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Profit je nejstarším ekonomickým magazínem v ČR. Každé vydání 
nabízí hlavní téma a  rozhovor měsíce s  důrazem na servisní 
a praktické informace pro podnikatele, manažery a živnostníky. 

V dalších rubrikách klade důraz na podnikatelské znalosti zajímavých 
byznysmenů a  tiskne jedinečný seriál o  českých firmách s  názvem  
Příběh úspěchu. Zprostředkováním zkušeností a  praxe na trhu se  
vymezuje vůči jiným ekonomickým titulům.

Podnikatelé jsou v kondici. A s nimi i Profit!

Třicet let je prima věk. Právě tak dlouho je na trhu časopis Profit. V plné 
síle, s radostí představuje měsíc co měsíc malé a střední podnikatele, 
jejich napínavé příběhy. Činí tak jako jedno z mála českých médií od 
roku 1990. S nimi jde dál. Oni jsou ti, kteří pomáhají k úspěchu nejstar-
šího ekonomického časopisu v Česku.

Tvář časopisu
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Cílová skupina
• Podnikatelé, jednatelé a majitelé malých a středních společností

• Manažeři a střední management významných podniků ČR

Muži (56 %), ženy (44 %) ve věku 25–50 let

vyšší a vyšší střední socioekonomické třídy AB

80 000
čtenářů

20 000
elektronická

verze

let30

@profit.cz | www.profit.cz @profit.cz | www.profit.cz



Monitor – zpravodajské shrnutí událostí, které se přímo týkají podni-

katelů. Zde se dočtete o navrhovaných legislativních změnách, o tom, 

co se děje na trhu a v České republice. Podle charakteru událostí mů-

žete v rubrice najít i podrubriku Názor nebo Polemika, kde proti sobě 

budou stát dva protichůdné názory k jednomu tématu.

Téma – klíčový, autorsky zpracovaný materiál čísla, který popisuje 

na konkrétních příkladech podnikatelů fenomény českého byznysu. 

Soustředíme se na to, co podnikatele pálí nejvíce. 

Rozhovor – stěžejní materiál čísla, který čtenářům představí za-

jímavou byznysovou osobnost, její odbornost a firmu. Rozhovor je 

velmi často podkladem pro obálku časopisu.

Očima podnikatele – v  každém čísle Profitu vybraný podnikatel 

glosuje aktuální dění ze svého pohledu. Popíše, o co se zajímá, co 

v práci aktuálně řeší a co mu připadá důležité zdůraznit.

Jeden den s... – dnešní doba si žádá velmi promyšlenou práci s ča-

sem, zvláště pokud chcete něčeho dosáhnout. V každém čísle před-

staví své triky a tipy jeden z vytížených podnikatelů nebo manažerů.

Příběh – za každou úspěšnou firmou stojí velký příběh. V této rubrice 

budeme pro čtenáře hledat ty nejzajímavější příběhy ze všech koutů 

republiky.

Portrét – věděli jste, že donedávna fungovala česká hospoda v Ti-

betu a  že na  Bali se můžete potápět v  centru vlastněném česko 

-slovenským triem? V  této rubrice se věnujeme všem podnikavým 

lidem, kteří si splnili své nejodvážnější sny. 

Restart – narazili a poučili se. Podnikání není jen o radostném růstu. 

Je to série kritických situací a  zásadních rozhodnutí. V  této rubrice 

budeme stopovat, jak se podnikatelé dokázali poučit ze svých chyb, 

a dokážeme vám, že chyby mohou být cennou zkušeností. 

Dáma – podnikání není jen mužskou záležitostí. V této rubrice bu-

deme představovat ty nejzajímavější podnikatelky.

Fokus – proud článků zaměřených na podnikatele.

Po práci – i podnikatelé musí žít. Oddychové čtení o životním stylu, 

cestování a trendech.

Poradna – drobní podnikatelé často nemají na  placení právníků 

a odborníků. Musí se proto spolehnout na svůj dobrý úsudek a vlast-

ní nastudování informací z dostupných zdrojů. Zapeklitější otázky 

jim pomáhá řešit redakce se spolupracujícími profesionály.

Daně – na které daně by se nemělo v nejbližších týdnech rozhodně 

zapomenout, se dozvíte v této rubrice.

Kalendář – nejzajímavější podnikatelské akce na obzoru.

Tipy – rubrika, ve které představíme lákavé podnikatelské hračky, 

nápady a produkty.

Ilustrační ukázky

Rubriky

Tuzemská ekonomika roste pomaleji 
než v uplynulých letech, přesto nebyli 
Češi nikdy tak bohatí jako v roce 

2019. Apetit k podnikání, které je základem 
ekonomiky, nicméně postupně klesá. Podle 
poradenské společnosti Bisnode přibylo 
v ČR v prvním pololetí 2019 nejméně firem 
za tři roky.

„Proti roku 2004, kdy Česko do EU 
vstupovalo, jsme si polepšili o dvanáct 
procentních bodů a postoupili na 
15. místo evropské osmadvacít-
ky,“ prozradilo ministerstvo 
průmyslu a obchodu. 

Dýchaviční Řekové  
a Portugalci
Česko vstoupilo v roce 2004 
do Evropské unie s hrubým 
domácím produktem (v paritě 
kupní síly) na úrovni 78 procent EU. 
Do nástupu globální krize v roce 2009 si 
o sedm procentních bodů polepšilo. Během 
recese se ale tuzemský HDP opět propadl. 
Před sedmi lety se hospodářství nadecho-
valo k dalšímu růstu z 82 procent unijního 
průměru.

Za patnáct let předstihla ČR čtyři státy 
osmadvacítky (z toho tři původní) – Por-

tugalsko, Řecko, Kypr a Slovinsko. Češi 
už se výrazně přiblížili také Španělsku 
a Itálii.

Polsko a Maďarsko za námi stále 
zaostávají (jejich HDP není ani na 75 pro-
centech průměru Unie), mírně pokulhává 
i Slovensko. Ekonomický sprint pobalt-
ských zemí ale znamená, že nás dohánějí 
Litva, která si od vstupu polepšila o 32 

procent, Estonsko i Lotyšsko. Litev-
ský hrubý domácí produkt je 

v roce 2019 na 83 procentech 
EU.

Ve vyspělých ekonomikách 
úroveň HDP na obyvatele od 
roku 2004 stagnuje nebo se 
zvyšuje jen minimálně (Ně-

mecko, Dánsko). Největším 
skokanem bylo ve sledovaném 

období Irsko. 
Na východě Evropy je sice 

levněji, ale daleko nižší platy. „Konver-
gence HDP na obyvatele k vyspělejší části 
Evropy už je solidní, ale konvergence 
mezd daleko pomalejší,“ připomíná 
prezident Hospodářské komory ČR Vla-
dimír Dlouhý. Podle něj můžeme v tomto 
ohledu dohnat Západ zhruba během 
jedné generace.

Ačkoli ekonomika roste a uplynulé dva 
roky byly rekordní, pokud jde o nárůst počtu 
podnikatelských subjektů (fyzických osob, 
akciových společností i eseróček), letošní 
rok už naznačuje budoucí útlum. Podle 
analýzy Bisnode vzniklo v prvních šesti 
měsících 2019 nejméně firem za poslední 
tři roky. 

„Podnikatelský apetit Čechů znatelně 
slábne. V prvním pololetí podnikatelé 
založili 15 457 nových firem, což je  
o 697 (o 4,3 procenta) méně než v roce 
2018 a o 1947 (11,2 procenta) méně než 
v rekordním roce 2017. Propad v regis-
tracích nových společností s ručením 
omezeným i akciových společností jsme 
zaznamenali i mezi prvním a druhým 
kvartálem roku 2019,“ říká analytička 
Bisnode Petra Štěpánová. 

Důvodem je především to, že Češi ztrácejí 
optimismus, pokud jde o budoucí ekonomic-
ký i politický vývoj. Také tuzemský hrubý 
domácí produkt poroste letos pomaleji než 
v uplynulých letech. Ekonomika by si letos 
neměla polepšit více než o tři procenta. 
Česká národní banka zmiňuje ve svých 
odhadech 2,5 procenta. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)
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Doháníme Západ, 
firmám ale dochází dech
Český hrubý domácí produkt per capita 
dosáhl letos poprvé 90 procent průměru EU

Bude méně  
papírování?
Hlášení či statistik, které musejí 
vyplňovat podnikatelé, by mělo 
být o něco méně. Stejně tak by 
se měla zjednodušit legislativa. 
Přispěje k tomu Plán systémové-
ho snížení administrativní zátěže 
podnikání na období 2019–2022, 
který ve spolupráci s ostatními 
resorty připravilo ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO) 

a schválila vláda. Plán počítá se 
změnou 33 právních předpisů 
a úbytkem více než stovky admi-
nistrativních povinností. 

Past pro podnikatele  
s eeT
Na počátku roku 2020 skončí 
platnost pokladních certifikátů, 
které byly generovány v po-
čátcích zavádění elektronické 
evidence tržeb (EET). Podnika-

telé nesmějí zapomenout na 
jejich výměnu. Certifikáty 
slouží k podpisu datových zpráv 
o evidovaných tržbách a jsou 
platné jen tři roky. Pokud včas 
nedojde k výměně a datové 
zprávy budou podepisovány 
starým certifikátem, nebudou 
vaše tržby evidovány, varuje 
podnikatele Finanční správa. 
Podrobnosti najdete na portále 
www. daneelektronicky.cz. FO
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2 %
chybějí české  

ekonomice na španělskou  
a italskou.
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Zaměstnavatelé musejí vynakládat 
čím dál víc prostředků a energie, aby 
získali sezonní pracovníky. A často 

jde o neřešitelný rébus.
„Podniky zkoušejí brigádníky hledat 

častěji prostřednictvím internetové inzerce 
či vlastních zaměstnanců než na Úřadu prá-
ce,“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina 
Beránková. A to je neefektivní, shodují se 
odborníci.

na absolventy zaPomeňte
„Najít v Česku absolventa vyšší odborné 
či vysoké školy, který by byl bez práce, 
je dnes takřka nemožné. Zaměstnanost 
čerstvých absolventů ve věku od dvaceti 
let, kteří úspěšně dostudovali před třemi 
a méně lety, činila loni 97,5 procenta,“ 
upozorňuje hlavní ekonom Czech Fund 
Lukáš Kovanda. 

V Česku je už několik let nejnižší  
nezaměstnanost v EU. Také zmíněných  
97 procent zaměstnaných čerstvých absol-
ventů je v zemích osmadvacítky výjimkou. 
Loňský unijní průměr činil podle Eurostatu 
87 procent. 

Podle Kovandy je to patrné právě v letní 
sezoně, kdy kvůli tomu chybějí brigádníci 
nebo sezonní pracovníci například v tu-

ristickém ruchu. Ti se tradičně rekruto-
vali z řad mladých lidí.  „Pokud prakticky 
všichni mladí řádnou práci mají, je mnohem 
obtížnější brigádníka najít. Své o tom vědí 
mnozí, od provozovatelů kempů po vedoucí 
horských bud,“ dodává Kovanda.

Firmy v létě nejčastěji hledají prodavače 
rychlého občerstvení a zmrzliny, sběrače 
ovoce, plavčíky, řidiče či zahradníky. Po-
ptávka je i po pracovnících ve sportov-
ních a rekreačních střediscích či 
v cestovním ruchu, instruk-
torech na dětských letních 
táborech a lektorech cizích 
jazyků. Podnikům chybí také 
obslužný personál v gastro-
nomii.

Peníze nejsou  
motivací
Chmelová brigáda je fenomén, 
který v Česku funguje desítky let. „Zájem 
studentů o chmel býval stabilní. Poslední 
dva až tři roky je ale poznat, že je brigád více 
než v předchozích letech a zájem studen-
tů poklesl. Vidíme méně aktivní přístup 
k možnému přivýdělku, zřejmě je peněz 
mezi mladými lidmi dost,“ popisuje Dagmar 
Urbancová ze společnosti Chmelda.cz.

S každoročním náborem brigádníků  
má bohaté zkušenosti také společnost  
Starez-Sport, která spravuje brněnská spor-
toviště. Každoročně hledá desítky pracovní-
ků pro koupaliště Riviéra a Zábrdovice (plav-
číky, obsluhu bufetu, koordinátory front).

„Sehnat nové kvalitní brigádníky je 
rok od roku těžší. Ani rostoucí hodinová 
odměna totiž není v posledních letech pro 

lidi dostatečnou motivací. O to složitější 
je pak obsadit pozice u krytých 

bazénů, kde brigádníci nedostá-
vají letní příplatek. Největší 
obtíže máme s obsazením 
lázeňských pozic,“ potvrzuje 
ředitel společnosti Martin 
Mikš.

Jeden recept přesto Dagmar 
Urbancová nabízí: „V letošním 

roce výrazně stoupla cena inzerce 
a reklamy. Návaznost na zvýšení 

zájmu potenciálních pracovníků to bohužel 
nemá. Studenti méně reagují i na facebooko-
vé nabídky. My naštěstí fungujeme zejména 
na referencích, a tak se nám meziročně vrací 
30 procent našich brigádníků s dalšími 
kamarády.“ 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

česko

Jak sehnat brigádníky? 
Neřešitelný úkol
Volných míst přibývá, zájemců rapidně ubývá.
To je paradox sezonních prací v Česku

Kyberkriminalita  
na postupu
Hlavním cílem hackerů byly done-
dávna banky a velké společnosti. 
V současné době však kyberútoky 
stále častěji míří na malé a střední 
firmy, které více zanedbávají digitál-
ní bezpečnost. Zkušenost s takovým 
útokem má více než polovina MSP 
v České republice. Hackeři se snaží 
z podniků buď přímo získat pro-
středky, nebo určitou firmu cíleně 

poškodit. Prudce roste především 
počet takzvaných DDoS útoků. Podle 
reportu společnosti Kaspersky Lab 
se jejich počet v prvním čtvrtletí 
roku 2019 zvýšil o 84 procent. 

Recese (zatím) nehrozí
České hospodářství nadále poroste, 
zaměstnavatelé v roce 2019 
přidají lidem průměrně 2200 korun 
měsíčně na mzdách a budou dále 
investovat do efektivnější výroby, 

byť pomaleji než dosud. Firmám 
by se pak mělo dařit i v roce 2020. 
Vyplývá to z prognózy Hospodářské 
komory ČR. Prognóza předpovídá, 
že HDP letos poroste o 2,7 procenta 
a příští rok o dalších 2,6 procenta. 
Podobná čísla slibují odhady České 
národní banky. Většímu ekono-
mickému růstu brání nedostatek 
zaměstnanců, problémem by podle 
HK ČR mohl být případný „tvrdý“ 
brexit. FO
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2,5 %
čerstvých absolventů  

škol nemá stálou  
práci
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Zatímco v některých oblastech se česká 
ekonomika od roku 1989 výrazně 
kultivovala, v maloobchodě stále 

přežívá mnoho neduhů z časů formovaných 
nástupem dravého kapitalismu. Dovoz 
padělaného zboží do českých obchodů 
patří i tři desítky let od sametové revoluce 
k hlavním problémům, které křiví tuzemské 
podnikatelské prostředí a vytvářejí 
dlouhodobou konkurenční nevýhodu pro 
poctivé podnikatele. 

Čeští celníci stále zachycují zásilky paděl-
ků, které míří především do asijských tržnic. 
„Pražští celníci provedli kontrolní akci v trž-
nici Sapa v Praze 4 – Libuši. Stánek, který 
zkontrolovali, byl doslova od podlahy po 
strop napěchován padělky hraček pro děti. 
Celníci zajistili téměř tři tisíce kusů hraček, 
falzifikáty přemístili do svého skladu a ná-
sledně, až bude ukončeno správní řízení, vše 
skončí v drtičce. Hodnota zboží vyjádřená 
v ceně originálních výrobků by byla více 
než jeden milion korun,“ popisuje případ 
z prosince roku 2018 Ivana Kurková, mluvčí 
Celního úřadu pro hlavní město Prahu.

Falešné stavebnice
Ve stejném období celníci prověřili také kon-
tejner, který si z Číny přes německý Ham-
burk nechal dovézt asijský obchodník. Při 
kontrole zjistili, že uvnitř se nachází téměř 
11 tisíc kusů plyšových a plastových hraček 
pro děti a různých stavebnic. „Hračky byly 
neoprávněně označeny logy My Little Pony, 
Frozen, Walt Disney a Lego. Hodnota zboží 
vyjádřená v ceně originálních výrobků by 
byla téměř čtyři miliony korun,“ dodává 
Ivana Kurková.   
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Návrat padělků
Pohraniční tržnice patřily 
ke koloritu divokých 90. let. 
Jejich duch z tuzemského
obchodu dodnes nevymizel

fok us

Kromě Prahy řeší celníci padělky také v pohraničních 
regionech, kde se asijské tržnice staly fenoménem divokých 
devadesátých let. I po přesunutí části prodejců do kamenných 
obchodů se však jejich „byznys plán“ příliš nezměnil. 

„V rámci kontrol celníci zajistili téměř tisíc litrů neznačených 
lihovin, přes 280 tisíc neznačených cigaret, více než 400 kilo-
gramů tabáku a přes 800 litrů nezdaněných minerálních olejů. 
Zabránili tak daňovému úniku ve výši přes dva miliony korun,“ 
říká Lenka Havelková, zástupkyně mluvčí Celního úřadu pro 
Karlovarský kraj, k situaci v regionu za rok 2018. 

„Karlovarští celníci v regionu zabránili prodeji bezmála 
20 tisíc kusů zboží, u něhož bylo podezření, že tato práva 
porušuje. Prodejci zboží nabízeli jako originály světoznámých 
značek. Nejčastěji se jednalo o padělky či napodobeniny 
značkového textilu, obuvi či kabelek, ale také o pirátské na-
hrávky CD a DVD. Jejich prodejem by majitelům ochranných 
známek vznikla škoda převyšující 76 milionů korun,“ dodává 
Havelková. 

Ze stánků na internet
Odborníci přitom upozorňují, že padělky se zdaleka netýkají 
jen tržnic s napodobeninami značkových triček nebo kabe-
lek. Dlouhodobý problém představuje například používání 
nelegálního softwaru. Na rozdíl od tržnic se ale situace v této 

Padělky na 
českém trhu

(počty kusů)

2901

2597

2158

2111

2042

1914

1801

1096

1023

1016

Pokémon

Salomon 

Apple

Lego

Nike

Adidas

Tommy Hilfiger

Calvin Klein

Gucci

Louis Vuitton

Zdroj: ČOI
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Podle statistik BSA padělky tvoří čtvrtinu 
případů pirátství v ČR. Podvodníci pro-
dávají padělaný software jako „zlevněné“ 
originální kopie. Padělky jsou tak často 
distribuovány přes online obchody a aukční 
stránky, kde je pro podvodníky snazší se 
skrýt za smyšlená jména. Obětí podvod-
níků se stalo i několik veřejných institucí 
a státních organizací, když se padělky 
začaly objevovat ve veřejných výběrových 
řízeních. 

„Většina dotazů, které obdržíme, se týká 
způsobů, jak rozeznat padělaný software. Je 
tedy zcela zřejmé, že lidé jsou zmateni a ne-
jsou si jisti. Zájemci často tuší, že nemusí 
být vše v pořádku, ale nevědí, jak padělky 
rozpoznat,“ dodává Jan Hlaváč.

Podvodníci se velmi snaží vypadat 
důvěryhodně. Mohou si například založit 
firmy s působností v rámci Evropské unie 
a padělky prodávat s relativně malou slevou, 
aby nevzbudili podezření. 

„Třeba ve výběrových řízeních může 
i malá sleva rozhodnout o vítězi. Avšak 
nákup padělaného softwaru v dobré víře 
nezbavuje kupujícího odpovědnosti za 
porušování autorských práv a odpovědnosti 
za škodu, pokud software instaluje a užívá,“ 
varuje Jan Hlaváč. Že jde o padělek, kupující 
zjistí často až později, například když není 
možné provést aktualizaci programu.

Lékárny dopLácejí na podvod-
níky 
Boj s padělky přitom často přináší další 
administrativu seriózním obchodníkům, 
zatímco podvodníků se nedotkne. Týká se to 
například padělaných léků. Ty se snaží řešit 
evropská protipadělková směrnice neboli 
FMD (Falsified Medicines Directive), která 
má garantovat bezpečné léky v legálním 
dodavatelském řetězci.

Podle prezidenta České lékárenské 
komory Lubomíra Chudoby se padělky léků 
v České republice vyskytují, ale výhrad-
ně na internetu nebo v tržnicích, nikoli 
v lékárnách. „Současné nastavení distribuce 
léků a bezpečnostní pravidla lékáren výdej 
falzifikátů v lékárnách prakticky vylučují. 
Dokládá to i fakt, že se v českých lékárnách 
dosud neobjevil ani jeden jediný padělek 
léčivého přípravku. Proto považujeme za-
vedení FMD v navržené formě za nepřimě-
řeně administrativně náročné, pro lékárny 
neúměrně drahé a za současné situace de 
facto zbytečné,“ varuje Lubomír Chudoba. 
Naopak prodeje v tržnicích či na internetu se 
směrnice nedotkne. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

oblasti postupem času zlepšuje. Podle údajů protipirátské 
organizace BSA z roku 2018 se v Česku užívá 32 procent 
nelicencovaného softwaru, což je nejméně v historii. 
Odklon od nelegálních kopií nastává hlavně kvůli strachu 
firem z kybernetických útoků a ztráty dat.

„Míru nelegálního softwaru tlačily směrem dolů hlavně 
nákupy nových softwarových produktů a využívání soft-
waru jako služby. Rovněž přispěl stabilní a soustředěný 
tlak na dodržování autorských práv k softwaru,“ shrnuje 
výsledky analytiků Jan Hlaváč, mluvčí BSA pro Českou 
republiku. 

Česko v této oblasti předehnalo některé země západní 
Evropy, ve střední Evropě je na tom zdaleka nejlépe. Na-
příklad Slovensko má míru pirátství 35 procent, a Polsko 
dokonce 46 procent. „Máme dokonce nižší míru pirátství 
než Itálie (43 procent), Španělsko (42 procent) a Portu-
galsko (38 procent). Je ale stále co dohánět, s 32 procenty 
jsme výrazně nad 28procentním průměrem EU. Sousední 
Německo má 20procentní, a Rakousko dokonce 19procent-
ní míru nelegálního softwaru,“ upozorňuje Jan Hlaváč.

podeZřeLé sLevy
Fenoménem posledních let však je, že si řada uživatelů 
kupuje padělané programy v domnění, že jde o originály. FO
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„Nákup 
padělaného 
softwaru 
v dobré víře 
nezbavuje 
kupujícího 
odpovědnosti 
za porušování 
autorských 
práv.“ 

 
JAn hLAvÁč,.BSA
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Když se řekne typický podnikatel, 
každého většinou napadne oblek 
a kravata. Přitom k nejpočetnější 

skupině tuzemských podnikatelů patří 
lékaři. Například praktických lékařů pro 
dospělé v Česku působí přes pět tisíc, 
zhruba dvě tisícovky pak tvoří dětští lékaři. 
Přibližně 6,5 tisíce pak připadá na zubní 
lékaře. 

Přesná čísla se nezjišťují snadno, protože 
oficiální statistiky pracují s údaji o lékař-
ských úvazcích. Přitom mnozí registrovaní 
lékaři jsou důchodci, kteří buď nepracují 
vůbec, nebo jen na velmi zkrácený úvazek, 
podobně jako třeba ženy na mateřské. Proto 
se nedá podle počtu úvazků přesně zjistit, 
kolik lékařů je aktivních. Ovšem i z jinak 
nepřesných úvazků lze vyčíst, že počty prak-

tických lékařů i zubařů klesají. To vyplývá 
z dat Ústavu zdravotnických informací a sta-
tistiky (ÚZIS) za rok 2017. Konkrétně ubylo 
94 praktických lékařů a 88 dětských lékařů. 
Nejvíce, zhruba polovina, připadá na menší 
obce do dvou tisíc obyvatel. 

„Klesající kapacita primární péče může 
zvyšovat zátěž nemocnic,“ uvedl na loňské 
konferenci České lékařské komory náměstek 
ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Obludná administrativa? 
Podle mnohých lidí z oboru stát stojí za 
tím, že mnoho lékařů v roce 2017 a 2018 
pověsilo svoji zdravotnickou živnost na 
hřebík a odešlo do důchodu. Se zaváděním 
e-receptů a evidence tržeb totiž výrazně 
vzrostla administrativní zátěž lékařů, 

ale i nároky na technickou vybavenost 
ordinací. 

„Situace dospěla tak daleko, že čtvrtina 
všech pracujících kolegů je v důchodovém 
věku. A ministerstvo zdravotnictví místo 
toho, aby si je hýčkalo a pomáhalo jim, 
vyhání je z ordinací násilnou elektronizací 
a obludnou administrativou,“ kritizuje Milan 
Kubek, prezident České lékařské komory. 

Například průměrný věk zubních lékařů 
se pohybuje mezi 50 až 53 lety, v okresech 
jako Děčín nebo Česká Lípa dokonce kolem 
57 let. Řada lékařů tak již dávno dosáhla dů-
chodového věku a přesluhovala jen proto, že 
za ně nebyla odpovídající náhrada. Nástup 
nových povinností však pro ně byl posled-
ní kapkou a mnoho z nich se rozhodlo pro 
odchod do penze. 

Vybíjená bílých plášťů
Soukromí lékaři patří mezi 
nejpočetnější skupinu podnikatelů 
v Česku. Stát se s nimi příliš nemazlí 
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tisÍCE vYHOZEnÉ OKnEm 
Ti, kteří se rozhodli vytrvat, na to přitom 
často doplatili. Situace totiž využily některé 
poradenské či IT firmy a lékařům-důchod-
cům „vnutily“ předražená řešení, která často 
ani nevyužijí. 

„Před začátkem platnosti e-receptů mě 
navštívil IT specialista a začal mě přesvěd-
čovat o tom, že kvůli této změně musím 
nakoupit novou výpočetní techniku. Varoval 
mě přitom před pokutami, které mi hrozí, 
pokud se na změnu nepřipravím. Nakonec 
jsem mu zaplatil za sestavu dvou počítačů, 
pro mě a pro sestru, tiskáren a dalšího vy-
bavení více než dvě stě tisíc korun,“ popisuje 
svůj příběh soukromý lékař z Kolína. 

Když však chtěl začít počítače používat, 
zjistil, že nejsou připojené k systému FO
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StRaCH 
Z POČÍTAČŮ?.
Se zaváděním 
e-receptů a evidence 
tržeb vzrostla zátěž 
lékařů, ale i nároky na 
vybavenost ordinací. 
To neustáli mnozí starší 
zdravotníci.

›

Dotace pro nové lékaře

Ministerstvo zdravotnictví 
se snaží nedostatek lékařů 
v některých regionech řešit. 
Vypsalo proto dva dotační 
programy, které jsou určené 
pro praktické lékaře a pediat-
ry a pro zubní lékaře. V roce 
2018 ministerstvo podpořilo 
celkem 23 nových praxí v cel-
kové výši 15,5 milionu korun. 

„Podporujeme lékaře 
ke zřízení praxí i v méně 
atraktivních oblastech tak, 
aby byla zajištěna dostupnost 
zdravotní péče rovnoměrně 
ve všech regionech a pacienti 
nemuseli daleko dojíždět. Do-
tace pomůže lékařům pokrýt 
vysoké výdaje na personál 
a u praktiků i na vybavení. Je 
to jedno z řešení neutěšené 
personální situace na venko-
vě,“ uvedl Adam Vojtěch. 

Oba programy mají proto 
za cíl finančně podpořit vznik 
praxí v oblastech, kde lékaři 
dlouhodobě chybějí. Pro 
praktické a dětské lékaře je 
dotační program vypisován 
od roku 2016. Od té doby mi-
nisterstvo udělilo již 24 dotací 
v celkové výši 6,9 milionu 
korun. Z toho jen za rok 2018 
bylo schváleno celkem 14 do-
tací ve výši 4,6 milionu korun. 
„Zájem praktických lékařů 
o dotaci jednoznačně roste. 
Každý rok na ně ministerstvo 
vyčlení zhruba pět milionů 
korun,“ dodal k programu 
Adam Vojtěch. 

Celková výše jednorázové 
dotace z dotačního programu 
pro praktické lékaře je 500 ti-
síc korun. Dotace je určena na 
mzdu sestry nebo zdravotnic-
kého asistenta v maximální 
výši 250 tisíc korun a na za-
jištění věcného a technického 
vybavení ordinace praktické-

ho lékaře rovněž v maximální 
výši 250 tisíc korun. 

Druhý dotační program 
na podporu zubních léka-
řů v oblastech s omezenou 
dostupností zdravotních 
služeb ministerstvo vyhlásilo 
v květnu 2018. Stomatologové 
mohou žádat o příspěvek na 
krytí mzdy všeobecné sestry, 
dentální hygienistky nebo 
zubní instrumentářky až 
do výše 1,2 milionu korun. 
„Celkem jsme vyčlenili přes 
100 milionů korun ze státní-
ho rozpočtu. Během čtyř let 
tak může být dotace udělena 
až stovce žadatelů,“ uvedl 
ministr. 

K prosinci letošního roku 
bylo schváleno celkem devět 
dotací v celkové výši 
10,8 milionu korun. „Jednou 
z podmínek udělení dotace 
je, aby lékař do tří let přijal 
minimálně 1500 pojištěnců. 
Do konce roku 2021 tak svého 
zubaře získá minimálně 
13 500 pacientů,“ zdůraznil 
ministr Vojtěch. Žadatel o do-
taci je rovněž povinen doložit, 
že má uzavřenou smlouvu 
alespoň se čtyřmi zdravotní-
mi pojišťovnami s největším 
zastoupením pojištěnců 
v dané oblasti. 

Podle všeho by přitom 
ministerstvo mohlo ušetřit, 
pokud by z narůstající admi-
nistrativní zátěže vynechalo 
dosluhující lékaře vyššího 
věku, za které pak obtížně 
a s pomocí dotací hledá 
náhradu. Úbytek profesio-
nálů ve zdravotnictví by se 
tak mohl zmírnit alespoň 
do doby, než se projeví nové 
pobídky pro vysoké školy 
vzdělávající lékaře. 

01/2019 l 25
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Většina lidí má pocit, že manažeři 
a majitelé firem si díky penězům 
zajistí úplně všechno. Sedmačty-

řicetiletá Veronika Vinterová se však od 
absolvování Vysoké školy ekonomické v ban-
kovním sektoru setkávala s mnoha finančně 
zabezpečenými klienty i kolegy, kteří nebyli 
šťastní, protože se jim nedařilo ve vztazích. 

„Odpovídají tomu zajímavé výsledky 
70letého průzkumu Harvardské univerzity 
ukončeného v roce 2015. Účastnilo se ho 
700 mužů z různých sociálních skupin. 
Výzkumníci se jich každý rok ptali, co je činí 
šťastnými, a překvapivě zvítězily funkční 
blízké vztahy, ne peníze nebo vybudované 
firmy,“ říká Veronika Vinterová.

A protože se celá léta, kdy rychle postu-
povala na manažerském žebříčku, pracovně 
věnovala osobnímu rozvoji kolegů, došlo jí 
jedno: člověk opakuje špatné volby z minula 

a je zklamaný a trápí se tak dlouho, dokud 
se něco nezmění. Nejlépe, pokud se změnou 
začne sám u sebe.  

A tak v roce 2011 založila seznamovací 
a rozvojovou agenturu Náhoda. Ta klientům 
nabízí možnost „podívat se na sebe, na svoji 
životní cestu a postoje a změnit přístup nejen 
k sobě, ale i k hledání vhodného protějšku“. 
Seznamovací agentura s přesahem do péče 
o klienta, kde se vás nejprve ptají, proč vlast-
ně partnera nemáte, a teprve pak se pouštějí 
do hledání, na českém trhu do té doby nebyla.

OdchOd na vrchOlu
Přestože Veronika Vinterová výrazně změ-
nila život i obor podnikání, nepovažuje svůj 
životní vývoj za restart: „Restart je pro mě 
revoluční změna, při níž musíte projít krizí 
– vyhoříte, vyhodí vás z práce, onemocníte... 
Já měnila život evolučně, k řízené změně 

jsem dospěla vědomě. Byla jsem úspěšná, 
čekalo mě povýšení, ale už jsem ve své práci 
přestávala vidět smysl a chtěla jsem využít 
všechno, co jsem se v bankovním sektoru 
naučila, jinde. I své klienty provázím životní 
změnou tak, aby pokud možno nemuseli 
projít překotnou krizí.“

Integrální koučka vždy vychází ze silných 
stránek lidí, s nimiž pracuje, ať už jsou 
to podřízení, nebo klienti: „Od počátku 
práce v bankovnictví jsem intuitivně pro 
každého hledala uplatnění v týmu podle 
jeho předností a talentů, protože taková 
práce pak člověka baví, jde mu od ruky, je 
spokojený a je přínosem. Nemá cenu posílat 
introvertního milovníka excelových tabulek 
na přepážku a komunikativního pečujícího 
extroverta k účetnictví. Čím je tým pestřejší 
a čím více lidí je na místech, která jim sedí, 
tím lépe se všem daří.“ 

Když se Náhoda potká 
s Opravdovostí…
Veronika Vinterová hodila za hlavu 
svět peněz a začala propojovat lidi
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názvy, protože i v tom je naše opravdovost. A zahraničním 
klientům naše jméno snadno přeložíme.“

A možná i proto firma s vlasteneckým cítěním úplnou 
náhodou získala nádherné prostory s výhledem na Národní 
divadlo. Na 340 metrů čtverečních se vešla většina jejích 
aktivit.

Masky berOu energii!
Firma se zabývá integrálním koučinkem, což znamená 
celostní přístup ke klientům zahrnující psychiku, vědomé 
vnímání těla i zdravý životní styl. Výsledkem je exponen- 
ciální změna. „Lidé se změn bojí, ale k nám chodí ti, kteří 
o ni stojí. Žijeme totiž věcmi, které můžeme ovlivnit, ne tím, 
co je dané,“ směje se koučka. 

A dodává: „Když navštěvuji s klienty jejich strachy, 
vždy zjišťuji, že největší je jejich strach ze strachu. Bojíme 
se svých špatných stránek, ale když si na ně posvítíme, 
zjistíme, že jsme se báli zbytečně a že je v nich spousta síly, 
kterou můžeme využít.“

Vedle tisícovek jednotlivců, nejčastěji manažerů a majite-
lů společností, v Opravdovosti koučují i firmy hledající vize 
a cestu spokojenosti a úspěchu. Neoddělitelnou součástí 
práce se společností je well-being, kdy díky vhodné sebe- 
realizaci zaměstnanců firma dlouhodobě dosahuje násobně 
vyšších výsledků. 

Osobní transformace trvá zhruba od šesti do osmnácti 
měsíců. „Pracovala jsem už se stovkami lidí a měla bych si 
fotit jejich obličeje – přijdou šediví, ale jakmile objeví svůj 
potenciál a odvahu žít sami sebe, rozsvítí se. Nejvíce energie 
nám totiž berou masky, které neustále nosíme v domnění, 
že okolí by nás bez nich nepřijalo. Jsou samozřejmě vztahy, 
které si nemůžeme vybrat, ale lze u nich měnit postoje, 
nevymlouvat se na to, že ‚já jsem prostě takovej‘. Změna se 
pak zrcadlí ve všech oblastech, zejména na zdraví. Charakter 
ani genetická výbava se také nedají zcela otočit, ale třeba ge-
neticky zakódovanému infarktu můžeme předejít zdravým 
životním stylem. Už Hippokrates říkal: Jestli chcete, abych 
vás léčil, řekněte, zda jste ochotni se vzdát věcí, kvůli nimž 
jste nemocní.“

Práce na sobě se vyPlatí
S oběma firmami smluvně spolupracuje 25 až 30 odborníků 
– koučové, psychologové, fyzioterapeuti, výživoví poradci, 
sexkoučka... Záleží na potřebách klientů. Termíny mají za-
plněné na několik týdnů dopředu. Všechny spolupracovníky 
si Veronika Vinterová vybírá sama tak, aby byli týmovými 
hráči, rezonovali s týmem na stejné vlně a zastávali stejné 
hodnoty. Firma nabízí i výcvik koučů akreditovaný  
MŠMT ČR.

Při pohledu na prestižní adresu samozřejmě přijdou na 
přetřes peníze, které bylo potřeba do firmy investovat. „Na 
rozjezd jsem si vzala úvěr od manžela,“ usmívá se Veroni-
ka, „jinak bych se neobešla bez bankovní půjčky a všechny 
kroky by musely být mnohem opatrnější a pozvolnější, ale 
myslím, že bych stejně došla až sem. Za naším úspěchem je 
spousta dřiny. Jsem však přesvědčená o tom, že osobní roz-
voj je dobrou investicí. Na rozdíl od stejně drahé dovolené 
s krátkodobým efektem.“ 

JaNa ŠULIstOVÁ

Hezky česky
V současnosti má Náhoda desítky tisíc 
klientů včetně osob z nejvyšších pater 
byznysu. Nabízí osobní i výživové pora-
denství, pomáhá také se změnou vizáže 
a oblečení, což ovšem znamená neustálý 
nárůst spolupracovníků rozesetých po 
celé Praze. Navíc se po určitém čase začali 
hlásit zájemci, kteří partnera nehledali, ale 
rádi by absolvovali některou část nabízené-
ho programu.

Veronice Vinterové došlo, že slibně rozjeté 
podnikání si žádá jednotné zastřešení 
nejen další firmou, ale i společným sídlem, 
a založila Institut osobního rozvoje Oprav-
dovost. V době, kdy do našeho rodného 
jazyka proniká angličtina i tam, kam to není 
nutné, jsou české názvy firem téměř raritou. 
„Jsem Češka a jsem na to hrdá,“ vysvětlu-
je majitelka. „Nechci se schovávat za cizí 

„Když
navštěvuji 
s klienty jejich 
strachy, vždy 
zjišťuji, že 
největší je 
jejich strach 
ze strachu.“
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 Novela zákona o EET konečně prošla 
prvním čtením. Může být elektronická 
evidence rozšířena ještě letos? 
Záleží, jak rychle novela projde sněmovnou. 
V dubnu se projednávala v rozpočtovém 
a hospodářském výboru. Pokud vše půjde 
dobře, předpokládám, že druhým čtením 
by mohla projít v září. Pevně věřím tomu, 
že začne platit na počátku příštího roku. 
Elektronická evidence tržeb rozhodně nesmí 
ustrnout v půli cesty, jinak by nemohla plnit 
svůj stanovený cíl. Tím je především narov-
nání podnikatelského prostředí. 

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

 Ptám se, protože průzkum AČTO,  
která není proti EET, loni zjistil, že až  

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

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

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

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

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

18 l Profit18 l Profit

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

rozhovor
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o evidenci tržeb předcházelo mnoho jednání a se zástupci asociací 
a svazů jsme konzultovali a diskutovali veškeré možné alternativy. 
Myslím, že výsledný zákon je velice dobrým kompromisem.

 Zástupcům podnikatelů se ale nelíbí to, že na nový offline 
systém (papírové účtenky) dosáhnou jen podnikatelé, kteří 
nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a hotovostní 
roční tržby do 200 tisíc korun… Nemá být tato hranice vyšší?
Od počátku jsme pracovali s 200 tisíci. Výše hotovostních příjmů 
byla jako parametr pro možnost využívat zvláštní režim zvolena 
po konzultaci s podnikatelskými svazy a komorami a má svůj 
význam.  Systém by měl pomoci převážně nejmenším živnostní-
kům s několika málo hotovostními tržbami. Poté, co jsme návrh 
novely veřejně prezentovali, jsme ale dostali spoustu podnětů, 
jakým způsobem podmínky upravit. Nad některými návrhy jsme 
ochotni diskutovat. Začátkem dubna jsem podpořila na rozpoč-
tovém výboru pozměňovací návrh, který tuto hranici posouvá na 
600 tisíc korun. 

 Proč mají být pro drobné podnikatele výhodnější papírové 
účtenky?
Vyslyšeli jsme obavy nejmenších živnostníků, kteří v souvislosti 
s EET podléhali mnoha mýtům. Zejména se obávali nepřiměřeně 
vysokých nákladů na nová zařízení. Naší snahou je minimali-
zovat náklady na straně nejmenších podnikatelů, zejména těch, 
kteří si podnikáním pouze přivydělávají (podnikajícím zaměst-
nancům, ženám na mateřské, důchodcům). Pokud si požádají 
o zvláštní režim, odpadnou jim náklady na pořízení pokladního 
zařízení a internetového připojení. Tato skupina měla také po-
měrně velké obavy z toho, zda obsluhu pokladny zvládnou a nyní 
jim odpadne i tento stres. 

 Hlasy odpůrců EET opět sílí. Někteří IT experti tvrdí, že EET 
nesplňuje požadavky na bezpečnost a k údajům o provozovnách 
se z evidence může dostat téměř každý. Co říkáte na tato slova?
To je samozřejmě úplný nesmysl. Považuji to za pouhou snahu 
o zviditelnění a hledání senzace někde, kde není. Celý systém spl-
ňuje ty nejvyšší bezpečnostní požadavky. Má do něj přístup jen 
velmi omezený počet pracovníků Finanční správy s bezpečnostní 
prověrkou NBÚ a veškeré přístupy jsou logovány. EET je navíc 
součástí tzv. kritické infrastruktury státu, přenos dat je šifrován 
v souladu s bezpečnostními standardy zákona o kybernetické 
bezpečnosti. Ani já do systému nemám přístup. Navíc bych ráda 
zdůraznila, že dosud nebyl zaznamenán žádný případ úniku dat 
v souvislosti s některou z agend Finanční správy.

 EET má být zavedena plošně bez výjimek, neboť vyjmutí určité 
části podnikatelů by naopak tržní prostředí více pokřivilo, tvrdí 
také AČTO i další organizace. Proč mají být v zákoně výjimky?
Výjimku z evidenční povinnosti navrhujeme pouze tam, kde 
je evidence tržeb objektivně nemožná a její plnění by bránilo pod-
nikatelům v podnikání – v letecké dopravě, v telekomunikacích 
u předplacených služeb a u nevidomých podnikatelů. Dále navr-
hujeme ještě výjimku pro tržby z hazardních her, u kterých v brz-
ké době začne fungovat nový systém, který bude sloužit k jejich 
ještě podrobnějšímu reportování, a EET už je proto nadbytečná, 
jednalo by se o duplicitní předávání informací. Se zástupci podni-
katelských svazů jsme to konzultovali a jsou s tím srozuměni. 

JAKUB ProChÁzKA.(prochazka@mf.cz)

sunul náběh třetí a čtvrté vlny do okamžiku, 
než vstoupí v účinnost novela, která je upra-
ví.  Ministerstvo financí předložilo návrh 
novely Zákona o evidenci tržeb reflektující 
nálezy Ústavního soudu již v červnu minu-
lého roku – tedy necelého půl roku po tom, 
co se k němu ÚS vyjádřil. Nebýt obstrukcí 
opozice, novela mohla dávno platit.

 Snížila se podle vás díky opatřením 
jako EET či kontrolní hlášení tolerance 
k daňovým únikům a podvodům? 
Daně se nám nejen díky EET daří vybírat 
mnohem lépe, jen od roku 2014 jsme vybrali 
více než 450 miliard korun navíc. Cítím, 
že společnost akceptuje, že stát dokáže 
efektivně vybrat stávající daně, místo aby je 
neustále zvyšoval či zaváděl nové.

 Jak probíhá vaše komunikace 
s podnikatelskými organizacemi a svazy? 
Ohlíželo se ministerstvo i na jejich 
připomínky?
S podnikatelskými organizacemi a svazy 
dlouhodobě spolupracujeme. Jejich návrhy 
pro nás měly klíčový význam. Přípravě zákona 
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Alena 
Schillerová 
(55)

Vystudovala právo 
na Masarykově 
univerzitě v Brně. 
Od 90. let působí ve 
finanční správě.  V le-
tech 2014–2015 byla 
ředitelkou Odboru 
právního a daňového 
procesu GFŘ a poté 
náměstkyní ministra 
financí. Od prosince 
2017 je ministryní 
financí. 
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CENY INZERCE

2. strana obálky 120 000 Kč
3. strana obálky  110 000 Kč
4. strana obálky  130 000 Kč
1/1 strany  90 000 Kč
1/2 strany  50 000 Kč
1/3 strany  36 000 Kč
1/4 strany  28 000 Kč

CENÍK VKLADŮ

10 g 65 000 Kč
15 g 75 000 Kč 
20 g 85 000 Kč 
25 g 95 000 Kč
30 g 105 000 Kč
40 g 115 000 Kč
50 g 125 000 Kč
60 g 135 000 Kč

číslo 
vydání

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

uzávěrka
 inzerce 

9. 1. 2020
30. 1. 2020
5. 3. 2020
7. 4. 2020
6. 5. 2020
4. 6. 2020
9. 7. 2020
6. 8. 2020

10. 9. 2020
15. 10. 2020

5. 11. 2020
3. 12. 2020

datum 
vydání

20. 1. 2020
10. 2. 2020
16. 3. 2020
20. 4. 2020
18. 5. 2020
15. 6. 2020
20. 7. 2020
17. 8. 2020
21. 9. 2020

26. 10. 2020
16. 11. 2020
14. 12. 2020

hlavní téma

Zdravotnictví, vyhlášky
Holiday world, Stavební veletrh
Amper, energetika, pohřebnictví
Manažer roku 2019
Ohlédnutí za manažerem
Relax, cestování, lázně, chaty a chalupy
Manažerské a firemní vozy
Země živitelka, zemědělství
Strojírenství a MSV, doprava a logistika
Gaudeamus, vysoké a střední školy, MBA
Vánoce, vánoční tipy, dárkové předměty
Relax pro manažery, vánoce a silvestr

Ceny vkládané inzerce, vlepované inzerce a pásky přes titul se stanovují individuálně.  
Maximální rozměr vkladu je 205 × 275 mm. Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

DISTRIBUCE SPECIFIKACE

210 × 280 mm 103 × 280 mm 70 × 280 mm

210 × 93 mm

210 × 135 mm

1/1 1/2 1/3

1/3
1/4

1/4

1/2

Ceníky a formáty inzerce

210 × 75 mm 134 × 93 mm

Předplatitelé, stánky, řízená distribuce v Praze, Brně, 

Ostravě, Olomouci, Bratislavě, Košicích, Trenčíně, 

Nitře, Žilině, Martinu, Banské Bystrici, Popradu 

(administrativní budovy, byznys parky, státní 

instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství 

významných společností, vybrané lifestylové podniky, 

kavárny a restaurace, Letiště Václava Havla  

v Praze – odletové haly atd.).

Cena ve volném prodeji: 39 Kč

Náklad: 80 000 ks

Formát: 210 x 280 mm

Rozsah: 64 + 4

Barevnost: 4/4 CMYK

Papír blok: 70g Galerie Brite Plus

Papír obálka: 135 g KL

Vazba:  V1 šitá

Periodicita:  12x ročně
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Mutace titulky

Buďte na titulce svého časopisu Profit

Měsíčník Profit, to je váš příběh úspěchu. 

Pokud to chcete ještě víc zdůraznit, objednejte si vlastní, na míru vyrobenou titulku. 

Dejte vědět svým klientům a obchodním partnerům i známým, že za vámi stojí silný, titulkový příběh úspěchu.

Překvapte návštěvníky na recepci své firmy měsíčníkem Profit, kde jste na titulní straně.

Dostanete objednaný počet aktuálního vydání s vámi na titulce.

Cena na míru klientovi

Cover story

Čekáme
na Vás!

22 l Profit22 l Profit

Za léčbou 
i povyražením
Františkovy Lázně 
jsou pojem. K jejich 
proslulosti nyní výrazně 
přispívá i Spa Resort 
PAWLIK - AQUAFORUM 

cover 
s tory
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Není hezčího místa pro odpočinek, 
dobití baterek, zlepšení zdravotního 
stavu než malebné Františkovy 

Lázně. Žlutobílé městečko s šachovnicovým 
půdorysem, mnoha empírovými a klasi-
cistními budovami, zasazené v zelené oáze 
parků a lesoparků.

V tomto nejmenším z lázeňských měst 
takzvaného západočeského lázeňského 
trojúhelníku čas ubíhá tak trochu jinak, po-
klidně, už od roku 1793. V tom čase mu dal 
František I. své požehnání, z jeho nařízení 
zde město a následně lázně vznikly. 

Tehdejší král uherský a český a markrabě 
moravský, později císař rakouský, velmi 
dobře pochopil, že voda, která tady vyvěrala, 
nebyla jen tak obyčejná. To hnědé „bahno“, 
odborně nazývané sirnoželezitá slatina, 
dokázalo s tělem zázraky. 

Od té doby léčebné účinky přírodních 
léčivých zdrojů a kouzlo samotného místa se 
vší tou nekonečnou zelení a jedinečnou ar-
chitekturou zdejších budov fungují nadmíru 
spolehlivě – už víc než dvě stě let. A potvr-
zením toho je i kandidatura lázní ležících 
v Karlovarském kraji na zápis do seznamu 
UNESCO.

Sexy propojení hiStorie Se 
současností
Stavby z přelomu 18. a 19. století jsou tady 
opravdu jedinečné, krásné. Díky jednotné 
klasicistní architektuře tak mají lázeňští 
hosté dodnes pocit, jako by se vrátili do 
starých časů. Ale hlavně… mohou v nich 
i pohodlně bydlet. 

Prošly náročnou renovací, jsou moderně 
vybavené, odpovídají nárokům dnešní doby. 
Kdepak, zapouzdřit se jen v letech dávno 
minulých, to už dávno nestačí. Jsou si toho 
dobře vědomi všichni hoteliéři ve městě. 

Ukázku takového dobře namíchaného 
koktejlu pak bezesporu představuje Spa 
Resort PAWLIK - AQUAFORUM. Jak ho 
stručně charakterizovat? Je to hodně po-
vedený mix historických lázeňských domů 
propojených do jednoho areálu společně 
s vodním rájem Aquaforum, Lázeňskou 
klinikou a historickým lázeňským provozem 
– Císařskými lázněmi.

Parky, kam se Podíváte
„Žádám pokoj s výhledem na…“, tak zní 
noční můra všech hoteliérů a je jedno, jestli 
například v Barceloně, Nice, nebo právě ve 
Františkových Lázních. Jenže tady na rozdíl 
od třeba již zmíněné katalánské metropole 
či jihofrancouzského letoviska nenabízejí 
hostům pohled na moře modravé, ale zelen-
kavé. Do nesčetných parků.

PoveDeNÝ MIX.  
Hotel Pawlik + Aquaforum + Lázeňská klinika  

+ Císařské lázně = Spa Resort PAWLIK – AQUAFO-
RUM. Nabízí komfortní ubytování,  

rautové stravování uprostřed zeleně,  
a přesto v lázeňském centru.

›
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Ne každý může vyjít náročným hostům 
v tomto plně vstříc, i ve Františkových 
Lázních, byť je zde zelených oáz nepočíta-
ně. Spa Resort PAWLIK - AQUAFORUM 
je ale v tomto ohledu výjimkou, nabízí 
výhled do zeleně ze všech stran a přitom 
zůstává pevně zakotvený v lázeňském 
centru.

A pohledy z jeho pokojů jsou o to zají-
mavější, že se v jeho okolí nerozkládá jen 
jeden „unifikovaný“ park, ale z botanického 
hlediska několik rozličných pestrých ploch.

nesnesitelná lehkost  
„láznění“
Jeden by skoro nevěděl, co si ve zmíněném 
rozlehlém lázeňském resortu vybrat. Jestli 
trávit víc času v krásně zařízeném pokoji 
s pohodlnou postelí nebo venku v leso-

parku pod vzrostlými stromy, na hotelové 
louce se slunečníky, lehátky a přímým 
vstupem do akvaparku či na některé 
z mnoha teras s dobrým drinkem, anebo 
ve skrytu originálního prostředí luxusní 
kavárny a baru. 

A k tomu je třeba přidat ještě něco, 
co žádný jiný hotel ve městě ani v kraji 
nemá, čím se výrazně odlišuje – akvapark 
Aquaforum. Vodní ráj, při jehož stavbě se 
architekti a stavitelé inspirovali římskými 
lázněmi.

Je přímo propojený s hotelem a jeho hos-
tům nabízí zdarma 1570 metrů čtverečních 
vodní plochy, neomezené koupání v několika 
vnitřních a venkovních bazénech s teplota-
mi od 27 do 32 stupňů Celsia, dovádění na 
82 metrů dlouhém toboganu, skluzavkách 
nebo ve vířivkách. 
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
Františkovy Lázně leží v Karlovarském kraji, 
pět kilometrů severně od Chebu. Na jedné 
straně jsou známé jako malé, klidné histo-
rické město ponořené do zeleně, na druhé 
straně jako velké lázně s léčebnou tradicí, 
která se datuje již od roku 1793. Jsou  
proslulé unikátními přírodními léčivými 
zdroji, aktivně se využívá 23 pramenů, 
teplota vody se pohybuje v rozmezí od  
osmi do 13 stupňů Celsia. Zdejší minerální 
voda je využívána k pitným kúrám, ke kou-
pelím a k přípravě slatinných zábalů. Lázně 
kandidují na zápis do seznamu UNESCO.

cover 
s tory

voDNÍ rÁJ.  
Aquaforum bylo postaveno  
ve stylu římských lázní.  
K vodním hrátkám nabízí  
bazény, 82 metrů dlouhý  
tobogan, skluzavky  
a vířivky. 
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tradiční léčba  
i moderní medicína
Ale sem, do Františkových Lázní, města, 
které symbolizuje plastika malého chlapeč-
ka s rybou, symbol plodnosti podle sochaře 
Adolfa Mayerla, se jezdí především za uzdra-
vením. Ať už vás sužují srdeční problémy 
(nejen ty ze zhrzené lásky), nebo váš pohyb 
už není, co býval, a tělo pobolívá. Stále če-
káte na vytoužené miminko, a ne a ne počít. 
Prodělali jste onkologickou léčbu. Bojujete 
s cukrovkou nebo vrávoráte a opilostí to 
není, to jen nervový systém začal stávkovat. 
Nebo si prostě jen budete potřebovat vyčistit 
hlavu a trochu odpočinout. A kde jinde 
hledat pomoc, než tam kde jde příroda ruku 
v ruce s posledními vědeckými výsledky.  

Na to vše je Spa Resort PAWLIK-AQUA-
FORUM. Poskytuje kvalitní františkolázeň-

skou léčebnou kúru, která v sobě kombinuje 
to nejlepší z tradičních procedur a originál-
ních přírodních léčivých zdrojů s poznatky 
nejmodernější medicíny. 

Všechny procedury jsou v resortu soustře-
děné do dvou míst. Do vznešeného prostředí 
Císařských lázní, jedinečné neorenesanční 
budovy, která dokáže povznést tělo i ducha, 
například ve vaně plné slatiny.

Naprostým protipólem zdejší léčby je 
potom Lázeňská klinika. Jde o nejmoder-
nější lázeňskou kliniku v Karlovarském kraji 
vybavenou nejnovějšími lékařskými a dia-
gnostickými přístroji s týmem specialistů 
pro jednotlivé indikace.

Žádná nuda nehrozí!
Jak už jsme zmínili, ve Františkových Láz-
ních ubíhá čas tak trochu jinak, příjemně 

pomalu. Ale to neznamená, že se zde budete 
nudit, nebudete vědět, kam se vrtnout. Prá-
vě naopak. Vždyť co by to bylo za „láznění“ 
bez společenského života? 

I ve Spa Resortu, do kterého každoročně 
přijede více než deset tisíc lidí, od rodin 
s dětmi až po seniory, se to hudbou a akcemi 
jen hemží. Každý den se v jeho rozlehlých 
prostorách pod jednou střechou děje něco, 
co vám pomůže zlepšit náladu, vyplnit 
smysluplně čas. Ať už to jsou taneční nebo 
společenské večery, velké hudební přehlídky 
v jedinečné koncertní síni Císařských lázní, 
či živá hudba v barech.  reD

INForMAce A reZervAce
Tel.: 351 012 345, info@frantiskovylazne.cz, 
www.frantiskovylazne.cz
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ZAcÍLeNo  
NA srDce, PoHyB 
I (Ne)PLoDNost.  
V jedinečném prostředí  
Císařských lázní a kouzelném 
okolí se léčí onemocnění  
pohybového aparátu, onemoc-
nění srdce a cév, gynekologická 
onemocnění včetně léčby  
neplodnosti, poskytují násled-
nou péči po onkologických  
onemocněních, nabízejí  
edukačně-preventivní  
program.
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Sympatickému vousáči Jiřímu T. je sice už 
43 let, ale to pravé pro sebe objevil teprve 
před pěti roky. „Dělám číšníka v restau-

raci v jedné větší obci blízko Prahy – je to dobrá 
práce, vydělám si,“ říká. „Ale někde uvnitř jsem 
celý život měl nepříjemný pocit, že nedělám to, 
co bych chtěl, co by mě opravdu naplňovalo ra-
dostí a štěstím. Až asi před pěti lety jsem začal 
provádět svůj soukromý coming out – uvědo-
mil jsem si, že jsem v hloubi duše fotograf  
a že musím udělat vše, co je v mých silách,  
abych se fotografem skutečně stal a začal se  
focením živit.“

Sedíme nad šálkem kapučína v příjemné 
kavárně v Uhříněvsi a povídáme si o spletitosti 
zákrutů lidského osudu. „Jsem ze Zlína, tam 
jsem také vychodil gymnázium,“ umívá se Jiří, 
který používá umělecké jméno Jirka T. (nebo 
prostě Depešák – pod ním ho najdete hlavně 
na Facebooku) a donedávna ještě na slušné 
úrovni soutěžil v u nás málo známém sportu 
házení šipek do terče. „Odešel jsem však 
odtamtud a po mnoha mezistanicích skončil 
tady: v Uhříněvsi u Prahy, kde se mi moc líbí.“

Přišel čas inventury 
Zhruba před pěti lety udělal Jirka T. něco jako 
inventuru svého života. Má dvě děti – syna 
a dceru –, které jsou už dospělé a samostatné. 
Tady v Uhříněvsi se vlastně konečně usadil. 
Teď už mu zbývalo jediné, ale podstatné – 
najít sám sebe. 

Což se mu velmi úspěšně daří právě nyní. 
Laik by řekl, že začít fotografovat, když člově-
ku táhne na padesátku, jaksi není ono. Ale mý-
lil by se. Hlavní je elán a nadšení, jež člověk do 
svého snažení vloží. Věděli jste třeba, že řada 
světoznámých spisovatelů se dala do psaní až 
po čtyřicítce? Tak proč ne i fotograf?

„Před těmi asi pěti lety jsem začal jezdit na 
víkendy po výletech,“ říká Depešák (neobléká 
se však už jen do černé, prý by to bylo moc 

Čtyři projekty Jiřího T.
Kdy je ta nejlepší chvíle 
pro nový začátek? 
Přece dnes! 

r e s tart
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jednou chce fotografováním opravdu živit. „To 
je mi jasné. Proto už teď mám čtyři projekty, 
se kterými bych rád prorazil.

Prvním projektem jsou Protiklady, ten už 
je hotový. Je to série dvanácti kompozic, kdy 
proti sobě vždy stojí dva opačné póly. Třeba 
jedna dívka vyfocená na určitém místě v urči-
tém kostýmu podává druhé

dívce číši očividně zkaženého vína. Je tu 
,zlá‘ dívka stojící proti ,dobré‘. Jedná se ale 
přitom o tutéž dívku, jen jinak oblečenou, 
nalíčenou a naaranžovanou. Snímky pak 
montuji dohromady do jednoho obrazu. 
Je to něco jako ctnosti a neřesti na zámku 
v Kuksu. Čistě jen lidské vlastnosti demon-
strované na krásných dívkách; bez nějakého 
sexuálního podtextu. Rád bych tu sestavu 
vystavil někde v kavárně nebo v baru a pak 
ji použil na kalendář. Nevím ale, jak a komu 
bych to měl nabízet? Snad mi kamarádi 
poradí.“ 

teĎ MusÍMe PrOraZit 
Dalším projektem Jirky T. je Barevná krása; 
právě teď na ní pracuje. „Zase jsou to barvy 
na holkách, ale velice cudně pojednané. Dívky 
jsou víceméně zahalené do tyrkysu, modři, 
zeleně, černi a dalších barev. Zatím má série 
14 kusů.“ 

tO ale MusÍ BÝt POřÁDnĚ nÁrOč-
nÉ na PřÍPravu… 
„Naštěstí mi obrovsky pomáhá kamarádka 
Andrea, která před mateřskou dovolenou byla 
vizážistka a kostymérka. Našla si mě na Face-
booku, abych jí udělal těhotenské fotky, zalíbi-
ly se jí a od té doby pracujeme spolu. Má doma 
spoustu různých látek a líčidel, fantasticky 
dovede malovat přímo na nahá těla modelek 
a její trpělivost je neocenitelná. Kolem nohou 
jí leze desetiměsíční dítě a ona pracuje třeba 
i několik hodin v tahu – to je neuvěřitelné! 
Když má její manžel čas, připojí se k nám – 
také ho to baví. Naštěstí jsme dobří kamarádi, 
jiný muž by to asi svojí ženě nedovolil.“

Třetí projekt můžeme pracovně nazvat 
Gotik. „Je to focení na starých hřbitovech, 
v rozpadlých továrnách apod., trochu jako 
urbex. Goticky oblečené holky, víceméně jen 
v černé, a k tomu smutné depresivní černé 
líčení. Až to uvidíte, poznáte, jak silný to má 
účinek.“  Oproti tomu docela kratochvilný je 
projekt Steampunk – fotografování mužů 
a žen ve steampunkových kostýmech a situ-
acích. „Nevěřili byste, kolik je u nás vyzna-
vačů tohoto stylu. Mají i spolky – nedávno 
třeba dělali piknik v pražských Havlíčko-
vých sadech a přišlo jich tam víc než tisíc! 

Krásná podívaná – a velice fotogenická.“
Toto jsou projekty už prakticky hotové. 

Jirka T. ale zároveň vymýšlí řadu dalších 
zajímavých fotografických příležitostí. Třeba 
focení postapokalyptických městských kmenů 
(to jsou lidé, kteří se připravují na přežití třetí 
světové války) nebo záběry osob, které se styli-
zují do figur z japonských komiksů manga.  

IVO BartÍK

smutné, a navíc světlejší barvy mu „ubírají 
věk“). Hlavně mě lákaly výhledy do krajin 
– třeba na Šumavě. Po čase mě ale přestalo 
bavit fotit všechno mobilem a pořídil jsem si 
první zrcadlovku, abych měl obrazové památ-
ky kvalitnější. Tehdy jsem si uvědomil, jak 
moc mi vlastně fotografování dává a jak moc 
se mu chci věnovat.“

DĚtstvÍ v teMnÉ KOMOře
Do focení jste se vložil poměrně pozdě. Proč 
jste třeba nezačal dělat sochy nebo psát kni-
hy? Možností sebevyjádření je přece spousta. 
„Taky jsem přemýšlel, proč právě focení – 
a pak mi došlo, že můj táta fotil celý život a já 
strávil kus dětství s ním v temné komoře. 
Dodnes cítím tu vůni vývojky, i když ručně 
bych žádný film dávno zpracovat neuměl. 
Takže tam jsou asi moje fotografické kořeny. 
Jen jsem je holt objevil trošku později, než 
bývá zvykem.“

Restauraci, kde Jirka T. pracuje, autor 
těchto řádků zná – denně se tam vaří, pořád 
spousta lidí, zavřeno jen na Štědrý den. Není 
od roznášení piva a polévky ke hledání ideál-
ních pohledů na Šumavu přece jen daleko? 
„Číšník je dobré povolání – je to práce s lidmi. 
Sice náročná, ale ona má každá práce svoje. 
Tady se aspoň dají vydělat peníze a je tu jedna 
velká výhoda: každý druhý víkend včetně 
pátku mám volný. A můžu fotografovat.“

Co se vám zatím z výletů nejvíc povedlo? 
„Určitě ta Šumava. Raději fotím přírodu než 
třeba zvířata. Okouzluje mě východ slunce, 
tajuplný opar mlhy na horách a vůbec celá ta 
nekonečná škála přírodních krás. Baví 
mě přitom fotit na vyšší dynamický roz-
sah – třeba na sedm expozic, které pak 
skládám dohromady. Výsledek je krásně 
barevně výrazný a vypadá spíš jako obraz 
než klasická fotka.“

Co pak s těmi fotkami děláte? „Zatím je 
skladuju v počítači, jsou jich tam stovky,“ 
šklebí se Jirka T. „Něco lehce prezentuju na 
Facebooku, svůj vlastní web ale budu mít už 
za pár dnů.“

PrOtiKlaDy v nÁs
Pořádný fotograf musí mít i pořádný fotoapa-
rát – Jirka T. si koupil sice starší, ale je s ním 
velmi spokojený. „Krásně kreslí, postupně si 
dokupuju objektivy,“ říká. „Nejsem ale ten typ, 
co v přírodě čeká na správný záběr několik 
hodin. Po práci se potřebuju vyspat, nemůžu 
trávit celé noci na lovech beze zbraní. Takže 
teď občas vyrazím do přírody na pár hodin 
i bez foťáku – jen abych si vyčistil hlavu od 
práce i od focení a tak trochu nabral múzu.“

Jenom focením přírodních „panorámat“ 
ale fotograf živ být nemůže – zvláště pokud se 
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„Potřebuju se dostat do povědomí lidí,“ říká 
Jirka T. zcela upřímně. „Až začnu být foto-
graf naplno, budou mě zřejmě napřed živit 
svatby a podobné akce. Zároveň ale chys-
tám minimálně dvě výstavy, rád bych vydal 
kalendář a dostal se do médií. Věřím, že se 
nám spolu s Andreou podaří prorazit.“

i několik hodin v tahu – to je neuvěřitelné! 
Když má její manžel čas, připojí se k nám – 
také ho to baví. Naštěstí jsme dobří kamarádi, 
jiný muž by to asi svojí ženě nedovolil.“

Třetí projekt můžeme pracovně nazvat 
Gotik. „Je to focení na starých hřbitovech, 
v rozpadlých továrnách apod., trochu jako 
urbex. Goticky oblečené holky, víceméně jen 
v černé, a k tomu smutné depresivní černé 
líčení. Až to uvidíte, poznáte, jak silný to má 
účinek.“  Oproti tomu docela kratochvilný je 
projekt Steampunk – fotografování mužů 
a žen ve steampunkových kostýmech a situ-
acích. „Nevěřili byste, kolik je u nás vyzna-
vačů tohoto stylu. Mají i spolky – nedávno 
třeba dělali piknik v pražských Havlíčko-

Krásná podívaná – a velice fotogenická.“
Toto jsou projekty už prakticky hotové. 

Jirka T. ale zároveň vymýšlí řadu dalších 

Pořádný fotograf musí mít i pořádný fotoapa-

dokupuju objektivy,“ říká. „Nejsem ale ten typ, 
„Potřebuju se dostat do povědomí lidí,“ říká 
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Mnozí zakladatelé neziskových 
organizací původně působili 
v korporátních firmách. Takový 

byl i příběh jednačtyřicetileté Martiny Pa-
velkové. K projektu Sázíme stromy nevedla 
zrovna přímočará cesta. 

Drobná vnímavá žena měla od malička 
velmi silný vztah k přírodě, ale láska k cizím 
jazykům převážila. Zavedla ji ke studiu  
oboru zahraniční obchod Vysoké školy eko-
nomické v Praze a po jejím ukončení do velké 
firmy, kde měla na starost export a import.

„Byla to ohromně stresující práce, ale 
tehdy mě moc bavila. Po narození prvního 
syna jsem chtěla zůstat doma pouhý rok,“ 
vypráví. Jenže po dvou měsících v práci se 
na mateřskou dovolenou vrátila a podvědo-
mě tušila, že se ve firmě už neobjeví. 

„Tou dobou mě mnohem víc zajímala 
výchova. Tak jsem si udělala několik psycho- 
terapeutických výcviků. Jednak kvůli dě-

tem, abych je vychovala pokud možno správ-
ně, jednak proto, že jsem se chtěla dostat 
blíž ke svým emocím. Vždycky jsem totiž ke 
všemu přistupovala až příliš logicky.“

PsychoteraPie Přírodou
„Pořád jsem na sobě pracovala, ale před-
stava, že jako psychoterapeutka sedím 
v místnosti a vedu rozhovory s klienty, se mi 
také příliš nezamlouvala. Navíc mi to moc 
nešlo a nervovalo mě to. Vyzkoušela jsem 
tedy ještě koučování, ale také to nebylo ono. 
Pak se nám s manželem podařilo prožít 
víkend v Krkonoších bez dětí a najednou mi 
došlo, že nejvíc ze všeho bych chtěla spojit 
psychoterapii s ochranou přírody při sázení 
stromů,“ říká matka tří dětí. K prvnímu 
Vojtovi (13) mezitím přibyl ještě Ondra (10) 
a posléze Barunka (3).

Důkladná Martina si naordinovala další 
výcvik – tentokrát v oboru zahradní tera-

peut, což je velmi úspěšná profese například 
v Rakousku. „Zahradní terapie je taková 
léčba těla i duše prací v přírodě,“ vysvětluje 
Martina, která tuto možnost chtěla nabíd-
nout korporacím. 

„Rozhodla jsem se, že sázení stromů po- 
jmu jako teambuilding, který bude mít smy-
sl, bude lidi bavit a bude se jmenovat Sázíme 
stromy. Doména však už byla zadaná, oslo-
vila jsem tedy její majitelku – zkušenou kra-
jinářku Zuzanu Kazmirowskou. Okamžitě 
se nadchla, spojily jsme se a hned na podzim 
manželova poradenská firma vysadila první 
tři lípy,“ pokračuje.

objevit cenu stromu
„Pak bylo potřeba sehnat podporu velké 
firmy. Objevili jsme Jedno procento pro 
planetu (1% FTP), která sdružuje neziskov-
ky a komerční subjekty ochotné dát jedno 
procento obratu na dobrou věc. První se do 

16 l Profit16 l Profit

Země bez stromů je chudá země
Cesta od ekonomie přes psychoterapii 
k ekologii působí kostrbatě, 
ale Martině Pavelkové se povedla

př íběh 
ús pěc hu
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s obcí o následné péči. Protože jedna věc 
je strom zasadit a druhá – mnohem těžší 
– udržet ho naživu. Kritickou dobou jsou 
dva roky, kdy obec zajišťuje zálivku a má ve 
smlouvě, že uhynulé exempláře musí nahra-
dit na vlastní náklady.

„Sázíme jen tam, kde zaznamenáme oprav-
du nadšený zájem, a předem řešíme, zda obec 
má kapacity na dostatečnou zálivku. Pak 
musíme vytvořit přesný plán. Potřebujeme 
souhlas zastupitelstva a po návrhu krajináře 
je potřeba zajistit vhodné stromy. Kvůli suchu 
sázíme stromy vysoké zhruba jako člověk 
s větší šancí na přežití. Po vysazení zajistíme 
výchovný řez, aby byl položen základ stabilní 
koruny. V průběhu roku obcím telefonujeme 
a kontrolujeme, jak se stromům daří,“ vypo-
čítává Martina Pavelková. 

Důležitá je také volba správných druhů, 
některé vzrostlejší stromy ze zahradnictví 
jsou „rozmazlené“ stabilní kapičkovou závla-
hou, vhodnější bývají sazenice z pole.

dobrovolnictví ano, ale...
„Na začátku jsme měli představu, že nám 
práce musí přinášet radost, být jednodu-
chá a smysluplná. Nechtěla jsem jít cestou 
grantů, byrokracie by nás ubila. Jediný 
grant na 200 tisíc korun máme od minister-
stva životního prostředí. Podporují nás už 
i jednotlivci, případně firmy, které poskyt-
nou dar bez účasti na sázení. Díky tomu se 
můžeme školit, dokoupit nářadí, zaučovat 
nové koordinátory nebo koupit vesty s lo-
gem, podle nichž brigádníci vždy poznají 
člověka z týmu,“ pokračuje zakladatelka 
rychle rostoucí neziskovky. 

Její lidé pracují na mnoha místech v re-
publice a nejtěžší je právě pečlivá koordi-
nace. Na interních setkáních domlouvají 
akce, každý koordinátor se musí zaškolit 
a první sázení provádět s někým zkušeným. 
Stromů je totiž spousta druhů, navíc některé 
se dodávají v kontejnerech, s kořenovým 
balem nebo prostokořenné a každý má svá 
specifika sázení.

Zájemci se ozývají z řad známých i na 
základě webu a mnozí říkají, že podobný 
nápad měli také, jen ho nezrealizovali.  
Z 35 spolupracovníků je šest lidí na částečný 
úvazek placených na dohodu o provedení 
práce. Ostatním se odměna vypočítává 
podle odpracovaných hodin. 

„Myslím, že člověk musí být za práci 
odměněn, dobrovolnické nadšení většinou 
vydrží jen krátce. Ovšem touha pomáhat 
přírodě musí vždy převyšovat přání vydělat 
si,“ tvrdí Martina Pavelková. 

JANA ŠuLIsTOVÁ 

projektu zapojil Chimpanzee Bar, kde vyrábějí zdravé sušen-
ky pro sportovce, a my si díky nim mohli zkusit sázení na více 
místech,“ pochvaluje si rodilá Pražačka, která se nejen kvůli 
přírodě s rodinou přestěhovala do Rovenska pod Troskami. 

„Je to neskutečná radost vidět vystresované zaměstnan-
ce velkých firem, jak se pustí do fyzické práce, zčervenají 
jim tváře, ptají se, usmívají a odcházejí s nadšením. Jen 
málokdo v dnešní době totiž za sebou vidí výsledek svého 
pracovního úsilí. Ovšem pohled na polní cestu vroube-
nou vlastnoručně vysázenými stromy spolu s pohybem 
na čerstvém vzduchu přinášejí úplně jiný pocit. A lidé si 
také začnou víc uvědomovat, co pro nás stromy znamenají. 
Věřím, že když se dosáhne kritického množství osob, které 
spojuje jedna myšlenka, nastanou ve společnosti změny,“ 
popisuje Martina.

jaká PříPrava, takové sázení
Ovšem není možné jen tak někam vyrazit a něco tam vysá-
zet. Jarním a podzimním akcím Sázíme stromy předchází 
pracné hledání lokalit, domluva s obcemi, jednání s krajiná-
ři o tom, jaké dřeviny by byly nejvhodnější, a také smlouva 
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TROpŮM NAVZDORY.  
„Kvůli suchu sázíme stromy 
vysoké zhruba jako člověk  
s větší šancí na přežití.“ 

„Stromy 
dokážou 
ochladit 
prostředí 
o pět stupňů 
Celsia 
a o dvacet 
procent 
zvýšit cenu 
nemovitosti.“
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