že se Češi nebojí změnit
obor a že zaměstnavatelé jsou ochotni zaměstnávat i uchazeče se zkušeností z jiného
oboru,“ uvedla Jitka Součková, manažerka
firmy Grafton Recruitment.
Z průzkumu vyplynulo, že Češi si začínají
uvědomovat nutnost průběžného vzdělávání, a to zejména kvůli rychlému rozvoji
prakticky všech oborů. Třetina respondentů
další vzdělávání označila za svou největší výzvu. Pětina účastníků průzkumu se
chce zaměřit na studium cizích jazyků. Se
změnami oboru i nutností vzdělávání do

značné míry souvisí robotizace a automatizace, které ovlivňují mnoho průmyslových
segmentů. Nejde jen o výrobu, ale například
i o kancelářské profese či sdílené podnikové
služby.
Dle asociace ABSL, která zastupuje firmy
z oboru podnikových služeb, je dnes v ČR
v tomto segmentu robotizováno již více než
čtyři tisíce pracovních míst a letos se předpokládá minimálně dvojnásobný nárůst.
Díky automatizaci se postupně mění
charakter lidské práce a vznikají nové
pracovní pozice, které vyžadují jiné znalosti
a dovednosti. Jde například o datové vědce
a analytiky, experty na digitální transformaci, správce sociálních médií a digitálního
obsahu a mnoho dalších. reD
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HLeDÁ se HALA.
A nejlépe někde stranou.
Tak by mohl znít inzerát
odpadové mafie. Česko
zaplavuje tunami toxického
odpadu.

FoKus

Příliš toxický byznys

K

omu to prospívá, ptali se loni
v souvislosti s nezvykle častými
požáry odpadků v Polsku. Za
prvních pět měsíců roku 2018 hořelo
v zemi 70 velkých skládek nebezpečného
odpadu. Toxický dým má katastrofální
dopad na polské ovzduší, které je už dnes
nejznečištěnější v Evropské unii.
Všechny požáry mají podle tamní vlády
společnou příčinu – zájmy takzvané odpadové mafie, která místo recyklování likviduje
odpad úmyslnými požáry.
Podle ministra životního prostředí Henryka Kowalczyka byly všechny ohně zakládány
podle stejného scénáře. Pokaždé vypukly
o víkendu a v noci, tedy beze svědků. „Byly
založeny úmyslně, aby se nahromaděný
odpad nemusel likvidovat,“ říká ministr.
„Různí pochybní podnikatelé bezstarostně dovážejí smetí ze Západu, jehož sklado-

vání a likvidace bývají finančně náročné,
a tak záhadnými požáry řeší tento problém,“
doplňuje Malgorzata Traczová, šéfka polských Zelených.
Na každé tuně odpadu (do Polska je ho
ročně legálně či nelegálně dovezeno kolem
700 tisíc tun) vydělávají „podnikatelé“ v přepočtu asi 1200 korun. Plameny uvolňují
prostory pro další zásilky a zároveň ničí
stopy po nebývale lukrativním byznysu, jenž
má ale pro Polsko fatální následky.
VýNosNý byzNys I V česku
Odpadovou mafii nicméně nezajímají hranice. Poláci dnes zahlcují odpadky také Česko.
Přes hranice k nám několikrát měsíčně míří
kamiony s odpadem určeným k recyklaci.
Poplatky za skladování odpadu jsou totiž
v Česku nižší než jinde v Evropě, proto
odpad končí v pronajatých tuzemských ha-

lách, lomech či je – stejně jako u severních
sousedů – nelegálně spálen.
Jednou z nejpostiženějších lokalit je
příhraniční Frýdecko-Místecko, kde jsou za
tímto účelem pronajímány prázdné či polorozpadlé haly. A polská mafie hledá v Česku
další vhodná místa.
„Vyplatí se jim odpad odvézt sem, protože
poplatky za skládkování jsou v zahraničí
vysoké. Točí se v tom obrovské peníze.
Oni jsou schopni zaplatit nájemné, jaké
vám nikdo v životě nedá,“ citoval portál
iDnes.cz Jaroslava B., který polské firmě
pronajal jednu ze svých hal.
Ne vždy ale odpadky nelegálně shoří.
Často jsou po čase zlikvidovány na náklady kraje či státu, peníze ale z polské firmy
nikdo nevymůže. Organizátory je navíc
nesmírně složité dohledat. Odpad přitom
pochází z různých zemí. Pneumatiky se

FOTO: Martin Pinkas

Odpadová turistika nabírá
prudce na obrátkách. Kdo za
špinavým byznysem stojí?
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vozí především z Itálie a Velké Británie,
chemikálie zase z Německa. Podle českého
ministerstva životního prostředí ale není
důvod k panice. Největší boom, kdy byl do
ČR dovážen nelegální odpad ze zahraničí,
zasáhl prý Česko v letech 2005 až 2006,
nikoli v poslední době. „Chceme nicméně
posílit kontrolní pravomoci České inspekce
životního prostředí,“ uvádí mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.
maJí se hříšNícI bát?
Firmám teoreticky hrozí za dovoz nelegálního odpadu přísný postih. Pokuta je ve výši
až 50 milionů korun, jednotlivce pak může
dostihnout milionová sankce.
Policie nicméně není při vyšetřování zmíněných případů příliš úspěšná. Nelegálním
dovozem odpadu bez povolení, konkrétně
nevyužitelných plastů, se dnes zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Ani ona
ale nedosahuje kýžených výsledků a toxický
byznys kvete dál.
Polská média připomínají, že problém,
který mají obě země společný, souvisí také
s omezením dovozu odpadu do Číny. Přebytek vytříděných odpadů až o desítky procent
snížil jejich výkupní ceny.
České ministerstvo životního prostředí
to ještě letos v březnu nevidělo jako zásadní
problém. „Omezení dovozu plastu do Číny se
týká České republiky opravdu jen okrajově.
O tom, že by se někde kupil vytříděný plastový odpad, nemáme žádné zprávy,“ sdělil
Radiožurnálu mluvčí resortu Marek Čihák.
když hoří, tak hlaVNě
odpadky
Počty požárů v oblasti nakládání s odpady
tvořily v roce 2018 značnou část z celkové-

Polákům se vyplatí
odpad odvézt sem,
protože poplatky
za skládkování jsou
v zahraničí vysoké.
Točí se v tom obrovské
peníze. Oni jsou
schopni zaplatit
nájemné, jaké vám
nikdo v životě nedá.

ho počtu 20 tisíc požárů na území České
republiky. Jen na samotných skládkách bylo
ohlášeno 1238 případů.
„V loňském roce hasiči evidují celkem
528 požárů řízených (legálních) skládek,
na nelegální připadá 711 událostí. Vývoj
mezi lety 2014 až 2018 ukazuje, že v roce
2018 hořelo nejvíce skládek, v průměru
o 30 procent více než v předchozích letech.
Při hoření dochází ke snižování objemu
uloženého odpadu, což skládkařům nahrává – kapacita skládek se tak totiž opět
uvolňuje,“ zmiňuje tisková zpráva neziskové
organizace Institut cirkulární ekonomiky
(INCIEN).
Požáry skládek jsou podle INCIEN pořádně drahé. Po zahrnutí všech nákladů na
nasazení sil a prostředků požární ochrany
k uhašení jednoho požáru se mohou denní
náklady pohybovat mezi 500 tisíci až milionem korun. A tyto peníze jdou opět z „účtů“
daňových poplatníků.
Při současném extrémním suchu, kdy
jsou mnohé obce v ČR odříznuty od dodávek
vody, je situace alarmující, připomíná institut (na likvidaci požáru skládky na Mostecku koncem srpna 2017 bylo spotřebováno
téměř 13 milionů litrů vody).
Podle INCIEN může celý problém vyřešit
definitivní konec skládkování, který má být
v Evropě hudbou nepříliš vzdálené budoucnosti.
„Evropská unie požaduje, abychom do
roku 2035 skládkovali maximálně deset
procent odpadů. To je dnes také nejčastější
argumentace proti nové legislativě, která ale
jen obhajuje plány schválené roky. V Česku
už od roku 2014 legislativně počítáme s koncem využitelných a recyklovatelných odpadů
v roce 2024. Argument pro prodloužení je
jen snahou skládkovacích firem udržet si
svůj byznys co nejdelší dobu,“ tvrdí Soňa
Jonášová z INCIEN.
Dnešní kapacita skládek stačí jen na
dalších 16 let, proto je podle institutu nutné
skládkování „okamžitě omezit a zachovat
dnešní kapacity navždy“.
INCIEN navíc kritizuje Ministerstvo životního prostředí ČR, které v novém zákoně
o odpadech navrhuje právě posunutí konce
skládkování z roku 2024 na rok 2035. „Neměli bychom se zamyslet nad tím, zda není
vhodnější být v této situaci mnohem ambicióznější a jít hluboko pod deset procent
skládkovacího evropského cíle, a zařadit se
tak mezi naše sousední země, které již dnes
ukládají oproti našim 45 procentům pouhé
jedno procento?“ ptá se Jonášová.

Likvidace odpadů
Procento, které končí v Česku
na skládkách (v roce 2035 deklarovaný cíl
podle směrnic EU)

45 %
rok 2018

10 %
rok 2035

Tuny toxických
zplodin
Lidé je dýchají v postižených lokalitách,
znečišťují podzemní vody a zemědělskou
půdu, na odstranění následků tečou
miliardy ze státní pokladny a krajských
rozpočtů. Tolik tvrdá fakta o požárech
nebezpečného odpadu na skládkách
v Česku, kterých likvidují hasiči desítky
ročně.
Když hořela loni v září skládka firmy
Celio u Mostu, lidé v okolí nesměli otevírat
okna, mnozí se dusili zplodinami. Situaci
musela řešit bezpečnostní rada Ústeckého
kraje, jež plnou odpovědnost připsala majiteli, a nakonec mu udělila zákaz přijímat
další odpad k likvidaci. Škody byly vyčísleny
na několik desítek milionů korun.
A rozhodně nešlo o první případ. Na
zmíněné skládce na drcení odpadu bojovali hasiči s ohněm pravidelně dvakrát až
třikrát ročně. Ekologové ani místní Zelení
nevěří, že šlo o náhody.

JAKuB ProcHÁzKA.(prochazka@mf.cz)
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PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ. Aleš Pospíšil,
manažer vnějších vztahů společnosti Centropol (uprostřed), a generální ředitel firmy
Ekotechnik Tomáš Korostenský (vpravo)
převzali od předsedy Czech Top 100 Jana
Struže ocenění v rámci 21. ročníku
100 obdivovaných firem ČR.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Zelená zelené energii

K

Centropol získal od sdružení Czech Top 100 ocenění
za propagaci fotovoltaických řešení

řešeNí Na míru
Obě firmy přišly s řešením, které
umožní právnickým osobám využívat
zelenou energii bez dotací, a navíc čerpat výhodný úvěr bez nutnosti vlastního
kapitálu. Zatímco fyzické osoby mohou
využívat dotace s návratností pořízení
fotovoltaických zařízení do deseti let,
dotace na stejná řešení jsou pro práv-

nické osoby složité a bez garantovaného
výsledku.
Řešení, které umožňují firmy Centropol
a Ekotechnik, je ekonomickou výhodností srovnatelné s dotovaným řešením pro
fyzické osoby.
Porota Czech Top 100 ocenila i snahu
obou společností přispívat k udržitelnému
rozvoji a k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.
„Ocenění nás těší. Nový projekt výrazně
obohatí především firemní zákazníky, kteří
budou moci využívat zelenou energii v mnohem větším rozsahu, než tomu bylo dosud.
Ocenění potvrzuje, že jdeme správným
směrem, je pro nás povzbuzením k dalším
inovačním aktivitám,“ uvedl na slavnostním
vyhlášení výsledků 100 obdivovaných firem

ČR v Obecním domě v Praze Aleš Pospíšil,
manažer vnějších vztahů Centropolu.
logická sPoluPráce
Spolupráce Centropolu s firmou Ekotechnik
je vzhledem k jejich zaměření celkem logická. Zatímco Centropol je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu
v České republice, když obsluhuje na 300 tisíc odběrných míst z řad domácností, firem
a institucí, Ekotechnik projektuje, staví
a provozuje fotovoltaické elektrárny.
„Spolupráce s Centropolem nás přibližuje
k většině zemí vyspělého světa. Trh bude
přehlednější a srozumitelnější. A navíc méně
zatížený dotovanými výkupními cenami,“
dodal Tomáš Korostenský, generální ředitel
společnosti Ekotechnik. reD

FOTO: ČTK

Ú

stecká společnost Centropol získala
společně s firmou Ekotechnik
ocenění za edukaci a propagaci
fotovoltaických řešení pro právnické
osoby. Ocenění převzaly při slavnostním
vyhlášení výsledků 21. ročníku žebříčku
100 obdivovaných firem ČR, který pořádá
sdružení Czech Top 100
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Mladí a neklidní v akci

Budoucí kadeřnice a kadeřníci,
automechanici a mechaničky
vtrhli na pódium. A bylo se na co dívat

2

P

rachmizerná úroveň učňovského
školství se v posledních letech
skloňovala denně. Prima je, že
se ale stále více velkých firem i malých
soukromníků snaží tento stav změnit,
něco s tím udělat. Naposledy jsme se o tom
přesvědčili na dvou kláních nazvaných
Junior Hair Show 2019 a Autoopravář
Junior 2019.
roztaNčeNý hIltoN
Vlasová show pro mladé a talentované
kadeřníky přitáhla do velkého sálu pražského luxusního hotelu Hilton stovky kluků
a holek, kteří se chystají na dráhu kadeřnic

a holičů, ale také špičky v oboru. Konala se
poprvé a u jejího zrodu stál Tomáš Kotlár,
majitel pražského Ateliéru Kotlár.
„Tímto projektem navazujeme na kadeřnickou show Picasso Hair Show, která svým
20letým působením pomáhala zviditelnit
nejen kadeřnické řemeslo, ale dávala možnost mladým lidem ukázat svůj talent,“ říká
zkušený kadeřník a podnikatel.
A dodává: „Důvodem, proč jsem se rozhodl v loňském roce oslovit kadeřnické učiliště
s tímto projektem, je fatální nedostatek
mladých kadeřníků. Nejčastějším důvodem
jejich odchodu z oboru je hledání práce
s vyšším výdělkem. Cílem naší aktivity je

zatraktivnit kadeřnické řemeslo a vytvořit lepší podmínky na trhu práce.“ Tomáš
Kotlár ví, o čem mluví. V branži se pohybuje
více než 20 let, patří mezi nejlepší kadeřníky
v Česku.
A jeho slova potvrzuje i Tomáš Hruška, generální ředitel společnosti L'Oréal
Professionnel, hlavního sponzora galavečera: „V Česku je nějakých deset tisíc salonů
a 25 tisíc kadeřníků a kadeřnic. A stále je
to málo, pořád je tu nedostatek šikovných
mladých vyučených kadeřníků. Takže naším
posláním je přilákat více mladých lidí k této
krásné profesi. Proto vítám tuto akci v Hiltonu. Je to naprosto fantastická myšlenka.“
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1 NEJEN KADEŘNÍCI,

I sHoWMANI. Dvojí tvář
ukázali studenti kadeřnických
učilišť na první pražské Junior
Hair Show v hotelu Hilton. Jejich
vystoupení trvala 15 minut.

2 PĚTKRÁT A POKAŽDÉ

JINAK. Show se zúčastnili
talentovaní žáci z pěti škol.
Karlínské SOU představilo svou
aktuální přehlídku Na vlnách
času, žáci z hostivařské školy se
inspirovali filmem Matrix, mladí
kadeřníci z Plzně zvolili téma kabaret, sušičtí vesmír a olomoučtí
netradičně ztvárnili strach.

3 PLÁNy Do BuDoucNA.

„Rád bych pro příští ročník
oslovil vedení pěti krajů s návrhem, aby uspořádala předkola.
Nejlepší škola z každého kraje
by pak postoupila do finále – to
by se mohlo konat pro změnu
v Brně nebo jiném městě,“ říká
Tomáš Kotlár, zakladatel Junior
Hair Show.

4 cestA zAruBANÁ. Mladí

4

automechanici, autotronici,
karosáři a autolakýrníci museli
na cestě za prestižním titulem
Autoopravář Junior úspěšně
absolvovat tři soutěžní kola, od
regionálních až po celostátní.
Soutěž byla rozdělena na teoretickou a praktickou část.

5 PODPORA UČŇŮ. Spo-

lečnost Porsche ČR, jeden
z podporovatelů akce, spustila
v roce 2017 motivační program
pro studenty QHERO. Do projektu
je zapojeno již více než dva tisíce
žáků, téměř 500 pedagogů a více
než 30 autorizovaných servisů
značek Audi, Seat, Volkswagen
a Volkswagen Užitkové vozy.

5

FOTO: archiv

„Já mám obrovskou radost, že se tato
show pořádá. Velice oceňuji organizátory,
kteří se rozhodli propojit žáky odborných
škol s profesionály z praxe, a napomáhají
tak lepšímu startu pro čerstvé i budoucí absolventy. Z pozice zřizovatele takových škol
si nelze nic lepšího přát a pevně doufám, že
bude tato skvělá akce pokračovat mnoha
dalšími ročníky,“ řekla představitelka
Magistrátu hlavního města Prahy Marianna
Čapková.
ztIšeNé kosmoNosy
Zatímco v Praze duněla při showmanské přehlídce mladých frizérů rytmická

hudba, v Kosmonosech vládla dočista jiná
atmosféra. Tady se soutěžilo. A ticho bylo
vyžadováno. O prestižní titul Autoopravář
Junior 2019 se utkali v celostátním finále
již po pětadvacáté nejlepší mladí automechanici, autotronici, karosáři a autolakýrníci.
Klání proběhlo ve školicím středisku
Training Center Škoda Auto za podpory
společnosti Porsche ČR. Vítězi jubilejního 25. ročníku se v jednotlivých
kategoriích stali Lukáš Holub – SOŠ
a SOU Nymburk (automechanik), Luboš
Hřebec – ISŠA Brno (autotronik), David
Mottl – SPŠ dopravní Plzeň (karosář)

a Thanh Binh Nguyen – SŠ PTA Jihlava
(autolakýrník).
„Všem studentům, kteří se do soutěže
letos přihlásili, patří velký dík za jejich
mimořádné nasazení a vynikající výkony
v jednotlivých kolech soutěže, která vždy
probíhala ve skvělé atmosféře. Věřím,
že nově získané zkušenosti budou pro
všechny účastníky silnou motivací pro
další vzdělávání a přispějí k odstartování
úspěšné kariéry v automobilové branži,“
říká Franz Pommer, jednatel Porsche
Česká republika.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Růžová sezona

Češi přicházejí na chuť
růžovým vínům. Tuzemští výrobci na to
reagují, produkce těchto vín raketově roste

B

ílé, nebo červené? Toto dilema již
několik let neplatí. Stále větší oblibu
si totiž získávají růžová vína neboli
rosé. Ta se vyrábějí z odrůd modrých hroznů
nejčastěji metodou krátkého naležení
rozemletých hroznů, díky čemuž se do
vína uvolní jen malé množství červeného
barviva. Růžová vína jsou typická celou
škálou barevných odstínů – od růžovošedé,
přes jemně lososovou, sladce malinové
tóny až po měděnou. A to v závislosti na
zvolené odrůdě hroznů a technologii jejich
zpracování.
Na trend posledních let reagovali i čeští
vinaři. V roce 2018 vyrobili 82 tisíc hektolitrů růžového vína, což je o 16 tisíc hektolitrů
více než v roce 2017, a dokonce o 44 tisíc
hektolitrů více než v roce 2016.
„Výroba i spotřeba moravských a českých
růžových vín se poslední roky stabilizovala
na úrovni mírně nad deset procent z celkové
produkce. Výrazné výkyvy v dalších letech
příliš neočekáváme, byť mírný růstový
potenciál ve spotřebě růžových vín tu stále
ještě je. Prostor vidíme zejména u mladších

žen a v kombinaci vína se sezonní gastronomií. Nicméně růžová vína jsou dnes u nás
už zavedený segment se stabilní spotřebitelskou základnou,“ uvedl Jaroslav Machovec,
ředitel Vinařského fondu.
záJem Vzrostl o třetINu
Podle údajů Vinařského fondu pije aktuálně
růžová vína 74 procent tuzemských konzumentů vína, což je o 28 procent více, než
tomu bylo v 2006, kdy ještě byla produkce
moravských a českých rosé jen minimální.
Růžové víno častěji pijí ženy ve věku 25 až
44 let, jeho obliba roste se vzděláním, tedy
preferují jej spíše konzumenti s maturitou
a vysokoškolským vzděláním.
Zatímco dříve lidé vnímali růžové jako
nové trendy víno, dnes je už považují za
běžnou součást nabídky. „Z hlediska kvality
není mezi růžovými víny a víny bílými a červenými rozdíl. Lze tak říci, že ten, kdo pozná
a umí nakupovat kvalitní bílé či červené,
nebude mít problém ani u růžového vína.
Prostor pro edukaci speciálně v segmentu růžových vín je tak zejména v oblasti

párování vína a jídla,“ doplňuje Jaroslav
Machovec.
Pro růžové víno byl přitom loňský rok
téměř ideální. Ročník 2018 byl k vinařům
příznivý, byl velmi slunečný a teplý až horký,
což prospělo především kvalitě hroznů
modrých odrůd, ze kterých se vyrábí právě
růžová vína. Loňský rok se vydařil i z hlediska kvantity a po dvou hubenějších letech
zaznamenali vinaři oproti desetiletému
průměru sklizeň bezmála o 30 procent vyšší. S nadcházející sezonou, která je spojena
především s pozdním jarem a letními měsíci, tak na spotřebitele čeká přes osm milionů
litrů moravských a českých růžových vín.
rodINNá tradIce
Růžová vína produkuje také Vinařství Škrobák, které se stalo vítězem soutěže Vinařství
roku 2018 a zároveň zvítězilo v kategorii
malé vinařství s produkcí do 50 tisíc litrů
za rok.
Rodina Škrobákovova je již po generace
pevně spojena s obcí Čejkovice a s pěstováním révy vinné. Ve vinařství se tak angažují
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Světová soutěž míří do Brna
Nejenom tuzemští pěstitelé růžových vín se
mohou příští rok utkat v mezinárodní soutěž vín
Concours Mondial de Bruxelles. Ta se bude konat
v Brně, kam se sjede na 350 hodnotitelů z celého
světa, aby posoudili přes devět tisíc špičkových
světových vín.
„Jsem velmi rád, že organizátoři vybrali právě
Jihomoravský kraj pro konání dalšího ročníku
vinařské soutěže Concours Mondial de Bruxelles
v roce 2020, a chci jim za to poděkovat. V našem
regionu se nachází více než 90 procent vinic a vinohradů České republiky a vinný hrozen je i ve znaku
našeho kraje. Pěstování vinné révy má na jižní
Moravě tradici dlouhou téměř dva tisíce let,“ konstatoval Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského
kraje. Co do počtu hodnocených vín patří Concours
Mondial de Bruxelles k největším soutěžím vín na
světě. Vína oceněná medailí Concours Mondial de
Bruxelles jsou vína špičkové světové úrovně a jejich
kvalita je potvrzována kontrolními analýzami.
„Díky velkému zájmu médií o tuto soutěž se
v roce 2020 můžeme těšit na další zviditelnění vín
a vinařských regionů České republiky,” říká Pavel
Krška, ředitel Národního vinařského centra.
Mezinárodní soutěž vín Concours Mondial de
Bruxelles se poprvé konala v roce 1994. V prvních
letech hodnocení probíhalo v Bruselu, v roce 2006
začalo být místo hodnocení putovní mezi významnými vinařskými regiony Evropy. Uskutečnilo se
například v bulharském Plovdivu, v italském Jesolu
nebo portugalském Guimares.

Růžová vína z Česka
Svatovavřinecké
Sytě růžová barva s jahodovým odstínem,
ve vůni a chuti převládají příjemné ovocné
tóny po lesních jahodách, malinách a také
černých třešních.
Frankovka
Barva je nejčastěji světle růžová až
meruňková. Vůně a chuť jsou ovocné
s tóny přezrálých višní a švestek s jemnou
skořicovou dochutí.
Merlot
Víno je nejčastěji sytě růžové, vůně
červených lesních plodů, malin a jahod.
Chuť je ovocná, připomínající malinový
kompot a v dochuti jsou cítit obvykle tóny
malin a červeného grepu.

FOTO: Hynek Glos

Cabernet Sauvignon
Víno pomerančově oranžové barvy, vůně
a chuť je květinovoovocná s vůní bezového
květu, ostružin a bílého rybízu.
Zweigeltrebe
Barva je obvykle lososově růžová. Vůně
a chuť vína jsou s tóny lesního ovoce jako
jsou maliny a jahody ve smetanovém
hávu.

rodiče, syn Martin s manželkou Ladislavou
a syn Stanislav. V roce 2013 společně vystavěli nové moderní prezentační prostory ve
vinařství a v budování pokračují.
„Naší filozofií je dělat špičková vína
a spojit je s výbornou gastronomií a kvalitní architekturou. Pro nejbližší roky je tak
naším cílem zvýšení výměry vlastních vinic,
ale především investice do budovy vinařství s cílem vybudovat moderní vinařský
komplex pro všechny milovníky vína,“ říká
za vinařství roku Stanislav Škrobák.
Vinařství kombinuje tradiční i moderní
postupy. Již od počátku vsadilo na vlastní
vinice, což všichni členové rodiny považují
za základ pro dokonalé víno. Dnes obhospodařují 11 hektarů vinic a neustále se snaží
vinice rozšiřovat. Zároveň si uvědomují důležitost ochrany životního prostředí, a proto
se vše snaží dělat ekologicky. Předností
vinařství jsou především bílá vína, ale vyrábějí i červená, růžová nebo také slámová
a ledová vína.
„Vítězné vinařství se vypracovalo
rukama hned několika generací praktic-

ky z nuly na dnešní mimořádnou úroveň.
Vyrábí prvotřídní vína, ale přináší také
celou řadu věcí navíc – od vysoké odborné erudice bratrů Škrobákových přes
citlivou a precizní práci ve vinohradech
až po výjimečnou gastronomii, kterou si
z rukou dalšího člena rodiny návštěvníci
užívají přímo ve vinařství,“ komentuje
hlavní důvody rozhodnutí komise Tibor
Nyitray, prezident pořadatelského Svazu
vinařů.
Růžová vína produkuje také vinařství Josef Valihrach z Krumvíře. To patří mezi nejúspěšnější tuzemské vinaře, kteří se v dubnu
prosadili na mezinárodních soutěžích, i když
zabodovali s jinými druhy než právě s rosé.
Na prestižní soutěži bílých vín Concours
des Grands Vins Blancs du Monde, která
se každoročně koná ve Štrasburku, získali
čeští vinaři sedm zlatých a šest stříbrných
medailí. Z jubilejního 20. ročníku soutěže
vín Vinagora v Budapešti si odvezli tři zlaté
a sedm stříbrných.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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Papírová lavina

Administrativní zátěž roste.
Podnikat v Česku je pro malé firmy
a živnostníky stále těžší

„V současné
době probíhá
dovybavení
všech
poboček pošty
terminály,
které umožní
rozšíření
platby na
všechny typy
platebních
karet.“
Ivo vysouDIL,.
Česká pošta

Faktem ale zůstává, že dokud jsou papírové kolky jako možnost platby v legislativě zakotvené, některé úřady a instituce na tomto
způsobu platby trvají a nutí podnikatele ke
zbytečné administrativě.
pošta chystá zlepšeNí
Kvůli tomu, že mnoho úřadů stále při kontaktu s firmami nevyužívá datové schránky,
musejí podnikatelé velmi často vyhledávat
služby České pošty. Ta je pro lidi, kteří jsou
zvyklí svůj čas plánovat na minuty, jedním
ze zdrojů stresu.
Podnikatelé si například stěžují, že pošta
dotuje pobočky v nejmenších obcích, kde
jejích služeb téměř nikdo nevyužívá, na
druhé straně ale chybějí na místech, kde je
po nich dlouhodobá poptávka. Léta například volají po zřízení poštovní pobočky na
pražském hlavním nádraží. Na tomto místě,
kudy projde na třicet milionů cestujících
ročně, totiž živnostníkům při cestách do
metropole chybí možnost ověření podpisu,
výpisů z rejstříku a dalších služeb pro úřady.
Ministerstvo vnitra, pod které pošta spadá,
však zlepšení v této oblasti neplánuje.
„Česká pošta v minulosti zřízení provozovny na hlavním vlakovém nádraží v Praze

FOTO: Shutterstock.com

S

nižování byrokracie v Česku zůstává stále
v rovině předvolebních slibů. Na české
podnikatele absurdní povinnosti dopadají dále
a postupně narůstají.
Ukázkovým příkladem jsou papírové kolky. Ty
musejí podnikatelé stále kvůli mnoha úřadům posílat
poštou v obálce. Přestože žádost, ke které musejí kolek
doložit, poslali pohodlně z firmy datovou schránkou.
Právě kvůli kolku ale musejí absolvovat zbytečnou cestu na poštu, kde se obvykle ještě nevyhnou frontám.
V Rakousku nebo na Slovensku již mají řadu let kolky v elektronické podobě, české ministerstvo financí
však stále trvá na papíru. Ke změně nedošlo ani dva
roky poté, kdy si kolky vysloužily nelichotivé místo
mezi finalisty soutěže Absurdita roku.
O změně resort stále jen hovoří. Ministerstvo zahájilo práce na revizi placení daní, tedy zejména správních
a soudních poplatků, prostřednictvím kolkových známek. V současné době vyhodnocuje, jak tento nástroj
využívají jiné státy EU, a možnosti budoucích změn
konzultuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.
„Kolkové známky nicméně nepředstavují jediný
způsob placení správních a soudních poplatků. Proto
se zabýváme i otázkou, zda má smysl vytvářet nějaký
nový konstrukt elektronických kolků, když existují
jiné moderní alternativy – jako je například platba
platební kartou,“ uvedl mluvčí ministerstva Michal
Žurovec.
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„Příkladem,
jak snížit
administrativní
zátěž, by bylo
odstranění
duplicit výkazních
povinností. Dnes
požadují různé
instituce od
podniků stejné
údaje. Tomu
by napomohlo
propojení systémů
státní správy,“
BOhUSLAV ČÍŽEK,.
ředitel sekce hospodářské politiky
Svazu průmyslu a dopravy

opakovaně zvažovala. Z důvodu nadstandardní hustoty pošt v okolí železniční
stanice Praha hlavní nádraží Česká pošta
k realizaci doposud nepřistoupila. V docházkové vzdálenosti 600 metrů se v Jindřišské
ulici nachází pošta, která je největší poštou
v ČR a své služby poskytuje 22 hodin denně,
sedm dní týdnu. Nejbližší pošty ve vzdálenosti necelých 500 metrů jsou v Hybernské
ulici a dále v areálu železniční stanice Praha
Masarykovo nádraží,“ uvedl ministr vnitra
Jan Hamáček.
zbytečNé froNty
Živnostníci si stěžují také na to, že na
poštách často stojí zbytečně ve frontách.
„Začala jsem si všímat, co vlastně při
odesílání doporučeného dopisu zabere tolik
času. Přepsání adresy do počítače zabere
poštovní úřednici jen pár vteřin. Mnohem
déle trvá, než se vytiskne první část průvodky, potvrzení o platbě kartou a druhá
část průvodky,“ upozorňuje podnikatelka
Petra Svobodová.
Tisk jednoho potvrzení o odeslání zásilky
skutečně na některých poštách trvá desítky
vteřin. Na vytištěném dokumentu je přitom
jen několik málo řádků, které moderní tis-

kárny zvládnou vytisknout za vteřinu. Navíc
pošta používá komplikovaný systém, kdy při
platbě kartou tiskne průvodku nadvakrát
a mezi tím ještě zvlášť potvrzení o karetní
transakci. Plýtvá tak nejen čas zákazníků,
ale také papír. I na jeho zbytečné používání
při platbách kartou si podnikatelé stěžují.
Společnosti, které karty vydávají, přitom
upozorňují, že tisknout speciální průvodku
na platbu kartou je zbytečné a údaje, které
obsahuje, je možné integrovat na jeden
doklad.
Pošta však slibuje, že se na tento problém
zaměří. „V současné době probíhá inovace
hardwaru i softwaru. Vzhledem k tomu,
že se Česká pošta pohybuje v plně konkurenčním prostředí, nebudeme specifikovat
podrobnosti,“ říká Ivo Vysoudil, specialista
pro komunikaci České pošty.
V dohledné době chce vyřešit také další
letitý problém. Podnikatelé zatím nemají
možnost platit kartou na všech pobočkách.
„V současné době probíhá dovybavení všech
poboček pošty terminály, které umožní
rozšíření platby na všechny typy platebních
karet. Tato možnost by měla být klientům
umožněna do konce srpna 2019,“ dodává Ivo
Vysoudil.

dálNIčNí zNámky
elektronicky
Další administrativu sníží podnikatelům
ministerstvo dopravy. Dálniční známky totiž
museli až dosud kupovat na poštách nebo
čerpacích stanicích. S plánovaným nástupem elektronických známek si je budou
moci zakoupit přes internet přímo ze své
kanceláře.
Umožní to vládou schválená novela zákona o pozemních komunikacích, která putuje
do Poslanecké sněmovny. Možnost platby za
používání dálnic prostřednictvím internetu
či mobilní aplikace má začít fungovat od
roku 2021. Roční kupon bude i nadále stát
1500 korun, horní limit se nezvýší.
Řidič zaregistruje přes internet nebo
v mobilní aplikaci registrační značku vozidla, zaplatí a už nemusí lepit známku na
čelní sklo. Resort počítá i s tím, že poplatek
půjde uhradit i na vybraných distribučních
místech, kde si dnes řidiči kupony kupují.
Ministerstvo tím ušetří až sto milionů korun
za tisk a distribuci klasických známek.
Od roku 2021 si tak řidiči vozidel do
3,5 tuny budou moci vybrat mezi online
platbou a nákupem na prodejním místě, papírové kupony úplně skončí. Kupovat bude
možné stejně jako dnes desetidenní, měsíční
a roční kupony. Změna způsobu úhrady
časového poplatku dálniční poplatek
nezvýší, a tak se počítá nadále s cenami
310 korun, 440 korun a 1500 korun.
I přes malé změny k lepšímu je pro české
podnikatele byrokracie větší problém než
třeba úplatky. V mezinárodním hodnocení
Global Competitiveness Report snižuje
konkurenceschopnost České republiky
právě administrativní zátěž a slabá kvalita
institucí.
„Při hodnocení za období 2016 až 2017
byla jako nejproblematičtější faktor kvality institucí označena neefektivní vládní
byrokracie a ihned za ní náročná daňová
regulace. Teprve poté se umístila korupce,
politická nestabilita nebo výše daňových
sazeb,“ zmiňuje Bohuslav Čížek, ředitel
sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu
a dopravy.
Ukázkou „úřednického sadismu“ v českých institucích je vyžadování stejných
informací od podnikatelů různými úřady.
„Příkladem, jak snížit administrativní zátěž,
by bylo odstranění duplicit výkazních povinností. Dnes požadují různé instituce od
podniků stejné údaje. Tomu by napomohlo
propojení systémů státní správy,“ uzavírá
Bohuslav Čížek.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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Pětihvězdičková
galerie s postelemi

Romantik Hotel Turm v Dolomitech
zdobí dva tisíce uměleckých děl.
„Máme tu i Picassa,“ říká hoteliér
Stefan Pramstrahler
Hotel leží na úpatí hory Schlern vysoké
2563 metrů, na okraji Dolomit. Kolem je
množství dalších ubytovacích zařízení. Jak
se vám v této konkurenci daří uspět?
Jsme tady jeden ze dvou pětihvězdičkových
hotelů. Naše ceny jsou vyšší, ale férové.
Úroveň služeb, kterou poskytuje našich
60 zaměstnanců, je ta nejvyšší. Tím se
odlišujeme od hotelů v okolí. Ty občas sázejí
na dumping. Stane se, že čtyřhvězdičkový
hotel tu má nižší ceny než tříhvězdičkový.
Navíc do hry ještě vstupují farmáři, kteří
začínají ve svých domech nabízet stále častěji ubytování. A protože nemusejí odvádět tak
velké daně jako hotely, přetahují hosty. A to
nemluvím o Airbnb. I tento fenomén se tady
již projevuje.

V labyrintu úzkých chodeb Romantik
Hotelu Turm se lze snadno ztratit.
Nevyčítají vám to občas návštěvníci?
Naopak, pro mnohé to představuje kouzelný zážitek. A pocit „ztracenosti“ netrvá
dlouho, po nějaké chvíli se tady rozkouká
každý. Hotel sídlí v komplexu tří historických
budov a několika věží z 13. století. Dříve to
byl vlastně hrad, ve věžích kdysi sídlil i soud

stefan
Pramstrahler (57)
Představitel třetí generace vlastníků, nejprve vlastnil Romantik Hotel Turm jeho děda,
pak otec. Už jako čtrnáctiletý se rozhodl jít
v jejich šlépějích. Navštěvoval prestižní kuchařskou školu v Miláně, zkušenosti následně sbíral po celém světě, i v San Francisku.
Jako kuchař získal množství ocenění
a nezřídka v hotelu sám vaří.

V interiéru je množství soch a obrazů.
Kdo se sbíráním uměleckých děl začal?
Na počátku byl můj otec. Mnohé umělce
osobně znal, přátelil se s nimi. Dneska zde
máme originální díla Pabla Picassa, Oskara
Kokoschky, Salvadora Dalího, Otto Dixe,
Paula Klee, Giorgia de Chirica, Josepha Beuyse a mnohých dalších, dva tisíce soch, olejů,
grafik, litografií. A já v tom pokračuji. Jsme tu
pro lidi, kteří si rádi užívají život. Mají v oblibě
nejen umění a sport, ale i kvalitní vína, špičkovou gastronomii. Obdrželi jsme 14 bodů od
prestižního francouzského gastronomického
průvodce Gault-Millau. A nesmím zapomenout na nádhernou přírodu, to je vůbec největší lákadlo. Ležíme v oblasti jednoho ze sedmi
národních parků Dolomit.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

FOTO: ČTK

Všiml jsem si, že u vás téměř nejsou mezi
hosty děti, většinou jen páry…
Ano, to je naše strategie. Tím se odlišujeme.
Zájemce o ubytování upozorňujeme dopředu, že tu nemáme ani dětské hřiště. Hodně
nám pomáhá i to, že jsme součástí sítě
Romantických hotelů. Hosté vědí, co od nás
mohou očekávat. Nejvíce k nám jezdí Němci,
tak padesát procent, dále Italové, třicet pět
procent, Rakušani a Švýcaři. Čechů zatím
mnoho nedorazilo.

a věznice. Dnes je vše památkově chráněné.
Při renovaci jsme proto museli dbát na odkaz
našich předků, používali jsme jen nejkvalitnější dřevo a kámen. Na výrazu všech
42 pokojů se to projevilo. Každý je jiný, originální a dohromady tvoří jedinečný celek.
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Hrobky, tank a kanufa

K

lasické klišé z turistických
průvodců zní, že Jordánci mají
děti rádi. Není to klišé, je to
pravda. Mají je dokonce raději, než jsme
z Čech zvyklí. Kdyby neznámý člověk
obdaroval vaši ratolest uprostřed Prahy
sladkostmi, nejspíš rovnou voláte policii.
V konzervativní a na rodinu orientované
jordánské společnosti jde však o běžný jev,
se kterým nic nenaděláte, i když vám třeba
kazí výchovu.
Imád a jeho žena nejsou výjimkou. Před
čtyřhodinovou cestou autobusem do rudomořského letoviska Akaby považovali za
nutné nakoupit štědrou zásobu sladkostí pro
nejmladšího spolucestujícího.
Odměnou za narušení zásadových výchovných postupů však bylo zpestření dlouhé cesty nezáživnou pouštní dálnicí historkami ze života jordánské rodiny. Dozvídáme
se o četných sourozencích, o invalidním otci,
který postavil v Ma’ánu dům a pěstuje tam
olivy, i neúspěšné výpravě k nejproslulejší
jordánské památce.

„Je mi padesát a v Petře jsem nikdy
nebyl. V sedmdesátých letech jsme tam
jeli s otcem, ale po cestě se nám porouchal
vůz a pak už jsem se k tomu nedostal,“ líčí
Imád překvapenému Čechovi. Ten si záhy
uvědomí, že o existenci sedlecké Kostnice
mu musel také kdysi říct jeden Američan
a že přehlížením domácích památek trpí asi
všechny národy.
„Tady bylo nádraží,“ zakřičí
každou chvíli Imád, který v sobě
nezapře ducha jordánského šotouše. Legendární Hidžázská dráha,
která kdysi dopravovala poutníky
z Damašku do Mekky, kopíruje
dálnici. Svého času na vlaky
útočil Lawrence z Arábie
se svými beduíny, dnes
se trať využívá pouze
pro nákladní dopravu
fosfátů, nejdůležitější
jordánské suroviny.
Je to škoda, protože
především poslední

část trasy těsně před Akabou, která se vine
po svazích téměř dvoutisícových hor, mohla
být opravdovým zážitkem.
Samotné jordánské přístavní město a od
nepaměti klíčový dopravní uzel, ze kterého
je vidět Izrael, Egypt a jen pár kilometrů
odtud se nachází saúdskoarabská hranice,
se příliš neliší od středomořských letovisek.
Zdejší pevnost, kterou v roce 1917 slavně
dobyl Lawrence s princem Faisalem, je
stejně jako přilehlé muzeum zrovna
v rekonstrukci, i když z jejich webových stránek se to nedočtete.
Ten pravý důvod, proč k jedinému
kousku jordánského pobřeží vyrazit,
se však nachází jižně od města. Pár
kilometrů pobřeží vyměnilo
Jordánsko v roce 1965
se Saúdskou Arábií za
sedm tisíc kilometrů
čtverečních pouště
a byl to mimořádně výhodný
obchod.

FOTO: Jan Brož

Jordánsko je skvělou destinací
pro rodinnou dovolenou
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tipy pro
návštěvu
Jordánska

korálový tank
Na pláži pod Akabou fouká chladný březnový vítr a i voda
se zprvu zdá být studenější. Do vody se odvažují jen tělnaté
Rusky, zvyklé z vlasti na studenější podnebí. Právě ruština
je zde vedle francouzštiny hlavním turistickým jazykem,
polština však rychle dotahuje a čeština zaznívá pomalu se
stejnou frekvencí jako v letním Chorvatsku.
Ti, kdo se odváží, mohou s potápěčskými maskami na
obličeji následovat do vody ruské bábušky. Pod hladinou
se skrývá mimořádný podvodní svět. Právě kvůli němu se
vyplatí jordánské pobřeží Rudého moře navštívit. Korálové
útesy plné pestrobarevných ryb, želv i další mořské havěti
nesou názvy jako Japonská zahrada, a zahrady opravdu
připomínají. Pestrá podvodní říše se nachází jen pár metrů
od břehu, téměř na mělčině, a je tak snadno dostupná i méně
zdatným plavcům bez zvláštního potápěčského výcviku.
Zatímco potomek si hraje na plážovém hřišti, které by
jistě neprošlo bezpečnostními normami Evropské unie,
objevuje otec i potopený tank. Na válečném stroji už pomalu
začínají rašit korály, zdatnější hledači nacházejí dokonce
letadlo a vrak nákladní lodi Cedar Pride. Nejde o pozůstatky
nějaké ukrutné námořní bitvy; vyřazená technika byla na
dno shozena záměrně k pobavení potápěčů a ku prospěchu
mořských živočichů.

• Jordánsko není levná země.
Ceny se pohybují zhruba
na úrovni Rakouska, ovšem
kvalita služeb už ne, a tak se
připravte, že servis nebude
vždy bezchybný. V konečném
důsledku však vše funguje.
• Před cestou si na internetu
pořiďte Jordan Pass. Cena
se pohybuje od 2100 do
2400 korun a zahrnuje vstupy do téměř všech památek
i cenu víza. I pokud plánujete navštívit pouze Petru,
Jordan Pass se vyplatí.
• Veřejná doprava moc nefunguje. Po Ammánu je možné
využívat Uber nebo klasické
taxi, které je relativně levné.
Dopravu na delší vzdálenosti
zajišťují buď veřejné minibusy, nebo společnost JETT Bus.
Rezervace jízdenky online
však aspoň v našem případě
nešla provést, vše se řeší
spíše ústně nebo telefonicky.
Pořiďte si místní SIM. Karta
s 8 GB dat od operátora Zain
vyšla zhruba na 540 korun. Je
však nutné dodat, že v tomto
případě máme podezření, že
nás prodejce natáhl a ve skutečnosti je SIM karta levnější.
I tak však bylo její používání
levnější než mezinárodní
roaming.

suVeNýr z petry
Cestovatel bažící po autentičnu by mohl
podlehnout pokušení vyhnout se tak „provařenému“ turistickému cíli, jako je Petra.
Prodírat se organizovanými zájezdními
skupinami a odhánět prodavače nejrůznějších cetek a průvodce pochybné kvalifikace
v kaňonu ke známé Pokladnici je skutečně
trochu o nervy. Pokud si však jen mírně
přivstanete a stihnete zabrat místo v kavárně s předraženou, ale výbornou pravou
tureckou kávou s kardamomem připravenou
v džezvě, stojí pohled na proslulou hrobku
zalitou ranním sluncem za to.
Navíc už kousek za Pokladnicí řídnou
davy účastníků půldenních zájezdů, kteří
mají čas leda na rychlé selfie a nikoliv
podrobnější průzkum rozsáhlého skalního
města. Při odbočení na jednu z četných
strmých stezek vinoucích se vzhůru k méně
přístupným památkám, jako je třeba nabatejská obětní plošina al-Madbah či skalní
vyhlídka nad Pokladnicí (před cílem je
potřeba projí beduínským stanem a povinně
tam zakoupit občerstvení), většinu návštěvníků setřesete úplně.
Kamenné schody v pískovcových skalách navíc pro dítě představují podobně
lákavou prolézačku jako skalní útvary ve
Vádí Rúm. I když se rovněž neobejdou bez
pádů a zázračný léčitel Alí tentokrát není
po ruce. Pomoc se však obratem najde,
všudypřítomné prodavačky suvenýrů, prý
vdovy s deseti a více dětmi, odkázané jen
na příjem z prodeje zaručeně originálních,
ručně vyrobených artefaktů, přispěchají na
pomoc. Kýčovitá figurka velblouda, která
ještě před chvíli dosahovala nedozírné
hodnoty, se mění na dárek rychle utěšující
řev raněného.
Petru se zkrátka vyplatí vidět, ovšem ne
formou povinné rychlonávštěvy. Dva dny
jsou minimem, které se mezi stovkami
skladních hrobek vyplatí strávit, a kdo má
času nazbyt, ať si klidně naplánuje víc.
Nakonec i samotný Ammán stojí za pozornost, byť to možná mnoho návštěvníků
popře. Špinavé a hlučné centrum plné aut
a lidí, z nichž každý něco prodává, je však
tím pravým místem na aklimatizaci pro
ty, kdo s Blízkým východem zatím neměli
žádnou zkušenost. Nemluvě o restauraci
Hashem s pravděpodobně nejlepším falafelem na celém Blízkém východě. Přestože
podnik propagují snad všechny průvodce
a je tam nepřetržitě narváno, za rodinný
oběd o několika chodech dáte jen nějakých
150 korun.
JAN BROŽ,.EURO
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Komfortní. Brutální

Má na víc než ostatní,
přesto to žádná revoluce není

M

ercedes-Benz třída X není pro
každého. Ještě teď vidím sám
sebe, jak jsem byl vyjukaný, když
jsem sklouzl s vozem ze zdánlivě pevného
břehu do strže. Kupodivu se mi v tu chvíli
ale nezastavilo srdce na zlomek vteřiny při
představě, jak se vyhrabu zpátky. Na to jsem
si s robustním mastodontem s mega třícípou
hvězdou na masce chladiče věřil. Ale to
vědomí, že jsem při letu dolů poškrábal,
panebože… Mercedes!
přátelská Výpomoc
Mercedes-Benz už desítky let požívá pověsti
skvělého výrobce luxusních silničních korábů. Úkrok směrem do terénu proto překvapil
mnohé. Toto bylo ve světě aut téměř jako
zjevení. Zprvu to vypadalo skoro jako sebevražedný pokus – utkat se s Toyotou Hilux,
VW Amarokem, Fordem Ranger a Nissanem
Navarou. Vždyť vývoj nového modelu trvá
běžně i sedm let.
Ve Stuttgartu to ale obešli. Zvolili
šalamounské řešení. Dohodli se se spřáteleným japonským Nissanem a upravili

Mercedes-Benz třída X 250d
Motor vznětový čtyřválcový, 2298 cm³
Nejvyšší výkon 140 kW (190 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách 3750 ot/min
Nejvyšší rychlost 176 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h 11,8 s Převodovka automatická, 7 stupňů
Pohon 4×4
Provozní hmotnost 2205 kg
Maximální přípustná hmotnost (soupravy)
3250 kg (6130 kg)
Povolená hmotnost přívěsu
(brzděný/nebrzděný) 3500 kg (750 kg)
Rozměry (délka × šířka × výška)
5340 × 1920 × 1819 mm
Zavazadlový prostor (délka × šířka)
1587 × 1560 mm
Spotřeba (město / mimo / kombinovaná)
9,6 / 6,9 / 7,9 l
První cena vozu
973 445 Kč (220d, 4×2, výbava Pure)
Základní cena testovaného vozu
1 307 405 Kč (výbava Power)

jeho ne zrovna nejmladší model Navara.
Designéři Mercedesu odvedli skvělou
práci. Zamaskovali umně, co se dalo. Nový
pick-up tak vypadá jako zcela originální
model, líbivá novinka. Zrazují ho pouze
zadní světla.
A jen u pozměněného exteriéru to neskončilo. S Navarou nemá třída X shodný
jediný karosářský díl. Auto je širší (vpředu
o 55 mm, vzadu o 62 mm), má jiné tlumiče
a pérování (vzadu vinuté pružiny, nikoli listová péra). To se projevuje příznivě při jízdě,
mladší brácha, jestli tak lze vůbec novinku
od MB nazvat, je stabilnější.
Samostatnou zmínku pak zaslouží odhlučnění kabiny. Oproti ostatním pick-upům
je prvotřídní, takové, jaké byste u Mercedesu čekali, když za sebou zavřete dveře. Zásluhu na tom má vylepšené zvuková izolace.
pozor Na hrboly
A teď minus. Při každém rychlejším najetí
na hrbol se pětimístný vůz na silnici „otřásl
nechutí“. A nezachránily to ani „balonové“
sedmnáctipalcové pneumatiky. Ty sice
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oMezeNÁ NABÍDKA. Zatím je Mercedes-Benz třídy X
k mání jen se vznětovými čtyřválci X 220d a bi-turbo X250 d.
Ty se dají kombinovat s pohonem zadních nebo s přiřaditelným
pohonem všech kol. Na výběr je také sedmistupňová automatická
nebo šestistupňová manuální převodovka.
VZhŮRU DO TERÉNU. „Drsná“ off road verze
má zvýšený podvozek o 20 mm (na konečných 222 mm),
nájezdový úhel vpředu 30° a vzadu 25°.
Vůz je schopen překonat brod o výšce 600 mm.

FOTO: Daimler AG

dokázaly drobné nerovnosti „vyžehlit“, ale
na větší nestačily. Protože má třída X tuhou
zadní nápravu, tak jízda s tímto pick-upem
nebude nikdy tak komfortní jako s kterýmkoli vozem SUV.
Musím ostatně přiznat, že zprvu jsem
podlehl dojmu, že vlastně řídím takový větší
vůz SUV s korbou. Jenže brzy jsem přišel na
to, že to byl spíše těžký náklaďák s korbou.
Na druhé straně musím jedním dechem dodat, že Mercedes-Benz třída X má
v jízdních vlastnostech nad ostatními soky
navrch. Nepříliš, ale má. Vůz se oproti nim
choval v krizových situacích rozvážněji,
pyšnil se uhlazenějším projevem.
čekáNí Na Godota
V testovaném voze byl turbo diesel 2,3 l,
čtyřválec o výkonu 140 kW, zatím jediný
motor nabízený s tímto vozem v Česku. Síly
měl dost, jeho projev byl kultivovaný, byl
skvěle odhlučněný. Dynamika nebyla špatná
na vůz o hmotnosti 2,2 tuny, zrychlení
z nuly na sto za 11,8 sekundy povětšinou
postačovalo.

MADe IN M-B. V interiéru malého „náklaďáku“
zaujme nová přístrojová deska, nápadité výdechy
klimatizace, sedadla potažená prvotřídní kůží.
Chybějí odkládací plochy.

Na klidnou jízdu to stačilo, to ano. Ale
přece jen jsem si každou chvíli říkal, že by
více koní, potažmo válců neškodilo. Notabene pokud má ambici postavit se silnému
VW Amaroku V6. Vše by se nicméně mělo
podle posledních zpráv změnit v průběhu
letošního roku. I v tuzemsku bude nabízen
Mercedes-Benz třídy X s třílitrovým vznětovým šestiválcem.

Při testu jsem dlouhodobě dosahoval
spotřeby 8,8 l/100 km, a to jsem vůz nijak
netrápil. Takže jsem si opět ověřil, že nelze
hledět na spotřebu „papírovou“, udávanou
výrobcem.
tak trochu zmatek
V interiéru jsem si chvíli říkal, kdo je
kdo. Něco tu bylo z Navary, něco z ostatních modelů značky Mercedes-Benz. Ale
dohromady to kupodivu ladilo. Zaskočil mě
však na některých místech použitý levný
plast. Sedačky s krátkými sedáky měly jen
průměrné boční vedení. Na těch zadních si
musejí cestující zvyknout na téměř kolmo
zvednutá opěradla.
Vůz má nákladovou plochu dlouhou
1,6 metru, uveze více než tunu nákladu
a utáhne přívěs o hmotnosti 3,5 tuny. Tak
ano, je velký, ale příliš se v tomto neliší od
ostatních nabízených pick-upů. Nenabízí ani
nějaké chytřejší řešení.
Nakonec tak zbývá zodpovědět jednu
otázku: Pro koho to auto vlastně je?
Znalec značky se zřejmě přikloní k jiným
modelům Mercedesu, sportovně užitkovým
GLA nebo GLC. Odradí ho, že třída X je
hlučnější a nevyrovnanější při jízdě. Ovšem
ti, kdo mají rádi pick-upy a jeden zrovna potřebují (a mají na to), tak asi váhat nebudou.
Třída X nabízí bezesporu oproti konkurenci
větší komfort, image a výbavu.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Neobanky míří do Česka.
Zacílí na podnikatele?

Nové digitální banky jsou podle expertů
budoucností bankovního sektoru

J

ejich rozvoji v Česku může pomoci to,
že tuzemský bankovní trh potřebuje
dohnat vyspělý svět a také blízkost
Německa, kde se mají neobanky brzy naplno
rozvinout.

prVNí NeobaNka už za rok?
Postavit neobanku je podle odborníků
záležitostí několika měsíců. Investice do
vybudování i náklady na provoz jsou navíc
relativně nízké, proto se je vyplatí provozovat i pro velmi omezený okruh klientů. Stejně rychle je pak možné neobanku upravovat
podle potřeb trhu.
„Na vybudování neobanky nepotřebujete
vysokou vstupní investici ani stovky zaměstnanců a vyplácí se vám už při tisícovkách
klientů. Předpokládáme, že by tento koncept
mohl v příštím roce zaujmout jak velké
banky, které se potýkají s nedostatkem IT
expertů pro vlastní transformaci, tak třeba
velké hráče v oblasti e-commerce,“ myslí si
šéf Banking Software Company Petr Koutný.
„Že se v Česku o klienty v příštím roce
utká první neobanka, považuji za velmi
pravděpodobné,“ dodává.

Neobanky podle něj zajímají nejen velké
bankovní domy, pro které může jít o cestu
k vlastní digitální transformaci, ale také fintechové startupy či e-commerce společnosti.
Ve světě tento koncept již využívají miliony
klientů.
šaNce pro malé fIrmy
Také podle dalších odborníků bude prostor
pro neobanky v Česku především v oblasti
služeb pro živnostníky a malé firmy.
„Na retailovém bankovním trhu v ČR
mnoho místa nezbývá, navíc k nám úspěšně
expandují nové zahraniční společnosti
a řešení jako třeba Revolut či Curve. Prostor
je v segmentu malých a středních firem, což
například v Rusku dokázala využít Modulbank,“ konstatuje ředitel fintech společnosti
Roger Adam Šoukal.
Předpokládá, že perspektivní sektor bude
atraktivní i pro tradiční banky. „Implementace druhé směrnice EU o platebních
službách by měla provoz neobanky významně zlevnit, protože bude moct využít infrastrukturu kamenné banky. Do budoucna
by se měly snížit náklady, a tedy i zvýšit
rentabilita takových projektů,“ doplňuje
Adam Šoukal.
Velcí hráči se neobankám nebrání, někteří jsou ale opatrní. „Pozorně sledujeme

Myslíme si, že se už
v příštím roce utká
v Česku o klienty první
neobanka.
Petr KoutNÝ,.Banking Software Company

všechny trendy a snažíme se na ně reagovat.
V současné době spíše než na spolupráci
s takzvanými neobankami sázíme na společné projekty s fintechy, se kterými od začátku
domlouváme řešení a produkty pro klienty.
Prostředí neobank vnímáme jako velmi citlivé, často se pohybují na hraně legislativy.
Mají například jen derivát bankovní licence,
nebo žádnou,“ konstatuje Lukáš Kropík
z tiskového oddělení České spořitelny.
přeplNěNý trh?
Zda se nemohou stát neobanky novými
kampeličkami, kde proběhla vlna krachů
podobně jako po otevření bankovního trhu
konkurenci v 90. letech mezi bankami, bude
záležet na nastavení regulačních pravidel
ze strany České národní banky. Ta se však
zatím k tématu nechce vyjadřovat.
Některé signály přes opatrnost tradičních bank ukazují, že by se v ČR mohlo
neobankám dařit. Společnost BSC má za
sebou zkušenosti se stavbou bank nového
typu především v USA. Loni tam například
zajistila digitální transformaci floridské
Surety Bank. Z Česka chce udělat evropský
středobod nových digitálních trendů v bankovnictví. Láká ji velký potenciál, který má
český bankovní sektor i kvůli přetrvávajícím
poplatkům, jež nejsou jinde běžné.
Neobanky považují experti za budoucnost
celého oboru. Podle předpovědi společnosti
Gartner budou kvůli nim tradiční banky
do roku 2030 za zenitem. Variant Market
Research zase odhaduje, že do roku 2025
budou mít neobanky hodnotu 356 milionů
dolarů a desítky milionů klientů. Dominovat
mají zejména v USA, Velké Británii a Německu.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

baNka V telefoNu
S digitalizací bankovního sektoru se objevují
nové typy služeb. Neobanky nemají kamenné pobočky ani vlastní bankomaty a fungují
především prostřednictvím aplikace pro
chytrý telefon.
Díky nízkým provozním nákladům by
měly většinu služeb poskytovat lépe a rychleji
než běžné banky. Na těch fungují zcela nezávisle nebo jsou jejich vlastním na zelené louce
vybudovaným projektem, tak jako někteří
virtuální operátoři představují nízkonákladový projekt velkých telefonních společností.
V Česku by se neobanky mohly zaměřit na
živnostníky a malé společnosti. Těm zatím
velké banky nenabízejí vstřícné podmínky,
což (oproti podnikům z vyspělejších zemí)
představuje pro české firmy konkurenční
nevýhodu.
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Majitele bytů, domů
a pozemků tlačí čas

Do 31. května musejí všichni bez výjimky
zaplatit daň z nemovitých věcí

Z

atímco přiznání musejí podávat
na finanční úřad jen ti, kteří si
nemovitost pořídili v loňském roce,
placení daně se nevyhne žádný z vlastníků
staveb či pozemků – částka se navíc mohla
oproti loňskému roku změnit. Vypočítá ji
finanční úřad.
Složenky dostávají běžní plátci během
května, ale ne ve stejném termínu. „Aby se
na poštách a u pokladen netvořily nepříjemné fronty, složenky rozesíláme poplatníkům postupně tak, aby je v jedné lokalitě
neobdrželi všichni současně. Poslední z nich
přijdou do 22. května,“ informuje generální
ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.
Někteří podnikatelé poukázky ve schránkách nenašli – týká se to těch, kteří mají
aktivní datové schránky. Složenku nedostali ani ti, kteří si nechávají údaje posílat
e-mailem.

FOTO: Jan Rasch

daň do pětI tIsíc platíte
NaJedNou
Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musíte ji zaplatit najednou. V opačném případě
ji mohou plátci uhradit ve dvou stejných
splátkách, a to do 31. května a 30. listopadu.
Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb,
kteří mají letos termín posunutý na pondělí
2. září.
Finanční správa upozorňuje ty, kteří
budou platit daň jinak než složenkou, aby
si zkontrolovali částku, již na finanční úřad
poslali, s vyměřenou daní (uvedenou na
poukázce). „Poplatník použije složenku
minimálně pro kontrolu již uhrazené částky
daně a k doplacení případného rozdílu,“
informuje web finanční správy.
Jak Na to?
Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých
věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa
usnadnit život. Od roku 2017 proto mohou
dostávat všechny potřebné údaje na svou
e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení
daně e-mailem, dostane místo složenky zprávu na jím
určenou e-mailovou adresu a v příloze obdrží kompletní
informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži
složenky,“ upozorňuje mluvčí FS ČR Kateřina Vaidišová.
Na alonži složenky (horní oddělitelná část) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2018, výše
a termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek na
dani a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání
a kde platíte daně.

Kolik zaplatíte?
Novou výši daně oznamuje
berňák nejčastěji na
takzvaném hromadném
předpisném seznamu. Tento
seznam je pro poplatníky
v květnu zpřístupněn
k nahlédnutí na všech
územních pracovištích
příslušného finančního
úřadu.

Nízký úrok Vám odpustí
Pozor! Datem splatnosti daně se rozumí den, kdy finanční
správě peníze dorazí, nikoli ten, kdy složenku odešlete, případně kdy zadáte příkaz k úhradě z vašeho účtu.
„Do 7. června, tedy dalších pět pracovních dní, správce
daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje
trest v podobě úroků z prodlení, které aktuálně (v závislosti
na repo sazbě ČNB) činí 15,75 procenta z vyměřené daně za
rok,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision
Blanka Štarmanová.
Výše repo sazby se za poslední rok změnila a zřejmě se
ještě měnit bude. Úroky naskakují permanentně, a to o několik desetin promile za den.
„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu
dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová
poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.
Jak daň zaplatIt?
Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu
s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti.
Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu. Jako variabilní
symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se
jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:
• Při bezhotovostní platbě – 1148
• Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
• Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001
JAKuB ProcHÁzKA.(prochazka@mf.cz)
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Hra na nakupování
Ani třetí Babišův
ministr obrany nezvládá
vyzbrojovací zakázky
Na poslední letošní lednovou středu měl
Marek Špok naplánovanou cestu do Prahy.
Jako ředitel státního podniku VOP CZ jel
podepsat důležité memorandum s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za
ANO). Dohoda měla podniku oficiálně
zajistit, že si sáhne na podstatnou část z obřího nákupu 210 pásových bojových vozidel
pěchoty, jejichž pořizovací cena se odhaduje
na 53 miliard korun. „Jedná se o další z významných milníků naší více než sedmdesátileté historie, kdy od počátků pracujeme
a sloužíme státu a Armádě České republiky,“
těšilo Špoka po podpisu. Metnar z něj tak
vlastně udělal jednu z nejdůležitějších osob
strategického kontraktu.
Jenže dlouho tato aura Marku Špokovi
nevydržela. Přesně tedy tři měsíce. Na konci
dubna obrana oznámila, že Metnar ředitele
Špoka odvolal. „Nejsem spokojen s fungováním managementu podniku a jeho interní
a externí komunikací,“ vysvětlil ministr.
A ke stejnému datu došlo ke změně i ve vedení dalšího státního podniku LOM Praha.
Jeho šéf Roman Planička rezignoval, podle
oficiálních vyjádření resortu ze zdravotních
důvodů. LOM Praha je přitom klíčovou
organizací v dalším strategickém kontraktu
ministerstva obrany – pořízení dvanácti
víceúčelových vrtulníků, jejichž kupní cena
může být více než 18 miliard korun.
Podobné změny v čele důležitých podniků
by byly pochopitelné, kdyby se nákupy
teprve začaly připravovat a ministerstvo
by je chtělo rozjet od čistého stolu. Ovšem
v momentě, kdy tendry – alespoň dle slov
resortu – vrcholí a podpisy kupních smluv
se očekávají v řádu měsíců, působí kroky
minimálně kontroverzně. Celé to vypadá, že
kontrakty jsou pro hnutí ANO, které obraně
vládne v kuse od začátku roku 2014, nad
jeho síly. ost

Dluhopisy prolezlé
prašivinou
První dvě desítky selhání
emitentů dluhopisů
vezmou Čechům z kapes
až 670 milionů korun
Chcete investovat do rozjezdu nového
e-casina, poskytovatele krátkodobých
půjček, ekologického zpracování starých
pneumatik nebo do vzniku rybí farmy
v Orlických horách? Internet je v poslední
době doslova zaplaven nabídkami podnikových dluhopisů. Nabízené úročení vypadá
atraktivně, běžně se pohybuje od sedmi do
devíti procent za rok. Jenže riziko tomu
odpovídá.
Širší veřejnost si problém uvědomila až ve
chvíli, kdy přestal své závazky platit online
prodejce oblečení Zoot. Držitelům dluhopisů reálně hrozí, že nazpět získají jen jednu
desetinu z celkových 239 milionů korun.
Specializovaný web Nesplacene-dluhopisy.
cz eviduje již 19 firem, které nevyplatily
investorům úrok nebo jistinu. V ohrožení je
tak až 670 milionů korun.
Velcí emitenti dluhopisů krachovali již
v minulosti – stačí připomenout těžební
skupinu NWR či developera ECM. O peníze
však tehdy přišli hlavně velcí zahraniční
investoři a fondy. Běžní Češi tak až letos
dostali lekci, že nákup dluhopisů není bez
rizika. Část z nich totiž spadá do kategorie,
pro kterou se angličtině vžil termín junk
bonds, do češtiny překládaný jako prašivé
dluhopisy.
Pro banky a velké společnosti typu ČEZ,
České dráhy či Net4Gas představují dluhopisy běžný způsob financování. Problém je,
že drobný investor se k nim dostane poměrně těžko. Musí tedy hledat jinde. Mezeru
na trhu vyplnily weby, jako jsou Dluhopisy.
cz, Dluhopisomat.cz nebo Ceskedluhopisy.
cz. Ty se přímo hemží nabídkami zajímavě
úročených dluhopisů menších či začínajících
firem. Dtr

Stavíme osmý div světa
„Budeme pomalu vytvářet
majetek,“ říká šéf a hlavní
spolumajitel Trinity Bank
Radomír Lapčík
Zlínský patriot Radomír Lapčík je typický
konzervativní bankéř. Nemá rád přílišné riziko, chce pomalu skládat korunu ke koruně,
které nakonec dají dohromady pěkný balík.
Jen si počkat. Za konzervativní slupkou se
však skrývá i něco málo vizionářské duše. Se
svou firmou SAB Finance, která pro firmy
mění české koruny na zahraniční měny, se
vydal do Londýna, na Maltě koupil za dvě
stě milionů malou banku, otevřel kancelář
na Wall Street a chce zprostředkovávat
rychlé platby po celém světě.
Neortodoxně přistupuje i k vlastním
zaměstnancům. V Trinity Bank zavedl čtyřdenní pracovní týden, aby se jeho lidé „mohli
věnovat rodině“. Věří, že tudy vede cesta. „Postupně na čtyřdenní pracovní týden přejde
celý svět,“ je přesvědčen Radomír Lapčík.
Říkáte, že už na vysoké škole jste měl sen
vybudovat banku. Jak vás to napadlo?
Moje kořeny jsou spjaté se spořením. Už
můj děda pro nás vnuky spořil, učil nás pracovat a chodit na brigády. Také si myslím, že
je to správná cesta životem, pracovat a spořit a tímto způsobem dosáhnout nějakého
bohatství, splněného snu.
Druhá věc je, že v roce 1995 tady byly zejména státní banky, takže jsem chtěl přenést
do Česka kvalitu švýcarského bankovnictví.
Proto jsme v Moravském peněžním ústavu
(dnes Trinity Bank) začínali s privátním
bankovnictvím. zAt
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Por ADNA

Hodně se v současnosti píše o IT bezpečnosti.
Jakým chybám bych se měl v této oblasti vyhnout?
J. t., České Budějovice

F

irmy v Česku často přistupují
k bezpečnostním opatřením v oblasti
IT velmi laxně. Dokud se něco
vážného nestane, není to pro ně téma. Jenže
důsledky mohou být velmi nepříjemné, od
pokut za chybějící licence až po nevratnou
ztrátu všech firemních dat. Jak se vyhnout
těm nejhorším chybám?

bylo, že ve chvíli ukončení spolupráce vám
předá data. Seriózní firma by to udělala tak
jako tak, ale v praxi se objevily i případy, kdy
firma za data musela dodatečně zaplatit například jeden milion korun. Klíčové je, aby
data byla opravdu vaše i přesto, že jsou na
cizím serveru. Čili outsourcing cloudu ano,
ale jen s dobře uzavřenou smlouvou.

vedení podrobné databáze licencí, jejich
využití a expirace.
5. Jak zachráNIt pracoVNí
e-maIly a NeporušIt zákoN
Pracovní e-maily konkrétních zaměstnanců podléhají zákonu o listovním tajemství,
a zaměstnavatel by tak po odchodu za-

2. NefuNkčNí zálohoVáNí Je
Jako chůze po laNě bez JIštěNí
Velmi často dochází k situaci, kdy někdo
omylem nebo úmyslně smaže složku s klíčovými daty na společném disku. Pokud firma
nemá nastavené zálohy, o data nenávratně
přijde. Lze tedy důrazně doporučit aktivní
zálohování, a to na několika úrovních. Běžná
data se v rámci firmy zálohují denně a pak
existuje externí úložiště mimo firmu, které
je permanentně odpojené a připojí se jenom
při zálohování, například jednou měsíčně.
Pak nehrozí, že by firma třeba kvůli šifrovacímu viru přišla o celou svou historii.
3. dobře sI ošetřete
smlouVy ohledNě cloudu
Hodně firem přešlo nebo přechází z firemního serveru na cloud. Má to četné výhody,
ale na jednu věc si dejte pozor. Pohlídejte si,
aby ve smlouvě s vaším IT poskytovatelem

4. Nepořádek V lIceNcích může
zapříčINIt I krach fIrmy
V oblasti licencí má nepořádek skutečně
velké množství firem. Licence pořizovaly
v různou dobu, některé z nich již vypršely,
jiné ne. Nikdo nemá přehled, na kolika
počítačích se některé programy používají… A problém je na světě. Pak stačí, aby
naštvaný exzaměstnanec firmu nahlásil
u Business Software Alliance nebo přímo
u výrobce softwaru, a může ji čekat audit,
který si navíc musí sama zaplatit. Celkové
náklady se pak včetně doplacení licencí,
pokuty a úroků mohou vyšplhat do astronomické výše a u menších firem mohou být
i likvidační. Doporučit lze použití cloudového software jako Office 365, kde budete
mít o licencích lepší přehled, nebo alespoň

městnance neměl k obsahu jeho mailboxu
přistupovat. Což samozřejmě v praxi
způsobuje nemalé problémy, a firmy jsou
proto nuceny porušovat zákon se všemi
z toho plynoucími důsledky. Jedno z řešení
je nastavit kopírování všech e-mailů do
firemního CRM k příslušnému klientovi.
Nebo vždy dávat do kopie pracovních
e-mailů schránku typu obchod@firma.cz.
Do tohoto typu schránky může mít přístup
kdokoli, nejedná se o pracovní mailbox
konkrétního zaměstnance, a tudíž nepodléhá listovnímu tajemství. Částečně lze
využívání firemního e-mailu ošetřit také
v pracovní smlouvě či dodatkem k ní.
JIŘÍ JINGER,.expert na bezpečnost IT
řešení ze společnosti Sprinx

FOTO: Shutterstock.com

1. Vymeťte kostlIVce
ze skříNě pomocí
bezpečNostNího audItu
Řadě firem se za desítky let fungování
nashromáždilo v pomyslných IT skříních
spousta kostlivců, kteří mohou znamenat
reálnou bezpečnostní hrozbu. Často už ani
firemní IT specialista neví, co vše ve firmě
zůstalo po jeho předchůdcích, ať už jde
o různé vzájemně nekompatibilní nástroje, aplikace, zastaralý antivirový systém,
nefunkční zálohování, nepořádek v licencích
a podobně. Určitě začněte bezpečnostním
auditem, který odhalí nejvážnější IT problémy a poskytne vám návod, jaké další kroky
v rámci bezpečnosti udělat ať už samostatně,
nebo za pomoci odborného partnera.

64 l Profit

32_68_PT_05_.indd 64

15.05.2019 15:21:07

DAŇOVÉ
terMÍNy

K ALENDÁŘ

firem, jak správně smluvně ošetřit agenturní zaměstnávání či zaměstnávání cizinců, jak sestavit
bezchybnou pracovní smlouvu, jak se do vztahu
zaměstnanec a zaměstnavatel promítlo GDPR atd.
Seminář pořádá Jihočeská hospodářská komora
na radnici v Českém Krumlově poslední středu
v květnu. Více informací vám zástupce HK ČR
prozradí na e-mailu: mahrova@jhk.cz.

21. KVĚTNA
DIGITALIZACÍ VPŘED
Vypovídající název má seminář pro podnikatele,
který proběhne předposlední květnové úterý
v Teplicích. Podnikatelé začínají využívat moderní
technologie a nástroje, které jim pomáhají využít
čas na maximum a zefektivnit práci. Efektivita
přitom hraje rozhodující roli v tom, zda bude
jejich byznys úspěšný, či nikoliv. V přednášce se
dozvíte, kde a jak s digitalizací začít a usnadnit si
profesní život. Více informací na
domanikova@amsp.cz.

FOTO: Shutterstock.com

23. KVĚTNA
KAM vÁs PosuNe KreAtIvNÍ
DESIGN?
Design není jen o tvaru a barvě stolu či vázy.
Produktový design dnes pomáhá firmám být
o krok napřed, budovat si firemní styl a zvyšovat
hodnotu značky. Pomáhá otevírat dveře k novým a náročnějším zákazníkům, ulehčit vstup
na zahraniční trhy a vede k vyššímu zisku. Na
otázku, jak uspět v byznysu s využitím kreativního
designu, odpoví podnikatelům seminář Kreativní
design v průmyslu, který se pod záštitou
CzechTrade koná v TC Hradec Králové ve čtvrtek
23. 5. Podrobnosti na dana.sourkova@czechtrade.cz.

29. KVĚTNA
ZAMĚSTNAVATELEM BEZ POTÍŽÍ
Může jím být jen ten, kdo se dokonale vyzná
v pracovním právu. Na semináři s názvem Pracovní právo prakticky poradí advokátka zástupcům

5. ČERVNA
DIGItÁLNÍ revoLuce cz
První středu v měsíci se v západočeské metropoli
koná další díl konference Digitální revoluce CZ
2018. Téma akce tentokrát zní Robotické obrábění
– dláto a kladivo, nebo robot? Digitální znalost
umožní firmám ze všech oborů bezpečný přechod
k moderním technologiím a může výrazně vylepšit výsledky v podnikání. Další informace najdou
zájemci na http://czechinno.cz/digitalni-revoluce-cz/plzen.

19. ČERVNA
PRÁVO (NEJEN) PRO PODNIKATELE
Ve středu 19. června se v Hodoníně uskuteční seminář, který zájemce (nejen) z řad podnikatelské
veřejnosti seznámí se základními instituty soukromého i veřejného práva, a to z hlediska jejich
praktického uplatňování a dopadu do soukromého
i pracovního života. Seminář pořádá Okresní
hospodářská komora v Hodoníně, vstupné je od
tisíce do dvou tisíc korun. Více o akci se dozvíte
na http://www.ohkhodonin.cz/sluzby/nase-akce/
clanek/seminar-na-tema-zaklady-prava-nejen-pro-podnikatele/.

20. KVĚTNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• měsíční odvod úhrnu sražených
záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnost
27. KVĚTNA
DAŇ Z PŘIDANÉ
HoDNoty
• daňové přiznání a splatnost
daně za duben 2019
• souhrnné hlášení za duben 2019
• kontrolní hlášení za duben 2019
ENERGETICKÉ DANĚ
• daňové přiznání a splatnost
daně z plynu, pevných paliv
a elektřiny za duben 2019
SPOTŘEBNÍ DAŇ
• splatnost daně za březen 2019
(pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za duben 2019
• daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební
daně například z topných olejů
a ostatních (technických)
benzinů za duben 2019 (pokud
vznikl nárok)
31. KVĚTNA
DAŇ Z NEMOVITÝCh VĚCÍ
• splatnost celé daně (poplatníci
s výší daně do pěti tisíc korun
včetně)
• splatnost první splátky daně
(poplatníci s daní vyšší než pět
tisíc korun s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou
výrobu a chov ryb)
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• odvod daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně
za duben 2019
10. ČERVNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ
• splatnost daně za duben 2019
(mimo spotřební daň z lihu)
17. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• čtvrtletní nebo pololetní záloha
na daň
20. ČERVNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• měsíční odvod úhrnu sražených
záloh na daň z příjmů fyzických
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GeNerÁLNÍ ŘEDITEL
Jan Mašek

Dlužím ti?
No tak mi to zaplať

ŠÉFREDAKTOR
Jaroslav Matějka, E: matejka@mf.cz

T

ak to si nová pražská radní pro
sociální oblast Milena Johnová
(Praha sobě) dovolila dost. Požádala
pražskou buňku spolku Senioři České
republice dotovaného státem, aby uhradila
dluh za pronájem budovy na Smíchově, v níž
sídlí.
Pražská buňka spolku si od magistrátu
pronajala dům v polovině roku 2015 a podle
posledního dodatku ze září 2017 má za plochu 809 metrů čtverečních platit přibližně
325 tisíc korun ročně. Služby a energie v této
částce započítány nejsou.
Momentálně dluží Praze za pronájem
přibližně tři čtvrtě milionu korun. Současný
dluh se začal vytvářet v březnu loňského
roku a každý měsíc se zvyšuje. K jeho splácení se „zapomětliví“ starci nemají.
Milena Johnová kmetům nabídla smírné
řešení: Změňte ekonomický model fungování. Objekt navštěvuje minimum seniorů,
otevřete tedy „nadbytečné“ prostory, které
nevyužíváte, nečlenům, pronajměte je dalším organizacím. Získané prostředky byste
pak mohli použít na úhradu dluhu.
Bohorovné staříky ale její návrh nezaujal
a ani po třetí schůzce neustoupili. A bodejť

by ano, v podobné situaci se neocitli poprvé.
První problémy s placením měli už v roce
2017. A vždycky „štědrý“ stát vše dorovnal.
„Pro roky 2015 a 2016 jsme neměli žádné
problémy s placením. Problémy nastaly
v roce 2017, kdy jsme dlužili značnou částku,
ale tu nám magistrát dofinancoval v roce
2018. Pro rok 2018 nám přispěli pouze malou část a přislíbili následné dofinancování,
které se nestalo. Proto se dluh začal znovu
vytvářet,“ píše v jednom z dokumentů,
které má k dispozici deník Právo, předseda
krajského výboru seniorů v Praze Miloslav
Mrština.
tak to Je sNad JasNé, Ne!
To by mohlo dojít i snaživé radní. Když nové
vedení pražské radnice přestane „cintat“
o splácení dluhu, o nevytíženém domě, kam
nikdo nechodí, a vše zaplatí, problém zmizí
jako pára nad hrncem. To dá rozum. Vzkazují představitelé pražských seniorů, z nichž
většina má za sebou v minulosti působení
v řadách ČSSD.
Tož tak…
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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ILUSTRACE: Vojtěch Velický

My nejsme žádní podnikatelé,
my jsme Senioři České republiky!

ADresA reDAKce
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
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