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Jak odrbat člověka
Parlament a Senát se proměnily ve válečné kolbiště.
Bojuje se zuřivě, anžto o hodně. O peníze. O to, jak
zdanit hazardní hry. Všichni proti všem, tak zní situační zpráva. Tvoří se různorodá nečekaná spojenectví a nelze se ubránit otázce – přispívají k nim finanční dotace ohrožených provozovatelů hazardní her?
Silná káva je rozhovor v tomto Profitu s Martinem Svobodou ze sdružení Občané proti hazardu.
„Bývalí poslanci ODS Václav Klaus mladší a Zuzana
Majerová-Zahradníková dostali za hlasování na účet
každý půl milionu korun,“ řekl.
no teDy!
V záplavě dalších rázných prohlášení, která přinášíme v tomto čísle, se ale ztrácí podstata. Všichni

se zaštiťují těmi nejlepšími úmysly, že konají ve
prospěch lidí této země, jen pro ně se snaží vyjednat
nejlepší podmínky ke hraní. Ale přitom je to z jejich
strany jen hra. Fejková hra. Majitelé kasin, heren,
loterií si pod sebou nebudou řezat větev, jde jim
o jejich byznys. Také představitelé státu dumají, jak
vše „podojit“. Ani politici nezdvihnou hlas.
Kdepak, nikdo z nich neřekne, že je to celé nemravné, využívající „slabosti slabých“. Že hry dnešních dnů už dávno nemají nic společného se starými
Aténami. S časy, kdy se pořádaly slavnosti a hry pro
radost, „aby se náš duch zotavil z únavy a zbavil se
skleslosti a stesků“.
JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

„Smysl hry není
ve vítězství,
ale ve hře samé.“
FOTO: Martin Pinkas / ILUSTRACE: Vojtěch Velický
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„Zdanění hazardu je paskvil.
Je za ním korupce poslanců,“
říká Martin Svoboda ze
sdružení Občané proti
hazardu
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Zelená pro rodinný byznys?

Definice rodinného podnikání
v zákoně nestačí. V roce 2020 se firmy
dočkají konkrétní podpory

Byly jsme popelkou
„Zatím jsme neměli pocit, že stát rodinné
firmy podporuje. Téměř vždy platíme daně
v Česku, nemáme matky v cizích zemích,
kam by zisky odtekly. Ale při přidělování
státní podpory například dotacemi být rodinnou firmou žádná výhoda není,“ domnívá se
zakladatelka firmy Alika Jana Kremlová.
Od roku 2019 je rodinné podnikání definováno v zákoně. To nám ale nestačí, shodují se podnikatelé. Vláda proto ve spolupráci
s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou (ČMZRB) a podnikatelskými organizacemi připravila pro rodinné firmy první

milionů. Také předání byznysu do rukou
dětí má být snadnější. „Firmy mohou čerpat
záruku k úvěrům od komerčních bank,
jimiž budou financovat aktivity související
s převodem obchodního podílu z jednoho
rodinného příslušníka na druhého.
Záruky budeme poskytovat do výše
80 procent jistiny úvěru (do 30 milionů
korun), a to až na 12 let,“ doplňuje Jirásek.
Základní parametry podpory se
firmy od banky dozvědí na počátku příštího roku po vyhlášení
výzev.
Kromě zmíněných finančních nástrojů nabízí MPO
Úvěry a brožura
milionů je maximální
ve spolupráci s AMSP ČR,
Od 1. ledna příštího roku
bezúročný úvěr
Hospodářskou komorou a adbudou moci rodinné firmy
pro rodinné podniky.
vokátní kanceláří Eversheds
využít bezúročné úvěry do
Sutherland zdarma publikaci
60 milionů korun. Příklad?
Nástupnictví v rodinné firmě, jak
Pokud si chce firma pořídit nový
na to.
stroj a inovovat, využije na jeho nákup
Podle šetření Family Firm Institute
půjčku s nulovým úrokem v rozmezí 650 tivytváří rodinné firmy 70 až 90 procent svěsíc až 60 milionů korun, a to na dobu deseti
tového HDP a poskytují zaměstnání 60 až
let (včetně odkladu splátek jistiny až na čty80 procentům zaměstnanců. Jsou odolnější
ři roky). Úvěr pak získá až na 45 procent vývůči krizím a odpovědnější k okolí.
dajů na projekt. U úvěru od komerční banky
či leasingové společnosti poskytne ČMZRB
podnikatelům příspěvek na úroky do čtyř
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
konkrétní podporu. „V ČR je zhruba milion
subjektů odpovídajících definici rodinného
podnikání. Rodinné firmy dnes zaměstnávají asi 1,6 milionu Čechů. Jsou páteří naší
ekonomiky,“ připomíná člen představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Libor Musil.
„V rámci programů Záruka 2015 až 2023
a Expanze jsme pro rodinné podniky připravili výrazně větší zvýhodnění,“
shrnuje generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové
banky Jiří Jirásek.

Desítky miliard
do rozpočtů?
Ministerstvo financí (MF) tvrdí, že
tolik dosud přineslo státu a veřejným rozpočtům zavedení EET.
V průběhu prvních tří let provozu
prý získaly veřejné rozpočty díky
elektronické evidenci tržeb na
daních a pojistných odvodech
33 miliard korun navíc. Po náběhu
zbývajících vln se podle odhadů MF
fiskální přínos ještě zvýší. V roce

60

2020 má dosáhnout asi 15 miliard
korun, v roce 2021 pak údajně
půjde o 19 miliard.
Finančně negramotní češi
Finanční gramotnost českých
spotřebitelů je v porovnání s dalšími
státy Evropy žalostná. Vyplynulo to
z průzkumu mezi 24 tisíci respondenty ve 24 evropských zemích.
Průzkum se týkal schopnosti
Evropanů šetřit, splácet své závazky

a orientovat se ve finančních termínech. V porovnání s rokem 2016,
kdy si na splácení účtů půjčovalo
14 procent Čechů, se tento počet
zdvojnásobil. Tady je Česko na
čelním místě v Evropě. Špatná je
naopak finanční gramotnost – tedy
to, do jaké míry Češi rozumějí
základním finančním pojmům
a výpočtům. Ze všech 24 zemí za
Českou republikou skončily pouze
pobaltské země a Polsko.

FOTO: Shutterstock.com, Tomáš Novák

Z

áklad obslužnosti regionů, nositelé
tradic a významní zaměstnavatelé. To
jsou rodinné podniky. Ty tuzemské se
v současnosti ocitají na křižovatce. Zakladatelé totiž odcházejí do důchodu a předávají
byznys potomkům. Ve světě je tento proces
úspěšný asi ve třetině případů, v Česku bude
toto číslo zřejmě vyšší – především proto, že
jde o první převod. Většina rodinných firem
totiž vznikla v 90. letech.
„Přesto by stát měl tomuto procesu pomoci. Na lepší časy se snad začne blýskat v roce
2020,“ říká poradce Michal Dvořáček.
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Pokuty od
Microsoftu straší

Odhalování softwarového pirátství
pomocí policejních razií se stává minulostí

F

a zahálka zaměstnanců (17 procent). Až na
irmy k sobě kontrolu legálnosti
softwaru pouštějí dobrovolně. Novým chvostu se umístily obavy z nezákonného
chování zaměstnanců (například stahování
strašákem podniků jsou totiž nucené
pirátského obsahu do počítače) a zneužívání
audity ze strany dodavatelů softwaru
firemního majetku pro soukromou potřebu.
a vysoké pokuty, které jim IBM či Microsoft
udělují.
milionové pokuty
Ještě před pár lety byly policejní razie
Obavy z kontrol dodavatelů softwaru se
kvůli porušování autorských práv k softwaoproti loňskému roku zvýšily o neuvěřitelru největší hrozbou pro firmy, jež k podniných 16 procentních bodů.
kání využívají výpočetní techniku.
Firmy totiž mohou být audiTo už dnes neplatí. Ukázal to
továny dodavateli softwaru
průzkum společnosti trucoi vícekrát ročně. Mezi výrobce
nneXion mezi 350 tuzemskýsoftwaru, kteří audity
mi společnostmi.
provádějí nejčastěji, patří
Anketa zjišťovala, jak
více firem se obává
například Oracle, Microsoft,
a proč manažeři sledují
kontrol dodavatelů
SAP
či IBM.
využívání výpočetní technež policie.
„S kontrolami souvisejí
niky ve firmě – například
sankce, které mohou šplhat do
využívání hardwaru a softwaru
statisíců i milionů korun. Protože
zaměstnanci, či jak se v podniku
podniky vybavení potřebují, pokuty
hospodaří s licencemi.
v naprosté většině zaplatí. Zároveň je to
Největší obavy z policejních razií vyjádůvod, proč si preventivně auditují software
dřilo jen 11 procent dotázaných, zatímco
samy. Riziko postihu chtějí snížit na minismluvní pokuty dodavatelů softwaru jsou
mum,“ vysvětluje Martin Hnízdil, AuditPro
noční můrou pro 29 procent z nich.
manažer ze společnosti truconneXion, která
Mezi významné důvody monitoringu
firmám pomáhá hospodařit se softwarovýinformačních technologií patří také zamemi licencemi.
zení plýtvání firemními zdroji (25 procent)

FOTO: Hynek Glos, Shutterstock.com
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Živnostníci marodí
třikrát méně
Živnostníci chybějí na pracovišti
kvůli úrazům a nemocem třikrát
méně než zaměstnanci. Jejich pobyt v pracovní neschopnosti je ale
delší. Vyplývá to z údajů Českého
statistického úřadu. Celorepublikový průměr pracovní neschopnosti
u zaměstnanců je 39,8 případu na
100 pojištěnců, kdežto u živnostníků je to jen 14 případů. „Živnostníci

jdou na neschopenku teprve tehdy,
když jsou na tom zdravotně opravdu špatně, a marodí výrazně déle.
Zatímco zaměstnanci jsou v neschopnosti 43,7 dne, u živnostníků
trvá doba léčení 110 dní,“ srovnává
Ondřej Švadlenka ze společnosti
Ardon Safety.
Kolik je spících firem?
Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy

Soumrak klaSického
pirátStví
V propadlišti dějin tak mizí odhalování
softwarového pirátství formou policejních
razií ve firmách. „Výrobci si nyní software
dobře chrání pomocí nových technologií
a za případné prohřešky si nechají zaplatit.
Do firmy si zajdou na kontrolu sami. Nemusejí už do podezřelých firem posílat policii
a pak licitovat s právníky přistižených
společností,“ vysvětluje Martin Hnízdil.
Audity jsou navíc základní podmínkou
prodeje licencí.
Jak tedy vypadá současná forma pirátství
u podnikatelských subjektů? Nestává se,
že by společnosti záměrně „kradly“ licence
jako takové. Většinou se dopouštějí chyb
při licencování, typicky překročí počet
uživatelských licencí nebo mají nesrovnalosti v nabývacích dokladech, případně
nesprávně přiřadí licenci ve virtuálním
prostředí. Takových prohřešků se většinou
dopouštějí nevědomky. Z toho důvodu se
o celou problematiku více zajímají a častěji
zaměstnávají či najímají odborníky, kteří se
v ní vyznají.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

poradenské společnosti Bisnode je
v ČR téměř 100 tisíc společností,
které nevyvíjejí žádné podnikatelské
aktivity. Podíl neaktivních podniků je
o pět procentních bodů vyšší mezi
společnostmi s ručením omezeným než mezi akciovkami. Většina
z nich sídlí v Praze. V ČR je aktuálně
registrováno 501 500 firem. Podle
interních odhadů Bisnode žádné
aktivity nevyvíjí 99 430 subjektů, což
je téměř pětina z celkového počtu.
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Platební morálka?
Lepší než v Rakousku

České faktury se proplácejí rychleji
než britské nebo švýcarské

34 %

EET: Pozor
na certifikáty
Certifikáty u EET slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných
tržbách a jsou platné tři roky.
Jejich výměna je nezbytná
pro bezproblémové evidování
tržeb. Platnost téměř deset tisíc
pokladních certifikátů vyprší už
v prosinci 2019. Finanční správa
proto připomíná poplatníkům,
aby si zkontrolovali jejich

platnost a bezplatně si vygenerovali nové, jinak nebudou moci
evidovat tržby a hrozí jim přísné
postihy. Více na www.daneelektronicky.cz.
Miliony pro
sociální podniky
Českomoravská záruční a rozvojová banka odstartovala
příjem žádostí do programu
S-podnik. Je to vůbec poprvé

Elektronickou fakturaci u nás uplatňuje
téměř 80 procent firem, což je opět nejlepší
číslo mezi státy východní Evropy. S přechodem na online fakturaci ale zaznamenalo
zrychlení plateb paradoxně jen 39 procent
firem.
„Nejlepší platební morálku mají menší
firmy z oblasti služeb, protože se musejí
podřídit přísným platebním požadavkům
velkých podniků. U faktur vystavených
většími společnostmi naopak není výjimkou splatnost až 90 dní. Malým a středním podnikům, často závislým na každé
platbě, přitom může tak dlouhá splatnost
způsobovat velké problémy,“ uvádí Marek
Hejdušek, ředitel služby Cashbot.
Napříč Evropou je hlavním důvodem pro
pozdní splatnost faktur nedostatek dostupných finančních prostředků nakupujících.
V České republice může za zpoždění ve
většině pozdržení platby dodavateli, aby
měl odběratel peníze na financování dalších
potřebných věcí.
Děje se tak v 57 procentech případů, což je
v rámci Evropy opět rekordní číslo. Obdobně
si Češi stojí i v rámci zahraničních transakcí,
kde nás však převyšuje Slovensko.
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JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

v historii, kdy budou moci malé
a střední sociální podniky čerpat
podporu na svůj další rozvoj ve
formě bezúročných úvěrů a také
poradenství. Program přináší
malým a středním podnikům,
které splňují podmínku sociálního
podnikání, podporu ve formě
bezúročných úvěrů ve výši
650 tisíc až 25 milionů korun na
realizaci projektů investičního
charakteru.

FOTO: archiv, Michel Tomeš

N

Damoklův meč pro byznyS
ení důvod sypat si popel na hlavu,
S pozdními platbami se však Češi setkávají
ale ani k přílišnému optimismu.
velmi často. Slova Jiřího Koukala potvrzují
Ačkoli se české faktury proplácejí
výsledky průzkumu společnosti Atradius.
dokonce rychleji než v některých západních
Negativní zkušenost má totiž téměř
zemích, s pozdním splácením se potkalo
devět tuzemských firem z deseti, upozorňuje 90 procent respondentů.
Pro 38 procent podnikatelů přitom pozdě
právník Jiří Koukal.
splacené faktury představují závažný (často
V České republice se pohledávky v řáddokonce existenční) problém. Téměř pětina
ném termínu bez zbytečných průtahů naplpodniků musí odkládat platby vlastním
ňují ve dvou třetinách případů. Vůbec
dodavatelům. Ztrátu příjmů na
nejlépe si přitom vedou nejmenší
základě pozdě splacených faktur
podniky.
zaznamenalo asi 11 procent
České firmy proplácejí
firem.
faktury rychleji než podniky
Splatnost je v Česku průve Velké Británii, Rakousku
měrně
stanovena na 28 dní.
nebo Švýcarsku. Výrazně
faktur je v Česku
V
tomto
ohledu je ČR ve výlépe než Češi jsou na tom
splacených později než
chodní Evropě premiantem.
například v Německu či
v řádném termínu.
„Domácí zákazníci mají na
Dánsku. K pozdnímu splácení
zaplacení průměrně 25 dnů,
dochází v tuzemsku jen ve
zahraniční jen o šest dní více. Té34,1 procenta případů, zatímco
měř 80 procent pohledávek se má splatit
u jižních sousedů či Britů dosahuje podíl
do třiceti dní a pouhé jedno procento
pozdě splněných pohledávek až
převyšuje devadesátidenní lhůtu. Nejpřís40 procent.
nější je ve stanovování mezních termínů
Česko podle analýzy projektu Evropa
splatnosti Německo s 91 procentem faktur
v datech patří také k evropským lídrům ve
splatných do třiceti dnů,” vysvětluje
využívání elektronických faktur. Tuzemské
Tomáš Odstrčil z analytického projektu
podniky na ně spoléhají nejčastěji z celé
Evropa v datech.
východní Evropy.

8 l Profit

01_35_PT_12_.indd 8

11.12.2019 11:12:42

profit-slanina-210x260-tisk.pdf 1 21.03.2019 13:22:47

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

01_35_PT_12_.indd 9

11.12.2019 11:12:42

A191005637
INZERCE

slOvensKO

Euro nám prospívá,
usnadnilo podnikání

Společná evropská měna má (nejen)
u Slováků rekordní podporu

34 %

Dálniční známky?
Jen elektronicky
Víte, že se dnes na Slovensku
používají výhradně elektronické
dálniční známky? Kontrola se
provádí automaticky. Na čelní sklo
aut nic nelepíte, vše je elektronické
– včetně monitorování zaplacení
poplatku. Vedle roční, třicetidenní
a desetidenní známky musí mít
vlastní označení přívěs, pokud celková hmotnost soupravy překročí

v SR, 31 procent z nich se nedokázalo k této
otázce vyjádřit.
za zrušení malých centů
Zajímavostí je, že asi dvě třetiny Evropanů a tři čtvrtiny Slováků jsou pro zrušení
nepraktických jedno- a dvoucentových
euromincí tak, aby se konečné ceny nákupů
v obchodech zaokrouhlily na nejbližších pět
centů.
Průzkum ukázal i to, že se díky společné
měně 28 procent obyvatel Slovenska více
ztotožňuje s identitou Evropana.
Euro nám usnadnilo podnikání v jiných
zemích EU, myslí si 70 procent Slováků.
Porovnávání cen a nakupování jinde v Evropě je snazší podle 80 procent slovenských
respondentů. Cestování je díky euru jednodušší a levnější podle 46 procent z nich.
V Česku se proti brzkému zavedení
společné evropské měny staví většina parlamentních stran. Pro jsou lidovci a STAN
a také TOP 09. Její nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová se letos na podzim
vyjádřila, že by mělo být zavedení eura nejbližší metou a politici by měli Čechům začít
vysvětlovat výhody vstupu do eurozóny.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

3,5 tuny. Roční známka stojí v roce
2020 50 eur, třicetidenní vyjde na
14 eur a desetidenní známka na
deset eur. Poplatky za známku pro
přívěs jsou stejné (50, 14 nebo
deset eur podle doby platnosti).
nový daňový ráj?
Slovensko plánuje jednu z největších daňových změn za poslední
roky. Dlouhodobě kritizované vysoké zatížení firem na Slovensku se

razantně sníží ze současných 21 na
15 procent. Původní návrh novely,
který předložila koaliční Slovenská
národní strana, počítal se snížením
daně z příjmu právnických osob na
15 procent pro všechny firmy. Nakonec ale prošla varianta, která se
týká pouze firem s ročním obratem
do 100 tisíc eur. Nová patnáctiprocentní daň z příjmu právnických
osob a živnostníků bude platit od
1. ledna 2020.

FOTO: Martin Siebert, Shutterstock.com

Z

krize eurozóny? kDeže
atímco Česko se zavedení eura
Společná měna má u Evropanů vůbec
dlouhodobě brání, naši východní
nejvyšší podporu od zavedení euromincí
sousedé si uvědomují, že jim přináší
a bankovek v roce 2002. „Až 65 procent
společná měna více výhod než negativ.
občanů eurozóny (u Slováků je číslo ještě
Euro má dnes u Slováků i ostatních Evrovyšší – tedy 68 procent) si myslí, že je euro
panů rekordní podporu. Vyplývá to z poprospěšné pro jejich zemi,“ uvádí server
sledního průzkumu Eurobarometr. O jeho
sme.sk.
výsledcích informovala Ingrid Ludviková
Společnou měnu podporuje většina
z tiskového oddělení Zastoupení Evropské
lidí ve všech devatenácti členských zemí
komise v SR.
eurozóny. Euro letos oslavilo teprve
Zhruba 70 procent dotázaných
20. narozeniny, přibližně
Slováků si myslí, že jim euro
60 zemí světa už ale na něj
usnadnilo podnikání v ostatnějakým způsobem navázalo
ních státech osmadvacítky.
svoje měny.
Asi 76 procent Evropanů
Evropané dnes jasně vníse domnívá, že je společná
Slováků je přesvědčeno,
mají jeho praktické výhody.
měna dobrá pro celou Unii.
že jim euro usnadňuje
Měnu vnímají jako symbol
Slováci jsou v tomto ohledu
byznys v EU.
jednoty a globální síly Evropy.
ještě optimističtější. Pro se
Jako platidlo ho používá již
v Eurobarometru vyjádřilo
340 milionů Evropanů.
81 procent.
Autoři průzkumu se respondentů
Slovensko vstoupilo do eurozóny
ptali také na koordinaci hospodářských pov roce 2009. „Za tu dobu se posunulo ze
litik v eurozóně (včetně společných rozpoč70 procent průměrného hrubého domácího
tových pravidel). Podle Ingrid Ludvikové si
produktu v EU na asi 80 procent unijního
69 procent Evropanů myslí, že je potřebná
průměru. Slovenská ekonomika rostla
větší koordinace. Přes jinak pozitivní přírychlejším tempem než česká,“ připomíná
stup jsou v tomto ohledu Slováci opatrnější.
poradce Michal Hanzlík, který do roku 2016
Pro se vyjádřilo jen 48 procent dotázaných
podnikal v Bratislavě.
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Paner pro vaši
haо a zdraví
•
•
•
•

20 LET ZKUŠENOSTÍ
4 LÁZEŇSKÉ DESTINACE
MEDICÍNSKÁ ODBORNOST
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

ZIMA V LÁZNÍCH
AKČNÍ NABÍDKA
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

TIP NA DÁREK

Lázeňský hotel ROYAL
Zimní pohoda - 4 dny / 3 noci
od 4 380 Kč/os

dárkové poukazy
do lázní

LUHAČOVICE
Spa & Wellness VILA VALAŠKA
Relaxační pobyt - 5 dnů / 4 noci
od 6 016 Kč/os, SLEVA 20%
Lázeňský hotel VILA ANTOANETA
Luhačovický speciál - 8 dnů / 7 nocí
od 8 820 Kč/os, SLEVA 10%

VELKÉ LOSINY

Wellness hotel DIANA
Lyžařský pobyt - 4 dny / 3 noci
od 4 500 Kč/os

TERMÁLY LOSINY

Unikátní termální park v České republice.
Bazény napouštěné přírodní termální vodou, vodní
atrakce, masáže, sauny, dětský koutek, restaurace.

www.royalspa.cz I +420 720 99 88 77
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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01_35_PT_12_.indd 11
1

VELKÉ LOSINY

LUHAČOVICE

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

11.12.2019 11:10:48
11:12:44

svĚT

Zloba v letadlech

Chování cestujících na letištích a palubách
letounů je rok od roku horší

D

8713

Ferrari vs. potravinové
banky
Tímto sloganem označil Equality
Trust situaci ve Velké Británii,
kde šest nejbohatších lidí vlastní
stejný majetek jako 13,2 milionu
nejchudších. Šest miliardářů má
dohromady jmění ve výši 39,4 miliardy liber. Do šestice nejbohatších patří podle listu The Guardian
indičtí bratři Gopičand a Sričand
Hindujaové, vlastníci konglomerátu
firem a bank, sir Jim Ratcliffe, šéf
chemické společnosti Ineos, ma-

nerespektující žádná pravidla a nařízení.
Často se potýkají i s nedisciplinovaností
a agresivitou kuřáků.
IATA vážnost incidentů dělí do čtyř úrovní.
V té první se nepatřičné chování odehrává převážně ve verbální rovině. Cestující například
nedodržují pravidla ani instrukce posádky.
V druhé už dochází k fyzickému kontaktu.
V třetí a čtvrté nepatřičné chování cestujících
vrcholí, například se domáhají vstupu do kabiny pilotů, a přerůstá v ohrožení životů.
V roce 2017 do první úrovně spadalo
86 procent konfliktů, do druhé deset procent a do třetí a čtvrté čtyři procenta.
JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

a Simon Reubenové. Na straně
druhé podle Equality Trust kolem
14 milionů lidí žije na ostrovech
v chudobě, z toho 1,5 milionu bez
jakéhokoli majetku.

nažer hedgeového fondu Michael
Platt a realitní magnáti bratři David

Poštovní drony v horách
Francouzská La Poste začala používat drony pro dodávku malých
balíčků do odlehlých horských částí
na jihovýchodě Francie, v oblasti
mezi Fontanil-Cornillonem a Mont-Saint-Martinem. Je to poprvé, kdy
byla tato technologie použita v ho-

rách. Podle vyjádření představitelů
DPD, což je dceřiná společnost
francouzské pošty, která vše zajišťuje, je to mnohem bezpečnější,
rychlejší a spolehlivější, než kdyby
službu obstarávaly automobily jako
doposud. Silnice jsou tam v zimě
často namrzlé, nesjízdné, zavalené
masami sněhu. Dodávka dronem,
který létá rychlostí 30 km/h, trvá
do jedné vesnice osm minut,
zatímco autem 30 minut. DPD
zkoumala možnosti dodávky balíků
dronem již od roku 2014.

FOTO: Shutterstock.com

oprava na nebi s levnějšími letenkami houstne. S tím se objevuje stále
více případů, kdy nervózní cestující (často pod vlivem alkoholu) nezvládají
pohromy, které se na ně valí. Ať už to jsou
nekonečné fronty na letištích při odbavení,
zpožděné lety, potíže se ztracenými zavazadly a hlavně čím dál stísněnější prostory
v ekonomické třídě, do nichž dopravci umisťují stále více lidí. Podle poslední statistiky
Mezinárodní asociace leteckých dopravců
(IATA) počet konfliktů vzrůstá.
i jejich tvrdost. Podle IATA to
V roce 2017 se jich odehrálo
vzbuzuje obavy leteckých spo8731, jeden incident připadal
lečností, vlád a cestujících. Zana 1053 letů. Mezi roky 2007
hrnují „násilí proti posádkám
a 2017 se jich událo více než
letounů, ostatním cestujícím,
66 tisíc. A trend má trvale
střetů se v roce 2017
jejich obtěžování, nedodržovzrůstající tendenci.
odehrálo na palubách
vání bezpečnostních instrukNe všechny střety však
letadel.
cí“. Následkem toho jsou lety
byly do statistiky zahrnuty,
často zpožděné nebo odkláněné.
mnozí letečtí dopravci z nejrůzKvůli mezerám v zákonech přečiny
nějších důvodů data neposkytli.
bývají často nepotrestané.
Zaslalo je pouze 81 z nich, což byl zloUž v roce 2015 IATA poukázala na to,
mek z jejich počtu, týkala se 900 tisíců letů.
že největší obavy posádek vzbuzují vedle
nečekaných turbulencí vzpurní, neukázněJDe i o život
ní, často naprosto nezvladatelní cestující.
Ze statistiky nicméně jasně vyplynulo, že
Nejvíce je děsí ti opilí či drogami omámení,
se nejen zvyšuje frekvence incidentů, ale
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Čtyři in, tři out

Společnosti stále častěji experimentují
se čtyřdenním pracovním týdnem

B

udoucnost znamená pracovat méně
dní. Na tom se shodují ve vyspělých
zemích světa v posledních letech
všichni. O novém trendu vycházejí knihy,
odborné studie, za kratší pracovní týden
se berou vehementně odboráři. A nemine
měsíc, aby nějaká společnost neoznámila, že
už s tím také experimentuje.
pracují v průměru nejméně hodin. Jen těsně
Dobrá nálaDa naDevše
za našimi sousedy zaostává Dánsko, Norsko,
Proč by k tomu mělo nakonec dojít? JedNizozemsko. Naopak nejdéle se
ním z důvodů je přepracovanost.
pracuje v Mexiku či Jižní Koreji.
Například ve Velké Británii bylo
Čtyřdenní pracovní týden si už
v letech 2017 až 2018 čerpáno
vyzkoušely například ve spo57 procent „sick days“ kvůli
lečnostech Amazon, Google
stresu, úzkosti nebo depresi
či Deloitte.
pramenící ze zaměstnání,
Američanů uvedlo, že se
z toho 44 procent bylo způtři dny v týdnu cítí
výhoDy a nevýhoDy
sobeno samotnou neúměrv práci ve stresu.
Klady kratšího pracovního
nou zátěží.
týdne jsou podle webu The
Množství studií už potvrdilo
Balance Careers jasné – jeden
na základě dat od firem, které
den volna navíc a odpadá nutnost
vyzkoušely čtyřdenní pracovní týden,
únavného cestování. A prospěch z toho
že výkonnost společnosti nestojí a nepadá
mají i firmy. Zvyšuje se produktivita,
jen s množstvím odpracovaných hodin, ale
zaměstnanci jsou šťastnější a zaujatější.
také s tím, jak se lidé cítí, jak moc jsou unaA další bonus: pokud by například dobří
vení, v jaké kondici jsou. Nejvíce zkušeností
odborníci uvažovali, že přejdou k jiné
s tím mají v současnosti Německu, kde lidé

FOTO: Shutterstock.com

25 %

Úprk z little Bay
Na ostrůvku Little Bay v kanadské
provincii Newfoundland a Labrador panovala idyla. Lidé nechávali
dveře nezamknuté při odjezdu
na dovolenou. Stejně tak místní
obchodník svůj obchod nezavíral, i když z něj na chvíli odešel.
Zákazníci si vzali zboží a peníze
nechali u pokladny, píše CBC News.
Jenže to teď končí, 54 místních
obyvatel většinou pokročilého
věku se stěhuje pryč. Od vlády na
to dostanou peníze, a to 250 tisíc

firmě, čtyřdenní pracovní týden u jejich
stávajícího zaměstnavatele může zásadně
ovlivnit jejich rozhodování.
A nevýhody? I ty jsou velké. Čtyřdenní
pracovní týden nemusí vyhovovat všem
firmám a každému zaměstnanci. Jestliže
zákazníci například očekávají, že se potkají
s vašimi zaměstnanci pět dní v týdnu, píše
The Balance Careers, tak ten, kdo nebude
na svém místě každý pátek, může způsobit
velké potíže.
A navíc, lidé se sice zotaví po třídenním
volnu, ale protože jen málokterá firma alespoň zpočátku ubere z celkového počtu hodin
(v USA obvykle 40 hodin týdně), hrozí, že
poklesne produktivita práce. Lidé totiž stráví v práci v jednotlivých dnech více hodin.
JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

dolarů na domácnost. Děje se tak
proto, že poslední den v roce bude
na ostrůvku vypnuta elektřina
a uzavřen vodovod, skončí přeprava trajektem na ostrov. Kanadská
vláda už nehodlá do odlehlé části
země, kde žily po generace rodiny
rybářů, investovat.
Falešná hranice s Finskem
Ruská policie zatkla muže, který
postavil v lese nedaleko hranice
s Finskem falešnou celnici, malou
budku se závorou. Čtyřem migran-

tům z jižní Asie slíbil, že je za více
než deset tisíc dolarů propašuje do

Evropské unie. Ovšem podle agentury Interfax to nikdy nezamýšlel
udělat. Podvodník migranty chvíli
vozil v autě, pak je vodil kolem jezera, kde jim ukázal člun, který byl
připravený pro „všechny případy“,
načež s nimi došel až k „celnici“
ukryté v lese. Tam od nich vybral
peníze se slovy, že vysněnou
Evropskou unii mají před očima,
a zmizel. Později byli všichni zadrženi. Soud v Petrohradu zadržené
migranty pokutoval a nařídil jejich
vyhoštění z Ruska.

12/2019 l 13

01_35_PT_12_.indd 13

11.12.2019 11:12:46

TREnd

FOTO: Martin Pinkas

Stát trestá hráče Sportky
Odborníky děsí nová podoba
zdanění hazardu. Potěšila ale majitele
heren s automaty a sázkovek
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dealisté si od počátku představovali Senát
jako radu moudrých, která bude držet na
uzdě lidovou tvořivost poslanců, napsal
nedávno sociolog Jan Jandourek.
Idealisté se v Česku vyrojili poté, co byl
v listopadu 2019 ve sněmovně schválen daňový balík, jehož součástí je vyšší zdanění hazardu. Výslednou podobu kritizují odborníci
na závislosti, opoziční zákonodárci a nelíbí se
ani provozovatelům loterijních her.
Její schválení totiž znamená, že se od
1. ledna 2020 zvyšuje daň z hazardu pouze
provozovatelům loterií, a to z 23 na 35 procent. U kurzových sázek a tombol zůstaly
sazby na 23 procentech a daň se nemění ani
u výherních automatů (35 procent). Původní
vládní návrh zvyšoval například i zdanění
majitelům sázkových kanceláří či provozovatelům her v kasinech o sedm procent.
Senát nicméně kritiky potěšil a předlohu
následně do sněmovny vrátil. Poslanci si
tak celé hlasovací martyrium zopakují, a to
pravděpodobně ještě do konce roku. Senátní
veto de facto ponechává původní sazby daně,
platné do letošního roku.
první vyhraná bitva
Schillerová tak zatím nevyhrála válku, dílčí
úspěch si ovšem připsat může. Neprošel sice
vládní návrh, ale byla přijata kompromisní
varianta, jíž na popud svého stranického
šéfa a se souhlasem ANO předložil poslanec
Ondřej Veselý (ČSSD). Z ní se mohou radovat
majitelé kasin, sázkových kanceláří a nakonec i heren s výherními automaty.
Kritici plánů místopředsedkyně vlády se
ale – bohužel pro Babišovo hnutí – najdou
i mezi poslanci koaliční ČSSD a komunistů.
Experti na adiktologii i opozice proto věří, že
napodruhé projde ve sněmovně „přijatelnější
návrh, který nebude v rozporu s doporučením odborníků a evropskými standardy“.
V rozporu s vládní linií byla už před prvním hlasováním předloha poslanců Romana
Onderky (ČSSD) a Jiřího Dolejše (KSČM).
Většina opozice ji podpořila a doporučil ji
i rozpočtový výbor. Přes Hamáčkovu snahu
umravnit svůj poslanecký klub zvedlo ruku
pro Dolejšův a Onderkův návrh dokonce devět sociálnědemokratických poslanců. Pokud
se přidají ještě zákonodárci ODS, kteří v prvním případě nehlasovali (a následně toho
litovali), může Schillerové zdanění hazardu
definitivně spadnout pod stůl.
bič na Sazku?
Největší obětí politických licitací a lobbingu
provozovatelů hazardních her je zatím Sazka
(respektive loterie, binga a některé živé hry).
Sázejících Sportky se totiž nové sazby daně

dotknou nejvíce. „A to je naprosto absurdní situace. Jak chcete s hazardem bojovat
tím, že potrestáte babičky sázející Sportku,
a naopak podpoříte ty, co hrají na automatech?“ ptá se předseda sdružení Občané proti
Hazardu Martin Svoboda.
„Zvýšení loterijní daně ze současných
23 procent na 35 procent je zcela v rozporu s doporučením odborné adiktologické
veřejnosti a s Národní strategií pro boj se
závislostmi. Česká republika má nejvyšší podíl tvrdého hazardu na trhu a nejnižší podíl
nejméně nebezpečných loterií typu Sportka
(16 procent). V zemích Evropské unie je
tomu přesně naopak,“ reagoval mluvčí Sazky
Martin Friedmann.
Ten, koho mrzí současný stav nejvíce, je
třetí nejbohatší Čech Karel Komárek, majitel
společnosti KKCG, a tedy Sazky. Sazka totiž
v roce 2018 zvýšila tržby o pětinu na více
než 13 miliard korun. Nejvíce lidí utrácelo
za tipování čísel ve Sportce, utratili bezmála
šest miliard korun. O dvanáct procent vyšší
daň by pro Sazku znamenala roční ztrátu ve
stamilionech.
Friedmann má podle odborníků na
závislosti pravdu. Nikde jinde v Evropě
nejsou „neškodné“ loterie zdaněny extrémně
vysokou sazbou a jejich provozovatelé neplatí
stejnou daň jako ti, kteří provozují nejškodlivější automatový hazard.
Martin Svoboda mluví dokonce o vražedném souboji nejbohatších Čechů: „Podle
mého soudu jde o válku miliardářů. Pan
Komárek moc vyrostl, a tak bylo potřeba
přistřihnout mu křídla. Jako člověka by mne
to nemuselo trápit, ale pokud chceme bojovat
s hazardem, nemůžeme zdaňovat nejméně
škodlivé loterie, a naopak podporovat nejnebezpečnější automaty.“
K dosavadním vítězům naopak patří
například senátor a majitel společnosti Synot
Ivo Valenta, který byl údajně při lobbingu ve
sněmovně velmi aktivní. Mluví se dokonce
o korupci konkrétních poslanců. Více si přečtěte v rozhovoru na straně 16.
prchalovy lži?
Ministryně Schillerová trvá na tom, že ponechání současné sazby u výherních automatů
a zvýšení u loterií (případně dalších typů
„méně nebezpečných her“) přinese v boji státu se závislostí na hazardu pozitivní výsledky.
Dalším jejím argumentem je větší výběr
daní. Zdanění hazardu podle vlády má do
státní kasy přinést stamiliony korun navíc.
„Díky naší revoluční regulaci hazardu
už naštěstí nejsou herny na každém rohu
a občané jsou konečně chráněni před tím,
aby hazardu propadli. Stále je ale u nás okolo ›
12/2019 l 15
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Dolejšův a Onderkův návrh přitom chtěl ve
většině ponechat nižší původní sazby a zvýšit
daň právě jen provozovatelům heren s „bednami“ na 38 procent.

› půl milionu lidí, u kterých může závislost na

hazardním hraní propuknout,“ prohlásila
Alena Schillerová.
„Proto jsme se rozhodli oprášit původní
návrh zákona o dani z hazardních her, který
zavádí tři sazby zdanění hazardu podle škodlivosti her. Už v roce 2015 s ním přišel můj
předchůdce Andrej Babiš, ale poslanci jej bohužel zmírnili. Je to promyšlený návrh, který
nejenže nevytlačí hazard do ilegální zóny,
ale naopak nás rychleji přiblíží k ostatním
zemím, kde je ochrana občanů před závislostí na hazardu brána jako samozřejmost,“
doplnila. Experti současné vládě přiznávají,
že částečný úspěch v boji s hazardem přinesla
dosud přijatá legislativa, například loterijní
zákon z roku 2017.
V Česku se v posledních letech výrazně
snížil počet nelegálních provozovatelů, a to
zejména v internetovém světě. Současný
návrh jde ale proti původní vládní strategii.
„Ještě před dvěma lety jsem ministryni
Schillerové věřil, že myslí svůj boj a hazardem upřímně. Nevím, co se stalo, že se vláda
do té doby naprosto zpronevěřila své strategii
harm reduction (umenšování škod ze závislostí) a jde na ruku provozovatelům nebezpečného hazardu,“ ptá se Martin Svoboda.
Předseda sdružení si dnes nebere servítky
a označuje opakovaná vyjádření ministerského předsedy a Schillerové za „nehorázné
Prchalovy lži“ – tedy lži vrchního marketéra
předsedy vlády Marka Prchala.
protichůDné záJmy: Jen chaoS
Poslední vývoj každopádně ukázal, kolik protichůdných zájmů se v boji o trh s hazardními
hrami v Česku střetává.
Původní vládní návrh zlobil i provozovatele
živých her v kasinech jako ruleta, poker či
black jack. Jediný, kdo mohl zůstat v klidu,
byli majitelé heren s automaty. Vláda totiž ani

na okamžik neuvažovala o tom, že právě jim
zvedne daně. Jen Dolejšův a Onderkův návrh
by pro ně znamenal větší odvody státu.
Schillerová chtěla provozovatelům živých
her v kasinech zvednout daň o sedm procent.
Jaké následky by to pro ně mělo, se ptáme
ředitele Institutu pro regulaci hazardních her
Jana Řeholy.
„Zcela likvidační. Živé hry v kasinech, jako
je ruleta, poker či black jack, jsou hry s velmi
vysokým výherním podílem. Provozovatel si
statisticky u rulety nechává jen 2,7 procenta
ze vsazené částky. U hry black jack je výhoda
kasina dokonce menší než jedno procento.
S tak nízkou marží by se při zvednutí sazby
daně na 30 procent živé hry fakticky nedaly
legálně provozovat. A to by byla škoda,“ říká.
Řehola zároveň připomíná, že nejsou
tak nebezpečné jako herny s automaty, na
kterých si gambleři snadno vypěstují těžkou
závislost. „Živé hry v kasinech hrají většinou
lidé, pro které je to spíše společenská událost,
spojená s jistou mírou prestiže. Pokud stát
svou regulací znemožní tyto hry legálně
provozovat, budeme u nás zase mít jen herny
s automaty,“ myslí si Řehola.

Zdanění hazardu
Dosavadní sazby
Kurzové sázky a tomboly

23 %

Loterie, binga, živé hry

23 %

Výherní terminály

35 %

Nové sazby
Kurzové sázky a tomboly

23 %

Loterie, binga, živé hry

35 %

Výherní terminály

35 %

kolik peněz Do Státní kaSy?
Alena Schillerová od počátku plánovala, že
návrh z dílny ministerstva financí přinese
ročně do státní pokladny přes tři miliardy
korun. Nakonec ministerstvo svůj odhad
upravilo na zhruba 600 až 700 milionů. Po
schválení poslaneckého návrhu to má být
ještě o něco méně, zhruba 400 milionů.
Poslanec Jiří Dolejš ale tvrdí – a odborníci
jeho slova potvrzují –, že nejvíce peněz přinese státu právě navýšení daně z hazardu provozovatelům hracích automatů. Ty totiž tvoří
gros českého trhu s hazardními hrami, a tak
by pouhá tři procenta znamenala až miliardu
korun do státního rozpočtu ročně navíc.
Jediné, na čem se v kakofonii desítek protichůdných vyjádření shodnou všechny strany
a co nakonec uznala i ministryně financí, je
zdanění výher nad milion korun. Původně
totiž měli být hráči v sázkových kancelářích, případně ti, kteří hrají v kasinech nebo
loterijní hry, zdaněni už při výhrách nad sto
tisíc korun.
„Milionová hranice je přijatelná. Bude se
to týkat skutečně malého procenta lidí a stát
na dani z výher nevybere téměř nic,“ doplňuje
ho Jan Řehola. Zároveň připomíná absurdní
příklad, kdy by při kurzu 1,14 a vsazených
100 tisících mohla být výhra nižší než vsazená částka.
Zdanění výher ale není podle Řeholy řešením. „Plošně výhry nezdaňuje žádný stát EU.
Tvrdí to dokonce samo ministerstvo ve své
analýze RIA. Jsou státy, které daní výhry jen
z určitých her, nejčastěji loterií. Z okolních
států má zdanění výher jen Polsko a podle
zprávy polského nejvyššího kontrolního
úřadu z letošního roku se více než polovina
všech sázek odehraje na černém trhu, mimo
kontrolu státu. Hráč prostě nechce ze své
výhry odevzdat 15 procent státu. Vždy bude
hledat způsob, jak si ponechat výhru celou,“
varuje.
Podle odborníků je pak daleko větší šance,
že se přesune do šedé zóny a bude sázet
u nelegálních sázkovek. To podle Svobody
i Řeholy hrozilo právě v případě, že by zůstala
hranice zdanění na sto tisících.
kDe Je regiStr?
Boj s hazardem ale není jen o daních.
Odborníci na adiktologii si stěžují, že vláda
rezignovala na prevenci a důležitá opatření, která by hazard zreguloval. „Obrovským problémem je to, že ještě nemáme

FOTO: Martin Pinkas
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dokončený registr hazardních hráčů.
Paní Schillerová mluví o tom, že by měl
fungovat už příští rok, ale já jsem v tomto
ohledu veliký skeptik. Na ten registr je
navázáno spousta omezujících opatření
pro hazard, které jsou v zákoně dobře
ošetřeny, ale bez registru nejsou možné,“
říká Svoboda.
„Základem jeho funkčnosti je to, aby nehráli lidé, kteří hrát nemají. My jsme prosazovali, aby tam byli uvedeni především
lidé, kteří mají exekuce. Nakonec tam
budou jen hráči na sociálních dávkách,
dávkách hmotné nouze a ti, kteří vyhlásili
osobní bankrot. Podívejte se ale, kolik lidí
v Česku vyhlásilo bankrot a kolik má proti
tomu na krku exekuce. S deseti exekucemi
hrát prostě nemůžete,“ doplňuje.
„Každá debata o regulaci hazardu se
zvrhne jen v diskusi, kolik procent má mít
ta která hazardní hra. Velmi bych si přál,
aby se diskuse o regulaci hazardu přesunula ke skutečným problémům,“ přidává
se Jan Řehola.
Podle Řeholy potřebuje stát především
pomoci problémovým hráčům. Jak to
udělat?
„Problémových hráčů ve společnosti
jsou zhruba dvě procenta. Myslím, že
místo plošného a povinného nastavování
limitů bychom měli svou pozornost přesně směřovat právě na ně. Měli bychom
lidem vysvětlovat rizika hazardních her,
vzdělávat je, zajistit účinnou a včasnou
pomoc těm, kteří nad svým chováním
ztratí kontrolu. To bychom podle mého
názoru udělali lépe, než se každý rok dohadovat, jakou sazbou má být zdaňovaná
kurzová sázka nebo bingo,“ dodává.
přeSná řeč StatiStik
Když stát zvedal daně z hazardu naposledy, kýžený efekt mu to nepřineslo. Zatímco analýza ministerstva financí počítala
s výnosem asi dvou miliard do veřejných
rozpočtů, nastal opak. Příjem státního
rozpočtu se o tři miliardy snížil.
Na daních z hazardu se loni vybralo
9,7 miliardy, v roce 2017 to bylo
12,1 miliardy korun.
Podle odborných odhadů má v Česku
problémy s hraním hazardních her a se závislostí na nich kolem 164 tisíc lidí nad
15 let. Patologických hráčů je pak bezmála
60 tisíc. Sázení a hraní nemá pod kontrolou asi 13 tisíc mladých do 18 let.
Češi a Češky loni za hazard utratili
249,5 miliardy korun.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Daně vyšší než v EU

„V zemích, které efektivně regulují hazard,
vědí, že zvyšování daní hráče neochrání,“
říká ředitel Institutu pro regulaci
hazardních her Jan Řehola
Projevil se na podobě zákona lobbing
provozovatelů hazardních her?
Částečně ano. Ale ministerstvo zohlednilo
i logické připomínky včetně našich. Úspěšní
jsme byli hlavně v argumentaci proti zbytečnému konstruktu zdaňování výher. Samo
ministerstvo financí před pár lety označilo
v RIA analýze zdanění výher za „neuskutečnitelné“. V té samé ministerské analýze je
uvedeno, že plošně výhry nezdaňuje žádná
země EU a že nelze čekat pozitivní dopad na
veřejné rozpočty. A pak bez připomínkového
řízení, bez analýzy dopadů, bez toho aby text
zákona byl kdekoliv dostupný, se přímo na
vládě zdanění výher zavedlo.
Nepřesunou se po přijetí zákona hráči/
sázející od legálních provozovatelů do šedé
zóny?
Pokud dojde ke zvýšení sazby jen u loterií,
tak to nehrozí. Loterie jsou typem hry, kde
hraje obrovskou úlohu důvěra ve spolehlivost a značku provozovatele. To si ostatně
vyzkoušely společnosti, které se zde pokusily rozběhnout loterii ve chvíli, kdy měla
problémy Sazka. Lidé nezačnou sázet na
svá šťastná čísla ve sklepech a ilegálních klubech. Na černý hazard jsou náchylné spíše
ostatní druhy her.
Není nesmyslné ponechat nižší daně
u nebezpečných hracích automatů?
Špatně se mi to hodnotí, neboť členy našeho
Institutu jsou jak provozovatele loterií, tak

hracích automatů. Pokud mám však být
upřímný, tak v tom nesystémovost nespatřuji. Provozovatelé loterií mají bezkonkurečně
největší marže ze všech legálně provozovaných hazardních her. U rulety je marže provozovatele 2,7 procenta, u loterie 50 procent.
Těžko mohou být podle mě tyto hry zatíženy
stejnou sazbou daně. Jinak souhlasím, že
automaty jsou nejškodlivějším druhem
hazardu z pohledu prevalence problémového
hráčství. Ale jak chcete se závislostí bojovat?
Tím, že zvednete daně jejich provozovatelům? To přece není snaha chránit hráče, ale
vybrat peníze do státního rozpočtu.
Jaký je váš názor na loterijní zákon,
který přinesl tvrdší podmínky jako blokaci
nepovolených her nebo registr hráčů
a ověření totožnosti?
Co se týká daní, musím být kritický,
protože stát by udělal nejlépe, kdyby
nechal trhu pár let legislativního klidu.
Pět změn za sedm let je příliš. Ale jinde je
třeba ministerstvo pochválit. Nový zákon
přinesl skutečně potřebný nový legislativní
rámec, upravil provozování hazardu na
internetu, vytlačil z našeho trhu nelegální
online provozovatele, nastavil pravděpodobně nejpřísnější podmínky provozování
hazardních her v Evropě. Po liberálním
období přišel opravdu tvrdý zákon. Věřím,
že vláda svědomitě přistoupí k vyhodnocení dopadů zákona a ty největší nedostatky
napraví. JaP
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Poslanecký boj za hazard

„Zdanění hazardu je paskvil. Je za ním
korupce poslanců,“ říká Martin Svoboda
ze spolku Občané proti hazardu

Co to znamená?
Že nebude zvedat daně u loterií, tedy nejméně společensky nebezpečných her, a zároveň podporovat nejškodlivější automatový

hazard. Koalice prosadila změnu, která dává
zelenou provozovatelům hracích automatů.
Poslanci nicméně vládní návrh upravili.
Není ve sněmovně schválená varianta
přijatelnější?
Pozměňovací návrhy to do přijatelné podoby
neupravily. Naopak. Návrh poslance ČSSD
Ondřeje Veselého je naprostou nehorázností.
Ve výsledku je ještě výrazně horší než původní vládní varianta. Daň brutálně zvyšuje
dokonce o 12 procent, a to výhradně provozovatelům loterií. To znamená, že naprosto
nekoncepčním způsobem poškozuje jen jednu skupinu provozovatelů v tomto odvětví,
tu nejméně společensky škodlivou. Podobné
zdanění loterií nemá ve světě obdoby. Celá ta
šaráda bude mít jediný efekt. Nikdo kromě
provozovatelů hracích automatů na tom
nevydělá. Doplatí na to jen důchodci, kteří
sázejí Sportku. Sazka pravděpodobně zdraží
tikety a nikdo se jí nemůže divit.

Z 23 na 30 procent měla narůst daň
u živých her a na 25 u kurzových sázek.
Nakonec ale zůstávají na původní sazbě.
Není to aspoň dílčí úspěch?
Byl tu ohledně sazeb jediný smysluplný pozměňovací návrh, který na základě našeho
otevřeného dopisu předkládali členové rozpočtového výboru Roman Onderka (ČSSD)
a Jiří Dolejš (KSČM). Ti navrhovali, aby
méně nebezpečné hry zůstaly na 23 procentech, a naopak se zvýšilo zdanění automatů
o tři procenta. Tento návrh dokonce nabízel
větší výběr daní než vládní verze.
Rozpočtovým výborem těsně prošel, ale
schválen nebyl…
Přesně tak. Kladu si otázku, k čemu
rozpočtový výbor máme, když poslanci
nerespektují jeho doporučení. Rozumný
návrh doporučil a sněmovna ho neschválila. Nesmyslnou verzi poslance Veselého
nedoporučil, a přesto prošel. Geneze tohoto

FOTO: archiv

Už před schválením daňového balíčku jste
vládu kritizovali za vyšší zdanění hazardu.
Proč?
Vládní návrh šel zcela proti tomu, co ukázaly všechny dosavadní studie odborníků,
včetně těch, jež si sama vláda zadala. Když
to zjednoduším: jde o to, že tu byly v minulosti na základě analýz, které jsou i součástí
RIA, nastaveny daňové sazby pro jednotlivé
druhy her podle jejich společenské nebezpečnosti. Nejvíc – tedy 35 procenty – byli
logicky zdaněni provozovatelé hracích
automatů. Na základě toho bych předpokládal, že stejná vláda, která se dosud hlásila
k přístupu harm reduction (umenšování
škod ze závislostí), se k tomuto přístupu
bude hlásit i nadále.
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Martin svoboda (39)
Vystudoval Právnickou fakultu UK, věnoval
se obchodu s realitami. Jeho kniha Já, hráč
získala v roce 2011 cenu E. E. Kische. V roce
2010 založil sdružení Občané proti hazardu.
Je jeho předsedou.

mení. Víme o zvláštních změnách v hlasování některých poslanců, které byly v rozporu
s domluvou klubů, a dokonce i o konkrétním
korupčním jednání.
To jsou silná slova. Můžete být
konkrétnější?
Bývalí poslanci ODS Václav Klaus mladší
a Zuzana Majerová-Zahradníková dostali
zcela evidentně několik dní po hlasování na
účet Trikolóry půl milionu korun a nebyla
to jistě jediná ,pozornost´ pro tyto politiky.
Klub KDU-ČSL byl domluvený, že bude
jednoznačně podporovat návrh Romana
Onderky. Měli to dokonce ve svém hlasovacím manuálu. Trojice poslanců Bělobrádek,
Výborný a Benešík ale nakonec hlasovala
proti a ještě podpořila Veselého návrh. Ptám
se proč. Ačkoli mě lidovci ujistili, že budou
jednotní, Pavel Bělobrádek na poslední
chvíli otočil a zároveň jsem při rozhovoru
s ním před samotným hlasováním nabyl
dojmu, že názor na zdanění loterií nemá ze
své hlavy. Tvrdší přístup jsme zvolili proto,
aby lidé, kteří hlasovali proti svému svědomí
nebo se nechají korumpovat, nesli za své
jednání zodpovědnost. Takhle se politika
dělat nemá.
nekompetentního návrhu byla taková, že
paní Schillerová přišla za předsedou ČSSD
Janem Hamáčkem, přesvědčila ho a on se
snažil ten návrh někomu nadělit. Bohužel je
potřeba říct natvrdo, že se Jan Hamáček stal
loutkou Andreje Babiše a opět se ukázala
jeho slabost. Všichni poslanci ČSSD s páteří
návrh podat odmítli, protože obsahuje nekoncepční a nezodpovědné řešení. Uspěl až
u poslance Veselého.
Neprojevuje se ve sněmovně opakovaně
lobbing provozovatelů hazardních her?
Výsledek hlasování ukázal, že slavil úspěch
lobbing provozovatelů automatů a zřejmě
i kurzového sázení. To oni jsou vítězi této
bitvy. Nejvýraznější personou v lobbingu za
zájmy provozovatelů automatů byl majitel
automatového gigantu Synot Ivo Valenta.
Pozadu ale nezůstal ani Marek Dospiva
z Penty. V souvislosti s hlasováním k daňovému balíčku budeme podávat trestní ozná-

Jste přesvědčen, že s trestním oznámením
uspějete?
Toto nelze předjímat. Záleží na tom, jak
OČTŘ naše podání vyhodnotí. Takhle absurdní vývoj hlasování a turbulentní změny
názorů v tematice s tak vysokým korupčním
potenciálem nelze přehlížet. Zároveň vyhodnocujeme možnosti napadnutí „daňového
balíčku“ u Ústavního soudu.
Senát vrací zákon do sněmovny. Možná
se ještě podaří přijmout z vašeho pohledu
rozumnější variantu…
Senátoři ukázali, že mají rozum. Senát
v podstatě vrátil sazby do původní podoby.
My si také myslíme, že daňové sazby nyní
není třeba zvyšovat. Hazard nezregulujete
tím, že zvýšíte daně. Příspěvek do rozpočtu
je minimální. To, že vláda bojuje s hazardem, jsou lži paní ministryně Schillerové
i premiéra Babiše. Já skutečně doufám,
že by se mohlo v opakovaném hlasování

podařit přijmout rozumnější návrh. Pomoci
by nám mohli poslanci ODS, kteří původně
nehlasovali. Domnívali se, že jsou jejich
hlasy zbytečné a návrh nemůže projít. S jejich hlasy by však bylo hlasování poměrně
těsné.
Vyšší zdanění přinese do rozpočtu
více než 600 milionů korun ročně, tvrdí
ministryně Schillerová. S tím nesouhlasíte?
Stát by nyní měl vybrat na daních ani ne
o 400 milionů korun víc, tudíž nedává to
smysl ani z hlediska rozpočtu. Podle původního vládního návrhu mělo jít o víc peněz –
vláda předpokládala asi 680 milionů ročně.
Kdyby ale prošel rozpočtovým výborem
doporučený návrh Romana Onderky
a Jiřího Dolejše, vybralo by se téměř
o 900 milionů korun víc… Jeho odmítnutí
nedává ani v tomto smyslu žádnou logiku.
Jako problém se jevilo také zdanění výher
hráčů nad sto tisíc korun. Nakonec byla
hranice posunuta na milion…
Nižší hranice by byla nesmyslná, protože výhry nad sto tisíc jsou u nás poměrně běžné.
A nemusí jít o žádné závratně vysoké sázky.
Lidí, kteří sázejí pravidelně v jednotkách
či desítkách tisíc, je poměrně dost. Řada
z nich si počítá svou bilanci za určité období,
a když po mnoha prohrách konečně trefí
solidní výhru, zaplatí z ní ještě daň. Tím chci
říct, že to takového hráče může ještě více
uvrhnout do kolečka závislosti, protože si
uvědomí, že nevyhrál tolik, kolik si myslel,
a bude se o to pokoušet dál. Asi nejabsurdnější příklad, na kterém byla často demonstrována nesmyslnost původního návrhu, je
pak varianta, kdy hráč vsadí třeba sto tisíc
v kurzu 1,1 a jeho výsledná výhra bude nižší,
než vsazená částka. Milionovou hranici
nevnímáme jako problém. Hráčů s takovými
výhrami je naprosté minimum, takže je to
marginální záležitost.
Jak je zdaněn hazard v jiných zemích
Evropské unie?
Nikde jinde v Evropě se cestou, kterou
jdeme my, nevydali. Když něco funguje, tak
se dobrá praxe přejímá v dalších zemích.
Plošné zdanění výher neaplikují nikde
v EU. Částečně zavedlo zdanění výher
Polsko, nicméně ne plošně a ani zde se to
neosvědčilo s ohledem na přechod hráčů do
ilegální zóny. Obecně to není něco, co by ve
vyspělých zemích považovali za pozitivní.
Česko by spíše mělo přejímat dobrá řešení
ze světa.
JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Podnikání v rytmu

V taneční škole Dancebuddies sázejí
na individuální výuku a tvrdí,
že tančit se naučí každý

O

smadvacetiletý zdravotník Filip
Forman a třicetiletý ekonom Jan
Šindler jsou aktivní profesionální
tanečníci. Rodáci z Pardubic se potkali na
základní škole, ale správnými tanečními
parťáky (Dancebuddies) se stali až v klubu
závodního tance.
K náročnému sportu šli odlišnou cestou.
Filipova maminka tančila folklor a syna
už v první třídě zapsala do národopisného
tanečního kroužku. V sedmnácti letech
přešel z tanečních do pokračovacích kurzů
a začal soutěžit. „Tehdy by mě nenapadlo, že
jednou budu spoluvlastníkem taneční školy,
stoupnu si s mikrofonem před 80 lidí starších, než jsem sám, a budu je něco učit. Snil
jsem o profesi záchranáře. A teď se mi plní

sny, o nichž jsem ani nevěděl, že je mám,“
směje se Filip.
Jan Šinder neměl o svém pohybovém
nadání valné mínění a chodil spíš než do
tanečních „za taneční“. „Ovšem na první
prodloužené mě nadchlo umění absolventů
pokračovacích kurzů a lákala mě představa
přijít před dav lidí, který by mi tleskal,“
vypráví Jan. „Na závěrečném plese jsem se
přihlásil do pokračovaček a už to jelo.“
ÚSpěšná otočka
S nápadem, že by spolu mohli podnikat,
přišel Jan v roce 2015. Přestože měli vše
pečlivě naplánované, brzy jim došlo, že si
s mobilní aplikací pro cestovní ruch ukousli
příliš velké sousto. „Přemýšleli jsme, co

dělat jiného, a logicky se nabízel tanec. Neměli jsme prostory ani moc peněz, a tak nás
napadlo učit lidi u nich doma. Na náš web
se tu a tam se někdo ozval, ale žádná sláva,“
vzpomíná Jan.
„Datum zlomu si pamatuju přesně –
27. 6. 2017 jsem zainvestoval do reklamy
na Facebooku a přišly objednávky na šest
nových kurzů. Ostatně Facebook je pořád
hlavním zdrojem klientů, i když už začíná
fungovat word of mouth – stará dobrá šuškanda, kdy si lidé o nás řeknou.“
„Našli jsme malou mezírku na trhu.
V Praze je sice spousta tanečních škol,
ovšem ty se věnují sportovnímu tanci nebo
skupinovým kurzům. My jsme se zaměřili
na jednotlivce, kteří se buď před ostatními
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rád, že Filip – šéftrenér a hlavní kapacita
přes latinskoamerické tance – si vzal na
starost chod školy a dohlíží i na kvalitu výuky ostatních šesti trenérů. Jsou mezi nimi
lékaři, právníci či architekt. Externě dochází
i Eva Krejčířová známá ze StarDance.
„Od února 2019 se věnuji jen firmě, víc si
totiž vážím svého zdraví a volného času. Za
devět let v pomáhající profesi jsem začínal
cítit vyhoření a kromě toho, že mě tancování
baví, odpadl mi celoživotní stres z brzkého
vstávání do práce,“ směje se Filip.
„S Honzou máme stejnou představu
o tom, kam firmu směřovat. On víc plánuje,
já zas střílím nápady. Občas se nám to vymkne, a tak jednou za rok na sebe zahalekáme, ale jinak jsme dost nekonfliktní. I když
se říká, že na podnikání je jeden málo a dva
moc, dobře víme, že jeden bez druhého
fungovat nemůžeme. Snažíme se tedy být
maximálně produktivní a nezasekávat se na
nesmyslech.“

MeZeRA nA TRHU. Filip Forman a Jan Šindler
se s výukou tance zaměřili na jednotlivce, kteří se
buď před ostatními styděli, nebo byli natolik zaneprázdnění, že potřebovali individuální rozvrh.

dílo, dodělával jsem ho v noci před otevřením,“ chlubí se Filip, který tehdy souběžně
s výukou pracoval v Centru Paraple.

FOTO: Hynek Glos

netančíme proti Sobě
Jan s Filipem soutěží každý v jiné kategorii,
takže si jako tanečníci nekonkurují. Zato se
výborně doplňují v dovednostech potřebných k vedení školy. Jan vystudoval na VŠE
obor národohospodářství, pracoval jako
analytik a tři čtvrtě roku strávil v jedné
z předních agentur digitálního marketingu.
Stará se o propagaci, vyhodnocuje čísla a je
stydí, nebo jsou natolik zaneprázdnění, že
potřebují individuální rozvrh,“ dodává Filip.
Ze začátku využívali sály taneční školy
v pražských Vršovicích, ale brzy se začali
poohlížet po vlastních prostorách, protože nechtěli svou rostoucí značku spojovat
s cizím jménem. Loni na jaře se pustili do
rekonstrukce pronajatých prostor nedaleko
původního působiště. „Jaro je pro takovou
akci ideální – skončí plesy, do tanečních je
daleko a klientelu tvoří většinou jen páry
nacvičující svatební tance,“ vysvětluje Jan.
Stavební práce zvládli svépomocí, jen
zrcadlové stěny lepili profesionálové. „Všichni rodinní příslušníci včetně širší rodiny
pomohli finančně, zapůjčením nářadí
i fyzicky. Obklad na WC je moje začátečnické

Základní dělení
tanečníků
Lektoři rozlišují dva typy klientů a během
pěti minut poznají, s kým mají tu čest.
Mechaničtí žáci potřebují pohyb pochopit
a zautomatizovat, teprve pak ho dostanou
do hudby. Pocitoví jsou zdánlivě pohybově
nadanější, kroky zvládnou hned, ale bývá
s nimi větší práce při broušení techniky.
Jan dává přednost první skupině, protože
i jeho cesta k tanci byla podobná. Filip je
představitelem skupiny druhé, i když se
léty praxe propracoval k velkému perfekcionismu.

na rozceStí
Za první rok škola Dancebuddies zaznamenala čtyřicetiprocentní růst obratu. Rodinné
investice Honza s Filipem umořili už po roce
fungování a po dvou letech stojí na rozcestí.
Původně plánovali, že druhý taneční sál
v patře budou pronajímat, ovšem v současnosti využijí oba dva a rozhlížejí po dalších
prostorách. Zatím osmdesát procent příjmů
tvoří individuální hodiny, na něž chodí jednotlivci i páry. Pětkrát týdně vedou komorní
taneční pro šest až osm párů a novinkou
jsou taneční pro dospělé v Čelákovicích.
„Velké taneční znamenají větší zodpovědnost – když shodíte firmu před 80 lidmi, už
se ve městě nemůžete objevit. Bořím tím
svoje hranice – byl jsem sice od malička
zvyklý předvádět se před publikem, ale
vadilo mi na veřejnosti mluvit, navíc občas
rychleji mluvím, než myslím. První vystoupení jsem pod Honzovým dohledem pečlivě
nacvičoval,“ přiznává Filip.
„Počítáme s výukou cizinců i s expanzí
mimo republiku, i proto jsem pro firmu navrhl anglický název,“ plánuje Jan. Propagaci
firmy podporují také videi základních kroků
– třeba valčík na YouTube už zaznamenal
více než 125 tisíc zhlédnutí!
„Chceme podpořit lidi, kteří nemohou
chodit do tanečních, případně jim dát určitý
předstih, když se někam chystají. Nedávno
mi přišla zpráva od pána, který v tanečních
pro dospělé chyběl a díky nám všechno
dohnal. Zkrátka práce nás baví a také nám
dává smysl,“ uzavírá Filip.
JAnA ŠUlIsTOvÁ
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Vítejte ve světě pokladů!

Byznys se zaprášenými předměty
z domácností? Proč ne

P

rincip píseckého obchodu provozovaného neziskovým spolkem Nepotřebné věci je jednoduchý. S domácím vybavením a oblečením, které už lidé
nechtějí, mohou místo do popelnice zamířit
do prodejny v Karlově ulici, která už za čtyři
roky provozu zdomácněla pod zkratkou
Nepotřebky.
Na rozdíl od bazarů a jiných dobročinných
obchodů se tu nad ničím „neofrňují“, odmítají jen potraviny, staré televize a počítače
a neoriginální video či audio nosiče.

korunka ke korunce
„Nevybíráme si, abychom lidi neodradili,“
říká provozovatelka Radka Nádeníčková. Spolu s kolegyní Radkou Velickou vše
trpělivě přeberou a co nejpřehledněji vystaví
v krámku za ceny od jedné do dvaceti korun.
Díky tomu se tu ošatí nebo si opatří věci do
domácnosti i nejméně majetní spoluobčané.
Přesto jsou obě ženy schopné po drobných
položkách za rok nastřádat až 600 tisíc korun na pomoc potřebným. Zatím nikdy nevybraly méně než půl milionu. Na vchodové

zdi visí spousta fotografií dětí, jejichž přání
byla splněna, na stěně nad kasou si zákazníci
prohlédnou ty, pro něž se peníze vybírají.
O pomoc může požádat každá rodina z Písku
a okolí, která pečuje o dítě se zdravotním
handicapem a nemá dostatek prostředků na
úhradu kompenzačních pomůcek nebo rehabilitačního pobytu. Když náhodou peníze
zbudou, Nepotřebky podporují třeba stacionář Bazalka či občanské sdružení Mesada,
které jim doporučuje obtížně zaměstnavatelné brigádníky.
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Rozdílné
příběhy

Dvě raDky & Jitka
„Dvě Radky“ jsou druhou generací projektu
Milada, který před osmi lety v Písku po
vzoru podobných dobročinných obchodů
ve Francii založila Milada Dolejšová. Na
pomoc jí přišla Radka Nádeníčková – do
Písku se přistěhovala z Mníšku pod Brdy,
kde s manželem pracovali v terapeutické
komunitě Magdaléna.
„Manžel chtěl znovu podnikat, a tak
si tu otevřel truhlářskou dílnu, já chtěla
pokračovat v sociálních službách. Začala

Radka Nádeníčková
(49), rodačka z Koryčan
u Kyjova, po maturitě na
gymnáziu pracovala na
Moravě v knihovně. Brzy
oslaví 30 let spokojeného manželství a během
rozhovoru několikrát
zmiňuje, jaké měla
štěstí – šikovnému manželovi může vytknout
jen nadměrné holdování
práci. Mají dva zdravé
syny, takže se Radka
může v klidu věnovat
neziskové práci pro lidi,
jimž život tolik nepřál.
V sociální oblasti se léta
pohybuje i druhá Radka,
Velická (43) – ekonomka,
která žije sama s dvanáctiletým synem Kryštofem.
Devatenáctiletou dceru
Alžbětu s těžkým kombinovaným postižením
letos v září umístila do
ústavu. Vedle Nepotřebek
má další zaměstnání.
„Vždycky jsem se snažila
pomáhat, protože sama
vím, co to je mít postižené
dítě a nemít peníze,“
říká bez hořkosti. Dceru
dlouho nechtěla dát do
ústavu, i když kvůli
náročné péči o ni nemohla
moc pracovat – jedna ze
sbírek v Nepotřebkách
byla na Alžbětinu zdravotní matraci. „Ovšem
puberta je u takových
dětí neskutečně náročná,
navíc Bětka je nespavec,
takže jsme si v 1+1 užili
svoje. Přestože patří mezi
obtížně umístitelné,
ukázalo se, že je vyloženě
ústavní typ a všichni jsme
spokojení. Ve 43 letech
jsem konečně na startu,
a pokud zdraví dovolí,
mám ambice ještě něco
dokázat a konečně vydělat
peníze,“ říká Radka Velická s nadějí.

jsem v Miladě jako dobrovolnice, posléze jsem se stala
zaměstnankyní a potkala Radku Velickou, která nám přišla
pomáhat.“
Milada Dolejšová chtěla Radkám provoz předat, ale
administrativně bylo jednodušší ho zavřít. Obě Radky pak
spolu s Jitkou Procházkovou, která se stará o účetnictví,
založily spolek Nepotřebné věci a po půlroce se s obchodem přestěhovaly na současnou adresu. Prostor mají od
městského úřadu pronajatý za symbolickou korunu, platí
pouze za služby.
rarity i noStalgie
„Nejvíce přispěvatelů je z Písku, ale do obchodu vozí věci
i lidé z okolí, třeba ze Strakonic nebo až z Prahy,“ říká
Radka. Za den obchodem projde kolem stovky lidí od těch
nejpotřebnějších po sběratele ochotné přijít dvakrát denně,
aby jim nic zajímavého neuniklo. Nelze totiž vyloučit, že
se mezi věcmi objeví i raritní sběratelské kousky, například staré obrazy místních malířů, porcelánové panenky,
vyšívané povlečení z první republiky, zavinovačky, staré
gramofony a desky či hrnečky s motivy z Prodané nevěsty
a další historický porcelán.
Před Vánocemi se počet návštěvníků zdvojnásobí a při
každoměsíčním korunovém výprodeji mají celý den nabito.
Velký zájem je o textilní galanterii, za symbolické ceny si
tu lze pořídit plnou tašku materiálu, který by v galanterii
vyšel na několik set.
raDy oDborníků
„Některé věci bychom mohly nabídnout do pořadu Kurňa,
co to je, často netušíme, k čemu mohly sloužit. Naštěstí ve
stejném domě sídlí muzeum, jehož starožitníci nám radí.
Lidé také nosí spoustu knih, některé tituly dáváme za dveře
zdarma a jeden pán je roznáší po domovech důchodců. Staré
notové zápisy poputují do místní základní umělecké školy,
výtvarné potřeby odebírá Fokus, hračky dáváme do školek.
Zhruba pět tisíc kusů ročně rozdáme – kočárky, postýlky,
matrace – a pomáhali jsme zařídit ubytovnu pro bezdomovce nebo startovací byty,“ dodává Radka Velická.
Hodně lidí si do krámku chodí zavzpomínat na mládí
a z nostalgie si koupí třeba Honzíkovu cestu. Zajímavou
návštěvnicí je starší paní, která si zde kupovala panenky
a vracela je opravené, načesané a v nových háčkovaných či
pletených šatičkách.
„Už je pro ni schováváme a dostává je zdarma. Před
Vánocemi chodí děti nakupovat dárky a maminkám často
vyberou to, co vidí doma. Kamarádka mi nedávno říkala,
že sotva sem něco odnese, kluk to koupí a zase přitáhne
domů,“ směje se Radka Velická.
Udržet při takovém množství věcí a lidí v krámě
pořádek dá velkou práci. Obě Radky jsou vedené jako
prodavačky a uklízečky a ze zisku obchodu si vyplácejí
mzdu lehce přesahující tu minimální. „Jsme tak zavalené
věcmi, že uvažujeme o pronájmu dalších prostor,“ ukazuje
Radka Nádeníčková na místnost plnou nepřebraných
pytlů skrývajících poklady, které po vybalení dostanou
šanci na nový život a pomohou naplnit potřeby postižených dětí.
JAnA ŠUlIsTOvÁ
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Sýrař Brazzale
a jeho etudy

Gran Moravia – to je Bach.
Dokonalá harmonie

I

talská rodina Brazzaleových začala vyrábět sýry v roce 1650. O 351 let později
Roberto Brazzale ochutnal moravské
mléko a byl nadšen: toto je ten správný základ pro naše sýrařství! Jeho tvrdý sýr
Gran Moravia dnes chutná labužníkům
v 55 zemích celého světa a ročně se ho vyrobí skoro jedenáct tisíc tun.
Jak vás napadlo spustit byznys právě
u nás?
Hledali jsme ideální místo, kde by bylo možné získat mléko vysoké kvality s dostatečně
vysokou zootechnickou kulturou, a aby to
také byla důvěryhodná země. Tím pádem
jsme nevyhnutelně zvolili Českou republiku.
Proč ne třeba Polsko?
Tam je struktura zemědělství velice odlišná.
Je tam silná přítomnost družstev, která ten
trh politizuje.

Kolik jste u nás dosud investovali?
Nikdy jsem to nepočítal. Mnoho. Co bylo
potřeba.
Podnikáte na základě bankovních úvěrů,
nebo rodinného jmění?
Je to v rovnováze, asi tak půl napůl.
V Říčanech podniká italský mlékař, který
tvrdí, že české mléko je lepší než italské,
protože v Itálii je moc horko…
Nejen proto – také je důležité, že jsou tu
jiná mléčná plemena skotu. Tady v České
republice je i velmi dobrá píce a zemědělci
mají k dispozici hodně půdy.
Takže v Litovli děláte z českého mléka
český sýr, který je lepší než ten italský?
Tuto otázku bychom měli položit filozofům.
My jednoduše vyrábíme sýr a není naše
práce dávat na něj etikety.

Jaké druhy sýrů u nás vyrábíte?
Hlavně Gran Moravia, to je král sýrů. Pak
sýry pařené. Máme v Litovli tři sýrárny:
hlavní pro Gran Moravia, druhou pro pařené sýry a třetí pro malovýrobu do prodejen.
Jak vám chutnají české sýry? Je to pro
vás konkurence?
Chutnají mi. Obvykle se ale jedná spíše
o „mezinárodní“ sýry – eidam, gouda,
rokfór, camembert… Je logické, že pokud
je mléko kvalitní, bude kvalitní i sýr. Ale
skutečně český sýr jsou pro mě především
loštické tvarůžky. Jím je moc rád s chlebem,
máslem a pivem. Jinak si myslím, že kultura
sýrů není střední Evropě vlastní: sýry
vznikaly hlavně v oblastech, kde je nezbytné
uskladnit či konzervovat výživovou hodnotu
mléka a uchránit ji před teplem. Tam, kde je
chladnější podnebí, národy dávaly přednost
máslu.
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hoblinek. Ale nechává se zrát třeba
i 20 měsíců.

Jak jste spokojen s českým klimatem,
pokud jde o zrání vašich sýrů?
Velkou část sýrů necháváme zrát v Itálii,
tady zrají jen bochníky pro český trh. Pro
dobré zrání je potřeba mít to správné know-how, tu správnou technologii. Tam, kde
v Itálii necháváme sýry zrát, je navíc specifické klima. Je to ve výšce asi 300 metrů nad
mořem, nebývá tam mlha, vzduch je suchý
a je tam trochu větrno.

Jakou hudbu byste jako varhaník
doporučil ke Gran Moravii a jakou
k parmazánu?
Ke Gran Moravii určitě Bacha, protože to je
dokonalá geometrie. K Parmigiano Reggiano pak něco virtuózního, třeba Liszta.
Máte tři syny a bydlíte poblíž ústředí vaší
firmy, v horách u italského Asiaga. Vaším
hobby je hra na varhany?
Já mám vlastně jenom samé koníčky,
nepracuju. Život je krásný. Toužím hrát na
varhany, zajímám se o dějiny, politiku a vůbec všechno možné. Přitahuje mě historie
Benátek a střední Evropy od středověku po
současnost. Také česká historie a literatura.

Sýry zrající v Itálii se tam i prodávají?
Většina se prodá v Itálii, asi třetina se exportuje do celého světa.
Italové znají Moravu?
Začínají ji znát díky Gran Moravia. Pro Italy
je zejména zvláštní, že jsme hrdí na ten fakt,
že sýr je Gran Moravia. Tím pádem jsou na
něj zvědaví.
Co říkáte dramatickému vývoji cen
mléka?
Někdy jdou ceny dolů, někdy nahoru. To
je jediný způsob, jak regulovat produkci.
Zabrání se tak nedostatku, nebo naopak
nadprodukci mléka. Jinými slovy je lepší,
když jsou od toho politici dál. Pokaždé, když
se do věcí začnou míchat, přichází katastrofa. Naposledy to bylo v roce 2016, kdy kvůli
regulaci Evropská unie nakoupila 400 tisíc
tun sušeného mléka. Uskladnila je a pak tři
roky nebyla schopná je prodat. Po ty tři roky
celý svět věděl, že EU má na skladu tento
„sušák“ a cena sušeného mléka spadla na
historicky nejnižší hodnoty. Politici vždy dělají jen škodu. Zastavit ceny je jako zastavit
teploměr. Podle čeho se pak obléknete?
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Jaké máte vzdělání?
Jsem varhaník. Mám doma mechanické
varhany s 15 registry; jsou ze zrušeného
kostela z roku 1904. Moje maminka byla
varhanní mistryně a doma cvičila. Pro
nás s bratry proto bylo běžné usínat za
zvuků varhan. Když jsem se pak seznámil
se svou budoucí ženou a vstoupil do její
rodiny, bylo mi divné, že doma nemají
varhany. Přece každá rodina je musí mít,
ne!?
Moc se mi líbí Martinů, také Janáček
a Smetana i Dvořák. Nebo Antonín Rejcha!
Psal fantastické fugy pro cembalo. Mám rád
i moravskou lidovou hudbu – je rytmicky
i melodicky úžasně vyvinutá. A miluju Smetanovy polky.
Hrajete na varhany i u nás?
Ne, hrál jsem vlastně jen v Olomouci
u sv. Mořice. Jako varhaník bohužel rodinu

Co znáte z české literatury?
Moc se mi líbí Vladimír Holan.
Ten je ale těžký i pro Čechy…
Proto je zajímavý. Čtu ho italsky, ale samozřejmě je nutné číst i česky. Poezii nelze
překládat.

neuživíte. Proto jsem i vystudovaný advokát.
Moje životní dráha je dána tím, že jsem
odmalička vyrůstal uvnitř nejstaršího rodinného mlékárenského podniku v Itálii.
Tam posíláte zrát moravské sýry?
Nejen to. Tam je sýr i balen. Máme tam také
60 odborníků na marketing a prodej do
celého světa.
Práce s největší přidanou hodnotou
se tedy dělají v Itálii, a u nás jen sýrový
základ?
To ne – zhruba 60 procent přidané hodnoty
vzniká na Moravě.
A reinvestice v Česku?
Nyní stavíme v Litovli nové logistické centrum se skladem o rozloze dva tisíce metrů
čtverečních.
Používá se Gran Moravia v Itálii místo
parmazánu?
Gran Moravia je flexibilnější. Parmigiano
reggiano se většinou prodává jen hodně starý, zatímco Gran Moravia se prodává i pro
takové použití, kdy je výhodou, že je trochu
mladší. Například ve formě plátků nebo

Vyvážíte sýr Gran Moravia také do Číny?
Ano, v Číně je to nejprodávanější sýr typu
grana. Ale objemy v absolutních číslech
nejsou nijak velké. Zajímavá bude budoucnost v Číně, protože tamní mládež už hodně
pije mléko. Budou se tam vyrábět mléčné
výrobky, které jim budou vyhovovat.
Pokud vím, je pro vás kromě byznysu
důležitá i ochrana přírody…
Jsme velice hrdí na to, že naše firma je
uhlíkově neutrální. Je to dovršení našeho
dvacetiletého snažení. Základem je dělat
věci tam, kde se to daří nejlépe. V Čechách
tak děláme mléko a sýry Gran Moravia,
v Brazílii zas maso a v Itálii specializované věci. V Brazílii jsme na pastviny
vysázeli stromy, což nám umožnilo nový
typ produkce. Jde o eukalypty, které jsou
pro tamní region ideální. Dobytek se mezi
nimi cítí mnohem lépe. Vysadili jsme
tam asi 1,5 milionu stromů. Následně se
zdvojnásobila produkce píce na pastvině
a stromy pohlcují oxid uhličitý.
Máte něco podobného i u nás?
Tady na nic podobného není vhodné klima
– v Brazílii jsou krávy na pastvině celý rok.
Stromy tam dokážou kompenzovat emise
CO2 z veškeré činnosti celé naší skupiny!
IvO BARTíK
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PříBĚH
ÚsPĚCHU

Cesta Richarda Jisla

Od prodeje japonských matrací
k orientální medicíně

F

yzioterapeut s minulostí vrcholového
sportovce je pro milovníky pohybu
pravým požehnáním. Místo omezování se jim snaží nabídnout co nejrychlejší návrat do formy, případně náhradní
aktivitu. Dvaapadesátiletý Richard Jisl,
severočeský fyzioterapeut, metodik sportu
a specialista na různé oblasti orientální
medicíny, dokáže zvednout z gauče i řadu
peciválů a pomáhá jim změnit životní styl.
Sám má za sebou sportovní dráhu,
byl vrcholovým běžcem na lyžích, českým reprezentantem v koloběhu, v roce
2012 se dokonce stal mistrem světa ve
footbikingu. Mezi jeho klienty patří
i někteří olympionici, ale se stejným
zájmem přistupuje k lidem, kteří si
způsobili úraz nebo které dohnal špatný
životní styl.

oD vlaStního těla
k rehabilitaci
Výhybek, které Richarda Jisla směrovaly
na rehabilitační dráhu, bylo víc. První úraz
zažil ve čtyřech letech, kdy usnul v autobuse
a pádem ze sedačky si zlomil klíční kost.
Nikdo v té době neodhalil, že se mu zároveň
posunul jeden z krčních obratlů. Staré
zranění se ozvalo až po letech vrcholového
sportu. Posléze jako šestadvacetiletý málem
vykrvácel po operaci krčních mandlí. Tehdy
mu došlo, že se o své zdraví musí starat sám.
„Od dětství mě to díky knížkám v knihovně
rodičů táhlo k józe a meditaci. Vliv na mě měla
i sportovní lékařka, která se zajímala o alternativní metody léčby,“ vysvětluje Richard
svůj zájem o čchi-kung a další asijská cvičení
a techniky. Obdivuje čínskou a japonskou
filozofii založenou na zodpovědnosti k vlastní-

mu zdraví a snaží se klienty přesvědčit o tom,
že základem je prevence a péče o sebe sama,
v nichž lze najít zalíbení a radost.
Ve své práci využívá mimo jiné shiatsu,
akupunkturu a tejpování. Díky GDV
snímání přístrojem Bio-well si během
chvíle může udělat představu o slabinách
klientova organismu. K jeho zlepšení pak
doporučuje zejména cvičení čchi-kung, taiči
nebo zdravý běh kidokai running, ale ocení
jakýkoli aktivní a rozumný přístup člověka
k vlastnímu tělu.
kDyž tě to baví, není co řešit
Richard Jisl má ze sportu vytrénovanou
pevnou vůli i odolnost. Navíc ho fyzioterapie vždycky neskutečně bavila. Díky tomu
a manželčině pochopení dokázal zvládnout
náročné podnikatelské začátky.
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BIZARní ZAčÁTKY.
„V Jablonci jsme začínali nabízet
masáže shiatsu a tejpování
v době, kdy je v Česku téměř
nikdo neznal. Občas se nám
dokonce ozývali zájemci
o koupi psa shih-tzu,“ vzpomíná
fyzioterapeut Richard Jisl.

„V Jablonci jsme začínali nabízet masáže
shiatsu a tejpování v době, kdy je v Česku
téměř nikdo neznal. Občas se nám dokonce ozývali zájemci o koupi psa shih-tzu,“
usmívá se fyzioterapeut. S dírami v rozpočtu
vypomáhali rodiče, občas došlo na prodej
knih do antikvariátu, Richard chodil na
brigády – trhal jablka nebo pracoval jako
fyzioterapeut v Itálii.
„Bydleli jsme po známých, ale já se
nechtěl vzdát, hrozně mě to bavilo. Pak
jsme založili občanské sdružení Centrum
aktivního odpočinku Kidokai a v Jablonci
jsme otevřeli studio, kde se cvičilo taiči,
čchi-kung, břišní tance, vařili jsme makrobiotická jídla,“ vzpomíná Richard Jisl.
„V podnikání se to konečně začalo hýbat,
tak jsem se rozhodl učit další maséry. Po
čase jsem realizoval i grantový projekt.

Netušil jsem, kolik papírování a úředničiny to obnáší a jak
všechno může zkomplikovat špatně postavená smlouva.
V nemocnici, kam měli studenti chodit na praxi, nakonec
požadovali trojnásobek původní ceny a jednu chvíli to vypadalo, že budu muset grant vrátit ze svého. Abych si vyčistil
hlavu od stresu, šel jsem si zahrát fotbal a přetrhl jsem si
zkřížený vaz v koleni,“ vypráví.
Operaci odmítl, tři roky rehabilitoval, posiloval a trénoval. Nakonec zvládl dřep na jedné noze i sed na patách a ve
42 letech se stal mistrem světa ve footbikingu. Grantovou
akci uzavřel víceméně bez koruny zisku, zato s náznakem
vyhoření. „Nejvíc mě ničilo to, kolik lidí vůbec nemělo o výuku zájem a šlo jim jenom o razítko.“
oSuDové Setkání
Problémy však neustávaly. Výstaviště, kde firma sídlila, bylo
určeno ke zbourání, nové prostory brzy změnily majitele,
a tak si Richard Jisl otevřel fyzioterapii ve sklepě domu po
dědečkovi, kde strávil sedm krušných let. Rodinu se dvěma
dětmi držel nad vodou prodej futonů – japonských matrací
na spaní z přírodních materiálů.
„Pak jsem potkal Jirku Tužila, poněkud zdevastovaného
úspěšného podnikatele,“ pokračuje Richard Jisl, „měl úplně
jiné životní zkušenosti a o co lepší byl jeho podnikatelský
stav, o to horší byl ten zdravotní. Tak jsme to nějak vybartrovali, já mu pomohl se zdravím, on mi dal spoustu cenných
rad, jak do podnikání vnést řád, disciplínu a plánování.“
V roce 2012 zrušili firmu Kidokai a založili společnost
Healthy Life. Jiří Tužil tu v roli obchodního ředitele profituje
z lineárního myšlení vytrénovaného v automobilovém průmyslu, umí nastolit jasné role a rozhodování. Richard je odborným ředitelem a zároveň se osobně věnuje klientům v Liberci
i každou středu v Praze. Společnost má čtyři stálé spolupracovníky a několik externistů. Healthy Life sídlí v nákupní galerii byznys centra Plaza Liberec. Dvě poschodí budovy obývají
společně s další firmou Jiřího Tužila a Stanislava Petříčka,
při konzultacích i rehabilitacích firemních zaměstnanců tak
k sobě mají blízko. S Jiřím Tužilem a Stanislavem Petříčkem je
navíc spojuje i zájem o zdravý životní styl – Stanislav spolu se
svojí ženou provozují síť bister Bistrawveg,
která jsou jedním z průkopníků syrové stravy v Čechách.
Hlavním současným úkolem společnosti Healthy Life je
pomáhat zejména velkým firmám ochotným investovat do
prevence, zdraví a pohody svých zaměstnanců.

Definice zdraví
Zdraví se podle Richarda
Jisla skládá z vytrvalosti, trpělivosti, disciplíny,
zodpovědnosti, pokory
a zdravého selského
rozumu.

trpělivoSt a SelSký rozum
V Healthy Life klientům poskytují fyzioterapii, masáže
shiatsu a výuku speciálního léčebného cvičení čchi-kung
pangushengong nebo kidokai running. Kromě sportovců do
centra docházejí zejména extrémně pracovně vytížení lidé,
kteří tu mohou nejen pracovat na odstraňování obtíží, ale
také si osvojit řadu postupů, jak jim předcházet.
Richard Jisl si cení zejména motivovaných klientů vědomých si toho, že zdraví jim nikdo jiný než oni sami nespraví,
ostatní jim mohou jen pomoci na cestě. Pohled na proměnu
lidí, kteří se k němu často „připloužili“ z posledních sil, ho
nepřestává fascinovat a upevňovat jeho víru v moudrost
lidského těla a velký vliv péče o sebe na celkovou kondici.
JAnA ŠUlIsTOvÁ
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Digitální
ekonomika
mění svět podnikání

Stále více se v souvislosti s digitálním
světem hovoří o ochraně osobních údajů. Jak
se tato problematika dotýká bank?
Významně. Bezpečnost systémů a ochrana
dat našich klientů jsou základní kameny, na
kterých budujeme důvěru zákazníků v naše
služby. Důvěru je obtížné finančně vyčíslit,
přesto ji považuji za naše hlavní aktivum, se
kterým stojí a padá náš byznys.
Uvědomujeme si dostatečně hodnotu
osobních dat a neposkytujeme je občas
lehkomyslně?
Současná situace je tristní. Především na
sociálních sítích lidé oznamují polohu, zveřejňují názory a informace soukromé povahy,
sdílejí fotografie. Přitom si neuvědomují,
kolik osobních informací je možné získat jen
z publikovaného snímku: třeba stáří nebo
sociální status, tedy jak drahou dovolenou si

mohu dovolit, kam jezdím, v jakých obchodech nakupuji oblečení, co jím... V této souvislosti se mi líbí heslo „dnešní selfie – zítřejší
biometrický profil“. To vystihuje, že dnes
často nedohlédneme, jakým způsobem mohou být poskytnutá osobní data využita nebo
zneužita v budoucnosti. Další rizika spočívají
v hromadném vytěžování dat a profilování
uživatelů. Výsledkem nemusí být jen cílená

Tomáš stegura
Ředitel pro firemní elektronické bankovnictví ČSOB. Vystudoval obor informační
management na Vysoké škole ekonomické
v Praze. V roce 2006 započal svou kariéru
ve skupině ČSOB, kde postupně působil
v útvarech retailu a vývoje informačních
technologií. Oblasti elektronického bankovnictví se pracovně věnuje 12 let a zastával
řídicí pozice v projektovém a programovém
řízení, IT vývoji a delivery managementu.
V současnosti je zodpovědný za firemní internetové bankovnictví ČSOB CEB a rozvoj
digitálních řešení pro firemní a korporátní
klienty.

reklama, ale třeba i ovlivnění postojů
celých skupin. Dřívější kauzy jako třeba
Cambridge Analytica ukazují, že se tak dá
ovlivnit i výsledek voleb.
Znamená to, že uživatelé jsou příliš
důvěřiví?
Kamenem úrazu je nedostatek kritického
myšlení. Lidé přistupují relativně ledabyle
ke správě dat i k informacím, které získávají.
Přispívá k tomu rostoucí informační složitost, je stále těžší ověřovat fakta, hoaxy mají
vyšší virální potenciál než korektní zpravodajství. Relativně aktuálním příkladem
může být lavina sdílení obrázků hořícího
amazonského pralesa – až následná podrobná analýza ukázala, že jde o fotografie staré
asi deset let, a stejně bylo vyvráceno, že
požáry „ohrožují plíce planety“. Běžný uživatel ale nemá čas podrobně každou takovou
zprávu ověřovat, spoléhá se maximálně na
to, jakou důvěryhodnost má zdroj, odkud
zpráva přišla.
Nejsou jedním z rizik bezplatné služby,
u nichž poskytujeme svá osobní data
výměnou za jejich používání?

FOTO: Jiří Coufal

D

igitální ekonomika mění podnikání
i prostředí, ve kterém se odehrává.
Přináší příležitosti i hrozby. O tom,
jaké jsou dopady na podnikatele i banky,
jsme hovořili s Tomášem Stegurou, ředitelem
Digitalizace a architektury ČSOB.
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života i podnikání. Tuto snahu označujeme
pojmem digitálně přátelská banka. Vlajkovou lodí tohoto úsilí je firemní elektronické
bankovnictví CEB. Systém se stále vyvíjí,
kromě plateb máme k dispozici dalších třicet
agend, které je možno obsloužit elektronicky,
a to včetně žádostí o malé úvěry. Snažíme se
vycházet vstříc i firmám, které mají digitalizovánu vlastní řídicí agendu. Pomocí nástroje business connector je možné propojit
vnitrofiremní podnikový informační systém
s bankovnictvím a třeba dávkově zpracovat
platební příkazy. Jen za poslední měsíc naše
firemní elektronické bankovnictví ČSOB
CEB obsloužilo transakce v hodnotě
200 miliard korun.

U všech digitálních služeb bychom se měli
podívat na to, jak daná aplikace využívá
naše osobní data. Zvláště pozorní bychom
měli být v případech, kdy jsou tyto služby
bezplatné. Bonmot totiž říká, že nic na světě
není zadarmo a že pokud se něco tak tváří,
tak obava, že skrytou cenou jsou osobní data,
je namístě. Našeho segmentu se to také týká,
bankovnictví se digitalizuje, otevírá se třetím
subjektům, pronikají do něj nové technologické společnosti (tzv. FinTech) a často
mají služby zdarma nebo poskytují finanční
výhodu novým uživatelům. Vždy je třeba
uvážit, zda konkrétní fintechová společnost
poskytuje dostatečnou záruku spolehlivosti
a bezpečnosti při nakládání s osobními daty
ve srovnání s tradičními bankami.
Jak proměnila digitalizace váš tradiční
bankovní byznys?
Jde o globální trend a my v něm nechceme
být následovníky, ale naopak v čele pelotonu.
Někdy mám dojem, že jsme spíše technologickou společností, která poskytuje finanční
služby, než klasickým peněžním ústavem.
Náš cíl je vytvořit banku, která svým
klientům poskytuje nástroje pro usnadnění

Znamená to, že cílem je plná digitalizace
bankovních služeb?
V retailu je to s digitalizací a automatizací
bankovních operací jednodušší. Pokud se
ale týče firemní klientely a privátního bankovnictví, tam je to především vztahová záležitost a to se ještě dlouhou dobu nezmění.
Automatizujeme a robotizujeme především
jednodušší a opakované agendy. Příkladem,
který digitalizaci provází, je snižující se
papírová agenda. Součástí elektronického
bankovnictví CEB je například funkce
virtuální pobočka, kterou používá několik
tisíc firem. Běží tři roky, za tu dobu zpracovala více než 113 tisíc dokumentů, které
byly vloženy nebo vygenerovány a následně elektronicky podepsány. Každý z nich
dříve znamenal nutnost navštívit pobočku.
V současné době vyzkoušel alespoň jednou
některou online službu každý náš čtvrtý
klient a roste i počet firem, které již jinou
formu komunikace nepoužívají, protože
zjistily, že je to pohodlnější.
Pro některé klienty to přináší opravdu
zásadní úsporu, příkladem mohou být notáři
a právníci. Ti často opakovaně zakládají účty,
které vedou pro své klienty – obvykle pro
nějaký konkrétní časově omezený účel, jako
je třeba advokátní úschova. Dříve se celá
agenda, spojená s otevíráním a uzavíráním
účtů, dělala papírově na pobočce, teď to jde
jednoduše online.
V souvislosti s digitalizací se hodně
hovoří o úspoře pracovních sil. Týká se to
i bankovnictví?
On je to vlastně důsledek všeobecného tlaku
na efektivitu, který se nevyhnul ani nám. Na
každou operaci, kterou digitalizujeme nebo
automatizujeme, se díváme dvěma pohledy:
snažíme se nejen zvýšit efektivitu a snižovat
náklady, ale především chceme, aby z toho
profitoval náš klient, kterému šetříme čas

a peníze. Úspora lidské práce znamená také
snížení chybovosti a zvýšení rychlosti automatizovaných operací.
Pomáháte hledat nové obchodní
příležitosti v digitálním světě i svým
klientům?
Především v mezinárodním obchodě čelí firmy dvěma problémům. Jednak je to nalezení
nových spolehlivých obchodních partnerů,
druhým je riziko, že za dodané výrobky nebo
služby nedostanou zaplaceno. Angažujeme se
v projektu Trade Club, což je aplikace, která
zahrnuje jak databázi dokumentů, užitečných v mezinárodním obchodě, tak kontakty
na potenciální obchodní partnery, jejichž
důvěryhodnost je ověřena místní bankou.
Prostřednictvím naší mateřské KBC jsme
členem konsorcia, které za projektem Trade
Club stojí, a díky tomu do něj mají naši klienti
přístup, přičemž v České republice máme
zatím exkluzivitu.
Druhým důležitým případem je nutnost
zajistit vypořádání obchodu. Na to existují
tradiční nástroje, jako je dokumentární akreditiv. Ten funguje tak, že jedním z účastníků
je důvěryhodná třetí strana, které jedna
strana složí peníze, a jakmile druhá strana
prokáže plnění, tak tento prostředník uskuteční finanční vyrovnání. Jednou z možností,
jak takové operace technicky uskutečnit
mnohem pružněji online, je využití technologie blockchainu. Technologickou firmou,
která takové řešení umí udělat, je společnost
We.Trade. Díky její službě SmartContract
tak operace, které dříve trvalo vyřídit týdny,
je nyní možné uskutečnit i během několika
hodin. Blockchain je ideální platformou,
protože umožňuje všem účastníkům transparentně ověřit, že se daná transakce uskutečnila. I zde se – opět prostřednictvím naší mateřské banky – angažujeme a KBC je součástí
konsorcia bank, které mají ve We.Trade podíl.
Jaká je vaše osobní ambice v oblasti
rozvoje digitalizace a elektronického
bankovnictví?
Firemní online služby nabízíme pod heslem
digitálně přátelská banka, a tak bych chtěl,
aby veřejnost neviděla v ČSOB jen tradiční
finanční ústav, ale také technologicky zdatnou firmu, která disponuje sadou skvělých
digitálních služeb a nástrojů. Díky nim
umožňujeme firemním zákazníkům spravovat finanční záležitosti odkudkoli a kdykoli
a poskytujeme služby, které jim šetří čas
i náklady. Přeji si, abychom i nadále v oblasti
moderních technologií byli prvotřídními
partnery pro naše klienty a mohli jim i občas
ukazovat cestu.
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Manažerský útěk před stresem
Vedoucí pracovníci jsou pod
permanentním tlakem.
Kde nabírají síly?
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konomika šlapající na plné obrátky,
nedostatek zaměstnanců, očekávání
hospodářského ochlazení… Manažeři jsou denně atakováni stovkami zpráv,
přijímají desítky rozhodnutí. A pořád musejí
jet na plný výkon. Aby hektické tempo zvládli, potřebují pravidelnou relaxaci.
Zámecké resorty, lázně nebo specializovaná relaxační centra se tak stále více
plní špičkovými manažery, kteří potřebují
„seřídit“, aby mohli znovu podávat vysoký
výkon. Cesty, jak znovu načerpat síly, jsou
přitom různé.
štěStí v teniSkách
Richard Jisl, vystudovaný fyzioterapeut,
metodik sportu a specialista zaměřený na
několik oblastí orientální medicíny, v Česku
propaguje takzvaný kidokai running. Jde
o styl běhání, jehož cílem je navození pocitu
štěstí nejen po běhu, ale také po celou jeho
dobu. Název pochází ze tří japonských slov,
jejichž překlad je energie, cesta a škola.
„Kidokai running respektuje aktuální
limity a možnosti našeho organismu. Vede
k vybudování dobré kondice a výkonnosti
sice jemnější cestou, ale o to sofistikovanějším přístupem. Zajímá nás jak technika, tak svalové napětí a úsilí, správná
geometrie těla, dýchání, relaxace a koncentrace. Díváme se na pohyb z pohledu
toho, že klient bude chtít výborné výkony
podávat i za dvacet let. Křečovité úsilí
a přetěžování vede většinou k sebepoškozování,“ vysvětluje Richard Jisl, ředitel
libereckého centra Healthy Life, kde tento
typ běhu vyučuje.
Součástí relaxačních metod, které v centru propaguje, jsou také shiatsu masáže,
japonská akupresurní terapie prováděná
přes oblečení. „Výhodou je, že lze podle
časových a zdravotních dispozic pracovat
od 20 minut až do 90 minut, a i obě krajní
varianty přinášejí klientům silný zdravotní
benefit,“ říká Richard Jisl.
Součástí fyzioterapeutie je také tejpování,
tedy terapie založená na přikládání elastických pásek na kůži, svaly, klouby, šlachy,
vazy a další části těla. Cílem je nastolení
rovnováhy organismu, a to jak v oblasti rovnováhy funkce svalů, tak cirkulace tekutin
a správného držení těla. Nanesení pásky
způsobuje kontrakci odpovídajících svalů
a zlepšení krevního oběhu, které u těchto
svalů, jež nejsou v harmonii se svým okolím,
opět pomůže vyvážit.
K hledání rovnováhy však přispívají
i další netradiční metody. Mezi ně patří
také analýza emisí fotonů z těla. „V tomto
bodě se setkává moderní věda a alternativní

›
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zlepšení zdravotního stavu, ale i pro fundovaná preventivní opatření. Výsledky měření
v dlouhodobém horizontu dávají jasnou
představu o účinnosti našich postupů a reakcích organismu klienta,“ popisuje Richard
Jisl. Podle jeho slov měření energetického
vyzařování, které se snímá z jednotlivých
prstů obou rukou, slouží hlavně k preventivnímu určení oblastí těla, které jsou ohroženy
slabší cirkulací.
v bílé Stopě
Pro sportovněji laděné manažery je během
zimy sázkou na jistotu návštěva hor. Zatímco ještě před několika lety se slušelo z hlediska prestiže vyjet alespoň do rakouských
Alp, česká lyžařská centra se v současnosti
snaží přiblížit standardu lyžařsky vyspělejších zemí a mohutně investují.
Za uplynulých pět let areály investovaly
tři čtvrtě miliardy korun do obnovy a zlepšení služeb, další investice za 200 milionů
mají v plánu. Část peněz plyne například do
snížení energetické náročnosti a hlučnosti
techniky nebo zvýšení efektivity zasněžování.
„Horská střediska chtějí zcela přirozeně
přispět k udržitelnému rozvoji horských
oblastí, a to včetně adekvátní ochrany
přírody, vhodného vodního režimu i energetických úspor. Do takovýchto projektů
investují desítky milionů korun ročně,“
říká Libor Knot, ředitel Asociace horských
středisek. V budoucnu se podle něj mohou
návštěvníci těšit na nabíjecí stanice pro
elektromobily, eko obaly, nové systémy pro
recyklaci odpadů či využití alternativních
zdrojů energie.

Zátěž a manažeři
Dopady stresu se zabýval nedávný průzkum advokátní kanceláře Taylor Wessing.
Podle jeho zjištění se u 54 procent dotázaných projevuje únavou a nesoustředěním
se. Na druhém místě byla identifikována
úzkost, podráždění a deprese, a to téměř
v 52 procentech.
Významným ukazatelem byly také
problémy se spánkem u 38 procent
dotázaných a také bolest hlavy a svalů,
a to až u 30 procent respondentů. Mezi
další významné ukazatele se řadí zažívací
potíže, apatie a ztráta zájmu o práci i sex.
Pokud dotazovaní odpovídali mimo nabídnutou škálu, uváděli také bolesti zad, kožní
problémy či sklony k agresi.
Velká část manažerů si přitom uvědomuje, že dlouhodobý stres je nutné
kompenzovat různými relaxačními
aktivitami. Více než 49 procent dotazovaných dělá v boji proti stresu to, co jim
přináší potěšení a kompenzaci náročných
situací. Sportují, malují, 34 procent si
udělá víc času pro sebe na „dobití baterek“
a 31 procent dotazovaných si nastavilo
hranici svého pracovního života. Více než
24 procent respondentů zahájilo pravidelný
spánkový režim a téměř 22 procent se naučilo meditovat. Jen necelých šest procent
dotazovaných vyhledalo odbornou pomoc.
„I když z našich životů stres nemizí
mávnutím kouzelného proutku, dá se
obecně říci, že proti stresu pomáhají úplně
obyčejné věci, jen si tento fakt musíme
včas uvědomit,“ míní Erwin Hanslik,
vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor
Wessing Česká republika.

Do svého dalšího rozvoje a zkvalitnění
služeb horská střediska letos investovala
přes půl miliardy korun. Kromě výstavby
čtyř nových lanových drah jsou letošním
trendem investice do rozšíření a zkvalitnění
zasněžovacích zařízení, do nákupu techniky
pro úpravu tratí a samotné úpravy sjezdovek
k zajištění vyšší bezpečnosti a komfortu
návštěvníků.
Kromě sjezdových tratí přibývají každý
rok také kilometry stezek pro běžkaře. Na
rozdíl od front pod vleky a přeplněných
restaurací na horských svazích nabízejí hory
běžkařům i chvíle samoty a kontaktu s nerušenou přírodou.
tmelení i tvoření
Aktivní formu relaxace představují také
firemní teambuildingy. Ty jsou jednou
z prevencí dlouhodobého stresu a pracovního vyhoření. „Sportovní aktivity je v dnešní
době možné kombinovat a mnohé z nich jsou
populární celoročně,“ vysvětluje Marián
Škripecký, partner ve společnosti Multisport
Benefit. Setkání slouží nejenom pro zaměstnance, ale také pro rodinné příslušníky nebo
obchodní partnery. „Hlavním motivem je
stmelování kolektivu a setkání v neformální
atmosféře. Program je připraven pro děti
i dospělé,“ dodává.
I v rámci jedné firmy se manažeři nemusejí shodnout na společné aktivitě, které
bude teambuilding věnován. A tak není
výjimkou, že vedle sebe probíhá několik
různých programů. Od wellness workshopů
po fotbalový turnaj. „Ne všichni se chtějí
vyloženě ‚zapotit‘, a velmi oblíbené jsou tak
například masáže, měření tělesné skladby
nebo konzultace s fyzioterapeuty. Zmíněné
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aktivity jsou dokonce preferované ve více
než polovině případů,“ upřesňuje Marián
Škripecký.
Mezi relaxační trendy posledních let patří
také metoda DIY neboli Do It Yourself. Jde
o nejrůznější způsoby kreativního tvoření.
„Směřování vaší kreativity do vytváření
nejrůznějších dekorací, dárků a jiných věcí
je však především o odpočinku, zábavě
a uvolnění a pro výsledný efekt nepotřebujete ani tak talent jako spíše chuť a zápal,“ říká
Lenka Pachmanová, zakladatelka a majitelka obchodů s kreativními a výtvarnými
potřebami Idea Creative.
Podle ní je vždy nejtěžší začít. Inspirací
k tomu, co lze vytvořit, mohou být nejrůznější inspirační blogy, sociální sítě a webové
stránky, které po zadání jednoduchého hesla
zobrazí tisíce odkazů na nejrůznější nápady.
Inspiraci však mohou zájemci čerpat také
v přírodě, u přátel na návštěvě nebo v obchodech pro kreativce. „Nakupovat k nám
chodí nejrůznější typy lidí. Někdo ví přesně,
co chce, a někdo naopak teprve hledá
inspiraci, kterou, troufám si říct, u nás vždy
najde,“ doplňuje Lenka Pachmanová.
ceSta k Sobě
Další cestou k dosažení klidu a utřídění
myšlenek je pro manažery vyhledání dočasné samoty. Tedy krátkodobé odloučení
od kolegů i rodiny. Jednou z možností je takzvaná sólo dovolená. „Trend sólo dovolených
je v posledních letech viditelněji na vzestupu
nejen na českém trhu, ale i v rámci Evropy,“
komentuje trend výkonná ředitelka Asociace
českých cestovních kanceláří a agentur
(AČCKA) Tereza Picková.
Zájem o tento typ dovolené v posledních
letech vzrostl o 40 procent. „Nemusí se však
vždy zákonitě jednat o osoby, které doma
nemají partnera či partnerku. Někteří lidé
prostě rádi vycestují na dovolenou sami
načerpat nové síly,“ vysvětluje Andrea Řezníčková, tisková mluvčí cestovní agentury
Invia.
Cestování o samotě může být velmi prospěšné pro relaxaci a sebepoznání. „Pokud
je někdo na dovolené sám, není svázán
téměř žádnými povinnostmi. Stačí většinou
pár dnů na srovnání myšlenek. Dovolená
o samotě vytváří ideální prostor pro meditativní nebo životní odstup od svých každodenních problémů,“ zdůrazňuje psycholog
a psychoterapeut Tomáš Morávek. Podle něj
odjíždějí lidé do zahraničí samostatně také
při důležitých životních událostech a při
potřebě být sami se sebou. „Pokud to životní
situace dovolí, mohu to jen doporučit,“
dodává psycholog.

Relaxace za dveřmi
Za odpočinkem a relaxací nemusejí
manažeři vyjíždět jen do lázeňských
center nebo na hory. Stále více mezi
nimi roste poptávka po relaxačních
zákoutích a prostorách přímo u nich
doma. Jedním z trendů jsou například
zahrady, které vytvářejí prostor pro
relaxaci, s celoročně se měnící vegetací
nebo koupacími jezírky.
„Bazény s menší spotřebou vody
a lepším zakomponováním do exteriéru
mají podle mého názoru velkou budoucnost. Čistá voda bude stále cennější.
Přihlížení k ekologické stránce věci bude
mít větší a větší důraz. Návrat k přírodě
a vzhled ‚à la příroda‘ je stále více poptáván, a to hlavně s důrazem na kvalitu
u movitější klientely,“ říká interiérová
designérka Iva Bastlová.
Dalším místem, které je možné
zasvětit relaxaci, je koupelna. Zatímco
dříve byla především místností pro
nezbytnou očistu, v současnosti je také
místem odpočinku těla i duše. Wellness
zařízení se čím dál více stávají součástí
domácností, přičemž důraz není kladen
jen na bezpečnost a trvanlivost, ale také
na design, který se snoubí s požadavky
na celkový vzhled.
„Keramická dlažba s protiskluzovou
úpravou v dekoru dřeva, přírodního
kamene, betonu či jiných materiálů
nabízí velké množství variant, jak může
koupelnové wellness vypadat ojediněle,
být bezpečné, a přitom obejít náročnou
údržbu těchto přírodních materiálů,“
zdůrazňuje Zuzana Marečková, vedoucí
marketingu velkoobchodu Maro. Součástí domácí relaxace jsou také sauny
a vířivky i další doplňky pro wellness.

Co manažerům při sólo dovolené přináší
potřebnou relaxaci? „Většinou si pochvalují svobodu a s ní spojenou menší míru
stresu při volnočasovém rozhodování.
Nemusejí se nikomu přizpůsobovat, jsou
vedeni pouze svými potřebami,“ říká
Tomáš Morávek.
Zemí, kde se člověk o samotě může zrelaxovat, dobít baterie či se seznámit, je celá řada.
Vyhlášeným místem pro sólo dovolené je španělská Ibiza. Ta nenabízí jen příjemné středomořské klima, panenskou přírodu či nádherné
písečné pláže, ale častým důvodem návštěvy
jsou i největší diskotéky v Evropě.
Naopak ke klidu, k očistě těla i duše pak vybízejí asijské země. Například v Thajsku turisté
naleznou kromě skvělého servisu v hotelových
komplexech i možnost nechat zrelaxovat tělo
díky celosvětově známým masážím či ponořit
svou mysl do meditace.
na Dno vlaStní Duše
Cesty za meditací přitom nemusejí vést až na
druhý konec světa. Řada manažerů si v minulých letech vyzkoušela, jaké to je trávit několik
dní nebo alespoň několik hodin v klášterech
mnichů v České republice nebo v sousedním
Polsku.
S mnichy mohou absolvovat část jejich denního programu, od ranních modliteb a rozjímání v půl sedmé ráno přes denní program až
po večerní modlitby. Právě evropské kláštery
se pro mnohé manažery stávají místem hledání
hlubších hodnot, pokud je nenašli v poněkud
módních dechových cvičeních a meditacích
ovlivněných východními filozofiemi přicházejícími z Asie.
Některé kláštery, například barokní Želiv na
Vysočině, jdou této poptávce naproti a část historických budov přeměnily na hotel s luxusním
historickým nábytkem. Součástí areálu je navíc
i klášterní pivovar, o němž pocházejí první
zmínky již ze 14 století a první písemný popis
z roku 1617.
Podobné spojení luxusu a klidu nabízejí také
zámecké hotely. Mezi nejznámější v Česku patří
například Chateau Mcely nebo hotel působící na
zámku Loučeň, v původním úřednickém domě
na panství šlechtického rodu Thurn-Taxisů.
Odbourávání stresu je pro současné manažery nezbytnou součástí jejich pracovního maratonu. Ne všichni jsou však ochotní absolvovat
podobný kolotoč věčně. Někteří si po pár letech
řeknou dost, stáhnou se do ústraní a nastoupí buď v roli zaměstnanců na méně náročné
pozici, nebo rozjedou vlastní rodinnou firmu,
kde se více přizpůsobují vlastnímu pracovnímu
tempu a potřebám.
DAlIBOR DOsTÁl.(dostal@mf.cz)
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Vánoce bez nudy

Vymyslet originální dárek je stále těžší.
A co třeba investiční kovy?

V

ybrat ideální vánoční dárek pro blízké bývá mnohdy hodně těžké. Zvlášť
pokud má přinášet i něco navíc.
I proto roste v posledních letech popularita
dárků s přidanou hodnotou na úkor těch
ryze spotřebních.
poklaDy antikvariátů
Jen málokterý vánoční dárek je tak tradiční
jako kniha. Pokud však nemá jít o běžnou
produkci dostupnou ve všech kamenných
a internetových obchodech, je dobré vyrazit
do antikvariátu. Ať už těch klasických, nebo
jejich online verze, včetně aukčních portálů.
„Máte-li doma například nestárnoucího
kluka, který vyrostl na legendárních foglarovkách, určitě ho nadchnete souborným
vydáním kultovního komiksového seriálu
Rychlé šípy s ilustracemi od Marko Čermáka z let 1968–1971 a 2009,“ dává tip Pavel
Krejčíř z největšího českého online tržiště
Aukro, které zmíněný titul exkluzivně nabízí
s pamětním listem podepsaným Marko
Čermákem.
Limitované vydání je obohaceno o originální ukázky scénářů Jaroslava Foglara
včetně jeho vlastních nákresů, Foglarovým
nikdy nezveřejněným pojednáním z roku

1970 Jak se dělají Rychlé šípy či ediční
poznámkou k historii seriálu.
Kromě limitovaných a vzácných edic knih
nabízejí skvělou přidanou hodnotu rovněž
různá první vydání knih. Ta mohou dokonce
představovat i zajímavou investici. „Kupříkladu jeden z 500 výtisků prvního vydání
knihy Harry Potter a Kámen mudrců se už
před lety v zahraniční aukci vydražil za více
než sedm tisíc liber, což dnes znamená přes
200 tisíc korun,“ vzpomíná Pavel Krejčíř.
žáDné hromaDění věcí
Již několik let se v žebříčku oblíbených
méně tradičních, avšak hodnotných dárků
objevují dárky zážitkové. Oproti darům
věcným mohou přinést nezapomenutelný
zážitek na celý život. Odborníci přitom
naznačují, že nové darované zkušenosti
a prožitky lidi činí šťastnými na delší dobu
než dary materiální.
Efekty zážitkového daru na obdarovaného
se věnovala například rozsáhlá studie psychologů z Cornellské univerzity, která mimo
jiné tvrdí, že darované prožitky obdarovaného a dárce mnohem více emočně propojují,
a to i když se samotného zážitku dárce
neúčastní. Jsou to navíc právě prožitky, co

formuje osobnost jedince, nikoliv předměty,
jimiž se obklopuje.
Odklon od materiálních věcí k zážitkům
je pak obzvláště patrný u generace mileniálů. Podle průzkumu společnosti Eventbrite
z roku 2017 by tři ze čtyřech mileniálů
utratili peníze spíše než za věci právě za
zážitky. Pro muže se nabízejí různé adrenalinové zážitky jako třeba jízda ve formuli po
závodním okruhu, jízda v lamborghini nebo
let s akrobatickým pilotem. Klidnější povahy
pak ocení třeba degustaci špičkových whisky nebo oblíbené pivní lázně. Právě různé
wellness pobyty a procedury jsou ideální
pro dámy. Ty ovšem potěšíte třeba i romantickou vyjížďkou na koni, odpočinkem na
jachtě nebo nejrůznějšími hobby kurzy. Lidé
jakéhokoliv pohlaví velmi oceňují také různé
poukazy na dovolené či kulturní akce.
Oblíbené jsou také zážitkové hry. K navštěvovaným patří například TEPFactor
na Slapech připomínající televizní soutěž Pevnost Boyard. „S Pevností Boyard
máme podobný princip hry a i podstatu
celé soutěže. Ta spočívá v testování fyzické
a psychické zdatnosti, v posouvání svých
limitů a především v týmové spolupráci, bez
které jednotlivé soutěžní úkoly těžko splníte.
Oproti televizní soutěži u nás však nenajdete hady, pavouky a další havěť,“ vysvětluje
zakladatel TEPFactoru Tomáš Chroust.
Dárek Jako inveStice
Velkým trendem se v současné době stávají
také dárky, které v sobě spojují příslib zajímavé investice. Mezi těmi zaujímají přední
místo investiční kovy. Tento typ dárků
v posledních letech narůstá na popularitě, podle průzkumu agentury NMS pro
společnost Golden Gate CZ z roku 2017
by o drahém kovu jakožto dárku uvažovala třetina respondentů, každý desátý by
přitom přemýšlel přímo o kovu investičním.
Prodeje zlata a stříbra ostatně mají před Vánocemi stoupající tendenci. V tomto směru
jsou oblíbenými vánočními dárky zejména
pamětní či investiční mince nebo medaile,
které kromě své hodnoty finanční nabízejí
i hodnotu estetickou, případně sběratelskou.
Populární jsou kupříkladu svatováclavské
dukáty nebo stříbrné pamětní mince vydávané Českou národní bankou.
Dobrý investiční potenciál ukrývají také
šperky, které navíc především ženy potěší
větší estetickou hodnotou než zmíněné
mince. Vedle samotné hodnoty drahých
kovů a kamenů může šperk nabývat na ceně
i svým stářím.
DAlIBOR DOsTÁl.(dostal@mf.cz)
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Radost až do rána

Žádný svátek v roce není tolik spojený
s nákupy alkoholu jako silvestr

FOTO: Shutterstock.com

K

onzumace alkoholu není nic, čím by
se většina lidí chlubila nebo prezentovala. Snad jedinou výjimkou v roce
jsou oslavy silvestra, kdy bujarému veselí
podléhají i ti, kteří se jinak na sklenku celý
rok nepodívají. V nepřeberném množství
druhů alkoholických nápojů pak volí výrobci
a distributoři různé strategie, jak se dostat
až na stůl prostřený k silvestrovské oslavě.
„Klasikou svátků zůstává pivo, za které si
ale letos připlatíme. Běžná cena se v posledních letech průměrně zvýšila zhruba o desetinu. U ležáků to bylo ještě výraznější,“ říká
Petr Miklík, analytik vývoje retailových cen
portálu Kupi.cz.

upozorňuje Petr Miklík. Zajímavé informace přinesla rovněž analýza letáků z konce
loňského roku. „V závěru roku se v letácích
nacházelo zhruba 340 alkoholických nápojů
týdně, což je téměř o 200 procent více než
normálně,“ popisuje Petr Sikora, ředitel
společnosti Česká distribuční.
Podle jeho slov přitom letáky již dávno
nejsou jen nabídkou pro sociálně slabé nebo
notorické skrblíky. Letáky se totiž začínají
podobat katalogům. „Letáky připomínají
katalogy zboží a v některých případech
i lifestylové magazíny. Čtenáři se pak mohou

pivní luxuS
Při sváteční hostině se podle něj často
objevují prémiová a luxusnější piva, mnohdy
rovněž v limitovaných dárkových edicích,
které mají speciální design. „Jelikož se jedná
o limitované edice, bývají ty nejzajímavější
kousky rychle pryč,“ dodává Petr Miklík.
S nákupem „šampaňského“ na přípitek je
to podle analytika přesně naopak. „Bublinky nakupujte až těsně před Novým rokem.
Opravdové slevy na alkohol totiž přicházejí
až mezi Vánocemi a silvestrem. Nevyplatí
se tedy dělat si zásoby, ale je lepší si počkat
na období po Štědrém dnu. Sleva na alkohol
se pak pohybuje mezi 20 až 30 procenty,“

Největší podíl českých značek v nabídce
před koncem roku má pivo, a to konkrétně
93,4 procenta. Druhou kategorií s nejvyšším
zastoupením českých značek bylo víno.
Tam byl stav vyrovnanější: česká vína
s 47 procenty byla následována Francií
s 14,5 procenta a Itálií s 8,9 procenta.
Z Česka pocházelo také 45 procent sektů,
jen osm procent tvořilo pravé francouzské
šampaňské. Naopak nejméně výrobků
z Česka bylo mezi tvrdým alkoholem, a to
pouze 33,7 procenta. Situaci v této kategorii
vylepšovaly především bylinné likéry, tuzemák a ovocné destiláty (43 procent).

Cizí pivo nemá šanci

dozvědět třeba, z jakých typů sklenic se
pijí různé druhy alkoholu, k jakým příležitostem a pokrmům se hodí nebo jak se
vyrábějí. Takto pojaté letáky dotvářejí image
obchodníků a pomáhají jim budovat vztahy
se zákazníky,“ upozorňuje Petr Sikora.
proDeJe zvyšuJí Dárky
Nejčastějším doplňkem alkoholických
nápojů byly v dárkových baleních sklenice,
případně jiné nádoby – panáky, půllitry,
hrnky, číše. Našly se ovšem i překvapivější
komplety, například se spodním prádlem,
s reproduktory připojitelnými k telefonu či
s kokosem nebo škrabkou na autosklo.
I když alkohol se konzumuje především na
silvestra, špička jeho prodeje vrcholí krátce
před Vánocemi. Podle analytiků to dokazuje, že v Česku patří k oblíbeným vánočním
dárkům. Jeden druh alkoholu má přitom
svoji špičku ještě o něco dříve. Je to tuzemák, který je v českých kuchyních neodmyslitelnou součástí pečení cukroví.
O tom, jak zájem o alkohol klesá, svědčí
i to, že zatímco v týdnech před Vánocemi
a silvestrem obsahují letáky informace
o 340 alkoholických nápojích týdně,
v prvním lednovém týdnu to již bylo jen
118 alkoholických nápojů za týden.
DAlIBOR DOsTÁl.(dostal@mf.cz)
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Přírodní viagra

Kouzlo kosteleckých sirných
lázní stále působí

K

ostelecké lázně mají zvláštní kouzlo
a návštěvníci mu snadno podlehnou. Je to směsice léčivé sirné vody,
magické krajiny i ochotného personálu
rodinných lázní. Tajemné kouzlo „objevili“
lidé už dávno. Například v roce 1790 tam
nabíral síly přírodovědec Jan Nepomuk
hrabě Mitrovský. Život zachránila léčivá
voda rakouskému básníkovi Franzi Grillparzerovi, kterého postavily lázně na nohy
a zachránily velkého básníka pro rakouskou
kulturu.
Nepříliš vábně vonící léčivou sirnou vodu
z pítka popíjeli herci, spisovatelé, umělci.
Léčili se tam a čerpali inspiraci pro svá díla.
Například tam pobýval spisovatel Alois Mrštík, herec Jiří Plachý či arcibiskup Antonín
Cyril Stojan. Kouzlo lázní objevují lidé
dodnes. Ročně navštíví areál lázní desítky
tisíc návštěvníků. Někteří se věnují péči

o své zdraví, jiní přijíždějí za sportem a další
za rekreačními službami.
Pramen léčivý
Zdejší sirné vody, které jsou využívány
k vanovým koupelím, jsou opravdovou
raritou. Prameny sirných neboli sulfanových

vod vyvěrají na území Moravy od Beskyd po
Pálavu. Ovšem právě v Kostelci je koncentrace léčivého sirovodíku nejvyšší. S deseti
miligramy sirovodíku v jednom litru je tato
minerální voda vskutku výjimečná.
Účinky kostelecké léčivé vody ucítíte ještě
dříve, než se uložíte do vany. Léčivý pramen
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Švestky do vany?
Proč ne

Rodinné lázně
v Kostelci u Zlína

FOTO:archiv

Jejich historie se začala psát
téměř před třemi stovkami let,
specializují se na léčbu bolestí
kloubů, zad a krční páteře, ale
také na revmatismus
a kožní onemocnění.

totiž páchne po zkažených vejcích.
Tento zápach způsobuje již dříve
zmiňovaný sirovodík. Právě ten
blahodárně působí při léčbě pohybového ústrojí a kožních chorob, na
které se lázně zaměřují. Sirná voda
prokrvuje vazy a kloubní pouzdra.
Má protizánětlivé a účinky, dobře
působí i na cévní potíže a velmi prospívá při léčbě lupénky či atopického
ekzému.
Bonusem pro hosty je malebná
kopcovitá krajina, která obklopuje lázně, a množství sportovních
aktivit, které se nabízejí přímo
v areálu lázní nebo v jeho blízkosti
— od golfu a tenisu přes koupání se
ve vyhřívaném bazénu až po jízdu
na kole po cyklostezce, která vede
kolem lázní.

Stále něco nového
V areálu lázní se neustále něco
vylepšuje. V nedávné době byl
zrekonstruován objekt původních
lázní v sousedství cyklostezky.
Lázeňské procedury si tak můžete
užít v krásném a moderním prostředí. Investice do areálu má i duchovní rozměr. V roce 2015 prošla
rekonstrukcí lázeňská kaple Marie
Magdaleny, kterou slavnostně
vysvětil arcibiskup olomoucký Jan
Graubner. Na opravu kaple přispěli
svými silami, ale také peněžitou
sbírkou místní věřící. Přístupná
kaplička, kde jsou stále hořící svíce
a čerstvé květiny, půvabně zapůsobí snad na každého kolemjdoucího
a místu dává jakousi neuchopitelnou důstojnost.
Neustálému vylepšování se nevyhne ani lázeňský hotel. V nedávné
době proběhla rekonstrukce jedné
z restaurací, následně prošla generální opravou dnes již luxusní tři
hotelová apartmá.
Novinky jsou ale také v nabídce
lázeňských procedur. Každý rok
se v lázních snaží nabídnout něco
nového, aby i stálí klienti měli
nové motivace do lázní zavítat.
Současná nabídka skýtá asi
70 různých možností, z nichž nejnovější jsou švestkové a jalovcové
procedury.
Více o lázních, léčebných
procedurách a nabídku relaxačních pobytů najdete na
www.hotel-kostelec.cz. red

V Lázních Kostelec se
s léčivým ovocem setkáte
hned při několika
procedurách

Š

vestky mají kromě tolik oblíbeného uplatnění v gastronomii ještě jedno důležité místo – při lázeňských
procedurách. Lázně Kostelec u Zlína, které jsou
vyhlášeny léčebnými účinky místních sirných pramenů, vsadily na další lokální unikát a provoněly svůj lázeňský areál
jedinečnou vůní tohoto ovoce.

ZáZračná šveStka
Švestka má tolik blahodárných účinků, že je jako stvořená k využití při lázeňských procedurách. Obsahuje velké
množství minerálů, především draslík, fosfor, železo, hořčík,
vápník, síru a zinek. Z vitamínů jsou v tomto sladkém ovoci
zastoupeny ty patřící do skupiny B, ale také vitamin E a H.
Švestky blahodárně působí na látkovou výměnu a obsahují
prvky, které mají schopnost ničit rakovinné buňky.
Sušené švestky navíc bojují proti škodlivým bakteriím,
jako je salmonela, a zajišťují odolnost proti stresu a stárnutí.
Obsahují totiž pektin, který je zásadní při tvorbě endorfinů,
tolik známých hormonů dobré nálady. Zároveň obsahují
velké množství antioxidantů, které působí proti stárnutí
pokožky a chrání tělo před vznikem rakoviny. Složka biotin
se podílí na zlepšení stavu pokožky, vlasů a i nehtů.
Z valašSkých Slivoní
S tímto léčivým ovocem se můžete v Lázních Kostelec setkat
hned při několika procedurách. Během švestkové koupele se
zbavíte stresu a zároveň přijdete na jiné myšlenky. Švestková koupelová sůl změkčuje pokožku a napomáhá regeneraci
fyzických i psychických sil.
Pro ty, kteří se chtějí do švestek přímo zamuchlat, nabízejí Lázně Kostelec švestkový tělový zábal. Ten je vhodný
pro suchou pleť, protože obsažené přírodní oleje a vosky
pleť hydratují, zvyšují její elasticitu a zároveň tlumí projevy
stárnutí. Švestkový peeling přirozeně odstraní svrchní
zestárlé buňky, pokožku omladí a dodá jí mladistvý vzhled.
Obklopující sladké aroma navíc přispěje ke kvalitnímu
odpočinku.
V nabídce je samozřejmě i švestková masáž, která tělu
dodá lehkost a pozitivní energii. Relaxační masážní olej
obsahuje vysoké množství antioxidantů, které napomáhají
regeneraci pokožky a chrání ji taktéž proti stárnuté.
Pro ty, co by rádi zakusili všechny švestkové procedury, připravily Lázně Kostelec speciální pobytový balíček
s názvem Z valašských slivoní. Balíček zahrnuje čtyřdenní
pobyt, tedy ubytování v komplexu lázeňského hotelu po
dobu čtyř dní a tří nocí, spolu s polopenzí a výše zmíněnými
procedurami. red
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Pila nad zlato

Česko vyváží neopracované klády,
je na úrovni rozvojových států

J

en málokterá země má takové předpoklady k tomu stát se nábytkářskou
a dřevozpracovatelskou velmocí jako
Česká republika. Rozsáhlé porosty lesů,
hustá síť komunikací, kvalitní pracovní síla
a poloha ve středu Evropy patří k jejím silným stránkám. Přesto Česko 40 procent své
produkce dřeva vyváží ve formě neopracovaných klád, a v celé Evropě tak drží smutné
prvenství. Neschopnost zpracovat dřevo
do finálních výrobků se ještě prohlubuje za
současné kůrovcové kalamity.
Relativně levně se tak ze země vyváží
hrubá kulatina, která dostává přidanou
hodnotu několik kilometrů za hranicemi
s Rakouskem nebo Německem. Do Česka se
pak vrací ve formě nábytku, prken a dalších
produktů za výrazně vyšší ceny.
„Česko je proslavené absurdním exportem
dřeva a v Evropě je největším exportérem
této obnovitelné a vzácné suroviny. Patříme
mezi top pět světových exportérů pilařské
jehličnaté kulatiny v poměru k těžbám a překonáváme i země, které mají desetinásobné

těžby a zásoby dřeva,“ upozorňuje Robert
Babuka z poradenské společnosti Apicon.
na Půl Plynu
V tuzemsku totiž chybějí velké dřevařské
podniky na zpracování dřeva a ty existující, menší, nejedou na plný výkon. „V ČR je
relativní dostatek pilařských provozů, jejich
využití je však dlouhodobě pod hranicí
70 procent. To souvisí s velkým počtem
malých a mikro podniků s pořezem pod
50 tisíc metrů krychlových. Při vyšších
úrokových sazbách se ekonomika těchto
provozů dostane do složité pozice,“ vysvětluje Robert Babuka.
V České republice podle něj schází stabilní
jádro tuzemských pilařských provozů a také
navazující zpracování řeziva a vedlejších
produktů pilařské výroby, jako jsou štěpka,
piliny nebo kůra. „Pilařské provozy tak trpí
sezonní nestabilitou dodávek dříví a nízkou
přidanou hodnotou produkce. Neexistuje
žádná koncepce rozvoje v tomto oboru dřevařské výroby,“ poukazuje Robert Babuka.

Podle jeho odhadu v Česku schází kapacita na zpracování zhruba deseti milionů metrů krychlových dřeva, z nichž osm milionů
kubíků nyní připadá na export a další dva
miliony kubíků pak představují potenciál
z takzvané kaskády zpracování.
v Javořicích vyroStou
o třetinu
Jedinou významnou investicí do dřevozpracujícího závodu z poslední doby je podle
něj pila ve Štětí a velký počet modernizací
na stávajících pilách, ale bez zásadního
vlivu na zvýšení objemu výroby. „Takovou
hloupost jako navyšovat objem pořezu dnes
žádný investor neudělá. Nemá totiž jistotu,
co bude příští rok a co za pět let v dodávkách pilařské kulatiny. Investice do výroby
řeziva mohou realizovat firmy s vynikajícím
finančním krytím a vyřešeným odbytem
a se schopností nakupovat dříví za výrazně
lepší ceny než konkurence v České republice. V současnosti je hlavním problémem
navýšení kapacity na stávajících provozech
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Ministerstvo
nabízí dotace

nedostatek zaměstnanců,“ podotýká Robert
Babuka. Brzdou pro přilákání většího počtu
pracovníků jsou především nízké mzdy
v oboru. K těm přispívá i to, že se české
firmy se zpracovaným dřevem nedokážou prosadit na blízkém trhu v Německu
a Rakousku, který je obsazen jeho vlastními
zpracovateli.
Modernizací prochází letos například pila
Javořice, třetí největší zpracovatel dřeva
v České republice. Ta zahájila největší modernizaci pořezové technologie za dobu své
existence. „Letos v září oslavila naše pila
35 let a stejně tak stará byla i naše hlavní
technologie. Proto investujeme celkem
400 milionů korun do pořízení špičkové
linky,“ uvedl předseda představenstva pily
Javořice Jan Vařeka.
Půjde o nejmodernější technologii německého výrobce Linck v kombinaci s technologií českého Dřevostroje Čkyně, která jednak
zvýší výkon celé pily, jednak zlepší výtěž
řeziva a zrychlí tempo zpracování. „Tato
technologie nám umožní lépe reagovat na

Na investice do nových
zpracovatelských závodů
mohou podniky využívat
také dotací ministerstva
zemědělství. „Ministerstvo zemědělství nemá
v kompetenci strategické
řízení oboru zpracování
dřeva. Přesto po dohodě
s ministerstvem průmyslu
a obchodu byly v současném programovém období
EU podporovány z Programu rozvoje venkova (PRV)
projekty mikro a malých
podniků zabývajících se
prvotním zpracováním
dřeva v oblasti podpory
investičního vybavení
pilnic a manipulačních
skladů,“ upozorňuje mluvčí
ministerstva Vojtěch Bílý.
Obdobně je tato problematika řešena v rámci
podpory Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF),
kde je mikro, malým,
středním i velkým podnikům poskytován investiční
úvěr. „V letošním roce byla
otevřena dvě kola příjmů
žádostí s alokací cca
300 milionů korun pro obě
kola,“ dodává Vojtěch Bílý.
Další příjem žádostí bude
vyhlášen pravděpodobně
v roce 2020. Také dotace
z Programu rozvoje venkova by měly být vyhlášeny
v novém programovacím
období po roce 2020.

kůrovcovou kalamitu a budeme moci zpracovávat i více druhů jehličnatých dřevin. Vedle toho je energeticky úspornější
než naše dosavadní strojní vybavení,“ vysvětlil předseda
představenstva. Ve výkonnosti pila očekává nárůst zhruba
o třetinu. To znamená, že by po úplném najetí měla mít
roční pořez více než 450 tisíc kubíků.
maJitelé leSů ZvažuJí inveStice
Kromě dřevozpracujících podniků uvažují o investicích
do provozů na zpracování kulatiny také někteří významní
vlastníci lesů. „Investice do pilařského provozu je jedna
z mnoha potenciálních investičních možností, kterou v současné době také zvažujeme. Jsme ve fázi zvažování variant
a kalkulací možných řešení,“ naznačil Petr Skočdopole,
ředitel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.
Naopak největší správce tuzemských lesů investice do
nových kapacit neplánuje. „Stavět nové zpracovatelské kapacity se nechystáme. Plánujeme ale celkovou rekonstrukci
a nákup nové technologie na stávající pile Zbytina na našem
Lesním závodě Boubín,“ uvedla Eva Jouklová, mluvčí státního podniku Lesy České republiky.
Opatrní při podobných investicích jsou také tuzemští
nábytkáři. „Výrobci nábytku mají pilu poměrně zřídka. Většinou si nakupují sortiment dřeva podle potřeby a zakázky.
Ale několik takových firem, které mají vlastní pořezové
kapacity, u nás je,“ popisuje Tomáš Lukeš, tajemník Asociace
českých nábytkářů, a pokračuje: „V ČR je dlouhou dobu
trh se dřevem zakonzervován velkými hráči. Proto ti menší
zpracovatelé v minulosti trpěli nedostatkem dřeva. Tyto
zkušenosti z minula vedou podnikatele k velké opatrnosti
při investicích.“
BeZ Pilin neJSou Pelety
Chybějící pily zasahují i jeden z mladých dřevozpracujících
oborů – výrobu dřevěných pelet. I když je palivové dříví
letos velmi levné a v některých krajích klesly ceny oproti
loňskému roku o 30 až 40 procent, cena dřevěných pelet
a briket se téměř nezměnila.
Vyrábějí se totiž výhradně z pilin, které vznikají jako
zbytková surovina na pilách. Domácí pily však byly díky
poptávce ze stavebnictví plně vytíženy, ještě než se přemnožil kůrovec. Nejsou schopny nyní zvládnout více dřeva,
přestože je ho v lesích přebytek. „Stavba nových pil, které by
dokázaly kalamitní dřevo zpracovat, je otázkou několika let.
A rozemlít na pilinu celé stromy, aby z nich mohly být vyrobeny pelety, to by bylo barbarské, energeticky náročné a ani
finančně se to nevyplatí,“ vysvětluje Vladimír Stupavský
z národní asociace Klastr Česká peleta. Konečnou cenu pelet
navíc určuje především vývoj na celoevropském trhu.
V následujících letech se však předpokládá, že společně
s novými pilami, které pomohou zpracovat kalamitní dřevo,
vznikne i řada nových peletáren a briketáren. „Peletovací
linky obvykle vznikají přímo v areálu pily, ušetří se náklady
na převážení piliny a dřevozpracovatelské firmy nemusejí
řešit, kam se zbytky z výroby. Vyrábět pelety se jim vyplatí –
roste po nich poptávka jak na domácím trhu, tak u sousedů,
české pelety se vyvážejí do Rakouska, Německa i Itálie,“
uzavírá Vladimír Stupavský.
daliBor dostÁl.(dostal@mf.cz)
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Malé firmy v ohrožení

Počítačoví piráti přestávají mířit
jen na banky a velké podniky

P

ředevším banky a další velké
společnosti byly ještě před časem
hlavním cílem počítačových pirátů. V současné době však kyberútoky
stále častěji míří na malé a střední firmy, které mnohdy zanedbávají digitální
bezpečnost. Zkušenost s kyberútokem
má přitom více než polovina takovýchto
společností v České republice.
Hackeři se snaží z podniků buď
přímo získat prostředky, nebo cíleně
poškodit určitou firmu. Prudce roste
především počet takzvaných DDoS
útoků. Podle nejnovějšího reportu společnosti Kaspersky Lab se jejich počet
v prvním čtvrtletí tohoto roku zvýšil
o 84 procent.
„V poslední době sledujeme v oblasti
DDoS útoků, tedy napadení určitého serveru
z velkého množství jiných zařízení s cílem zahltit ho požadavky a ochromit jeho
funkčnost, určité změny,“ říká Milan Bortel,
odborník na IT bezpečnost z Počítačové
školy Gopas.

konec Brutality
„Jednak pozorujeme odklon od masivních útoků založených jen na mohutnosti
zásahu k menším, sofistikovanějším akcím.
Druhou věcí je, že ‚zotročená zařízení‘, tedy
ta, jejichž prostřednictvím útok probíhá,
už zdaleka nejsou jen počítače. S rozvojem
internetu věcí útočníci stále častěji využívají
různá chytrá zařízení a inteligentní čidla,
jejichž zabezpečení je výrazně nižší, než je
tomu klasických počítačů,“ dodává Milan
Bortel.
Pětina z napadených jsou velmi malé
firmy, další třetina malé a střední podniky
a 40 procent velké společnosti. Kromě počtu
DDoS útoků výrazně roste i množství vyděračských, takzvaných ransomware útoků,
které šifrují data s cílem získat výkupné za
jejich opětovné dešifrování. Ransomware
útoky podle statistik přicházejí v průměru
jednou za 14 vteřin, za loňský rok jejich
počet vzrostl zhruba o 43 procent.
Terčem podobného útoku se loni v srpnu
stalo například náchodské družstvo Sněžka.

Hackeři zablokovali firemní počítačové
systémy a vymáhali po družstvu výpalné ve
virtuální měně bitcoin. Podnik se na vlastní
kůži setkal s moderním zločinem.
Firma tak musela improvizovat. A fungovala jako za socialismu – všechno se psalo
ručně na papír, příchody a odchody z práce,
účetnictví. Počítačový výpadek trval tři dny,
zaměstnanci podniku pak museli zhruba
další týden za provozu doplňovat do systému
data ze zablokovaného období.
člověk Jako SlaBý článek
„Zajištění bezpečnosti ve firmě spočívá na
třech hlavních pilířích – lidech, technologiích a správně nastavených procesech,“
říká Milan Bortel. „Technologie samy o sobě
nic nespasí, protože firma musí v první řadě
mít zmapované, co se v jejich síti děje; je
třeba mít jasně daná pravidla, co kdo může
dělat a k jakým datům se dostane. Nezbytné
je sledování aktuálních hrozeb a relevantní
vzdělávání odborníků, kteří za bezpečnost
odpovídají,“ dodává.
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Podle něj je před nastavením podobných
restrikcí v první řadě důležité na počátku
zmapovat fungování každé organizace.
„Pro firmy je důležité především vědět,
kde jsou jejich citlivá data, kdo k nim má
přístup a jak se pohybují mimo firmu. Díky
zmapování prostředí je systémy upozorní
na problematická místa, ty pak mohou
dále řešit. Taková politika však neomezuje
zaměstnance v jejich práci, pouze chrání
důležitá data a know-how společnosti,” popisuje Jan Vobruba.

Rizikem pro služební techniku může být
i zdánlivě nevinný úkon, jako například
dobíjení pracovního mobilního telefonu
na letišti při služební cestě nebo v kavárně
tamní nabíječkou. Tato zařízení totiž mohou
být infikována škodlivým ransomwarem,
který se automaticky nainstaluje a zablokuje
zařízení. Společnost pak musí zaplatit tučné
výkupné. Stejným způsobem se telefon může
stát cílem spywaru, a pokud má zaměstnanec z tohoto zařízení přístup k firemním
účtům, mohou si podnikové finance udělat
jednosměrný výlet na Kajmanské ostrovy
nebo jiné rizikové destinace. Nabíječka
může rovněž obsahovat takzvaný mikrořadič, tedy počítač o velikosti nehtu, který
se místo nabíjení bude snažit s telefonem
komunikovat a následně ho zcela ovládnout.
Podobná rizika hrozí také při používání přenosných USB disků v pracovních zařízeních.
ZákaZy JSou nutné
Aby bezpečnostní firmy omezily tato
rizika, zavádějí v podnicích striktní pra-

vidla. „Přistoupili jsme k zákazu připojování neznámých výměnných zařízení
a spouštění EXE souborů z periferií, jelikož obojí představuje reálnou bezpečnostní hrozbu. Tímto opatřením navíc
bráníme instalaci jakéhokoliv softwaru
ze strany uživatelů kromě pověřených IT
pracovníků,“ popisuje opatření přijatá u jednoho z podniků bezpečnostní
expert Jan Vobruba ze společnosti Sodat
Technologies.

„Zajištění bezpečnosti
ve firmě spočívá na
třech hlavních pilířích
– lidech, technologiích
a správně nastavených
procesech.“
Milan Bortel,.Gopas

neBeZPečné wi-fi Sítě
Riziko ohrožení bezpečnosti firemních
systémů nebo ztráty dat roste během služebních cest zaměstnanců. O nebezpečích
spojených s používáním veřejných wi-fi sítí
sice většina zaměstnanců ví, ale zároveň
často nemají jinou možnost než během cesty
využít hotspot v hotelovém pokoji, na letišti
nebo v kavárně.
Rizikem je především přihlašování do
mailových systémů nebo podnikových systémů, internetového bankovnictví nebo nákupy s využitím platební karty. „Jen málokdo
si uvědomuje, že ve veřejné wi-fi síti dává
citlivé údaje všanc – od soukromých fotek
přes citlivá firemní data, přihlašovací údaje
do oblíbených služeb až po číslo platební
karty. Pro nechráněné nebo jen minimálně
šifrované veřejné sítě totiž platí, že veškerou
internetovou aktivitu může s minimální
investicí v řádu stokorun a bez nějakých
nároků na hackerské dovednosti kdokoli odposlouchávat, aniž byste o tom věděli,“ říká
William Ischanoe, odborník na bezpečnost
Počítačové školy Gopas.
Navíc cestovat se služebním telefonem
nebo notebookem se v poslední době stává
stále větším rizikem také z dalšího důvodu.
„Na hotely se v posledních letech specializují
organizované skupiny zlodějů, zejména z východu a jihu Evropy nebo z Jižní Ameriky.
Jsou dobře organizovaní a není snadné
je odhalit či rozeznat od běžných hostů
hotelu. Pohybují se po celé Evropě a nikdy
se v konkrétní destinaci dlouho nezdrží, což
komplikuje jejich odhalení či dopadení,“
konstatuje Martin Štěch ze společnosti SSI
Group, která se specializuje na zajištění
security služeb.
Podobně není v bezpečí tato technika
ani doma. Stále častěji totiž lupiči cíleně ve
vykrádaných bytech hledají data. Z mnoha
nezabezpečených notebooků nebo chytrých
zařízení se totiž snadno mohou dostat k velmi citlivým a zneužitelným informacím.
daliBor dostÁl.(dostal@mf.cz)
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Patent představuje majetek

Již před sto lety průmyslníci a vědci
věděli, že bez právní ochrany nových
řešení neuspějí

K

aždé úsilí o inovace, každá inovační
strategie, má-li být úspěšná, musí
využít systému ochrany průmyslového vlastnictví. Ten inspiruje zveřejněnými nápady, přináší zisk z produkce
a licencí a chrání nápady proti kopírování.
Potvrzují to i údaje Úřadu Evropské unie
pro duševní vlastnictví (EUIPO). Podle
nich v současnosti vzniká v Evropské unii
42 procent HDP v odvětvích, která aktivně
využívají ochranu duševního vlastnictví,
tedy patenty, průmyslové vzory, ochranné
známky a práva autorská.
„Evropa potřebuje robustní patentový
systém, protože 38 procent pracovních
míst, 42 procent HDP a 90 procent externího obchodu představují obory využívající
ochrany duševního vlastnictví. Patentový
systém pomáhá budovat silné technologické
portfolio a urychlovat ekonomický růst,“
říká António Campinos, prezident Evropského patentového úřadu (EPO).
„Existuje přímý vztah mezi právy duševního vlastnictví a rychlým růstem firem.

Patenty, ochranné známky a další nástroje
zde hrají důležitou roli,“ dodává Christian
Archambeau, ředitel Úřadu Evropské
unie pro duševní vlastnictví. „Například
malé a střední podniky, které registrovaly
alespoň jednu ochrannou známku, mají
o 13 procent větší pravděpodobnost, že
v budoucnosti rychle porostou.“
nevynaléZat vynaleZené
Česká republika zatím nedosahuje aktivit vyspělých států zejména v přihlašování do zahraničí s využitím Smlouvy
o patentové spolupráci (Patent Coopeartion Treaty, PCT). Příznivější vývoj
lze spatřit v počtech technických řešení,
která čeští původci chrání evropským
patentem či v USA. V České republice je
patenty chráněno zhruba 45 tisíc technických řešení.
„Abychom se mohli začít srovnávat
s vyspělými inovativními státy, musíme se
naučit využívat systém ochrany průmyslových práv, zejména patentů, ve svůj

prospěch,“ říká Josef Kratochvíl, předseda
Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).
Miliony inovací jsou zdarma a volně
dostupné v patentových databázích, jako je
například Espacenet. ÚPV se přitom stále
setkává s případy, kdy vynálezci podávají
přihlášky již známých řešení.
„Český průmysl, výzkum a vývoj se musí
prostřednictvím patentových informací seznamovat se špičkou v oboru, nevynalézat
vynalezené a vynalezené řádně chránit,“
doplňuje Josef Kratochvíl. „Existující
systém patentové ochrany nabízí nepřeberné množství inspirace a pro skutečné
inovátory je extrémně silným nástrojem,
jak nápady ochránit a hlavně zpeněžit. Zisky z výroby zboží chráněného patenty nebo
z patentových licencí jsou silným motorem
dalšího rozvoje.“
Vláda České republiky přijala Inovační
strategii České republiky na léta 2019–
2030. Vzniká Koncepce ochrany duševního
vlastnictví, která zdůrazní především
nutnost poučeného využívání existujících
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Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v ČR
mld. Kč

podíl na HDP (v %)

podíl na státním rozpočtu ČR (v %)

0,64

0,65

0,63

0,61

0,59

0,61

30,7

0,64

28,0

2,40

27,9

0,57

2,29

27,3

0,59

2,15

26,7

0,51

1,25

26,2

0,53

2,28

25,8

0,52

2,27

22,6

0,50

2,24

23,0

1,95

20,5

1,97

20,5

1,89

18,3

1,87

16,4

1,78

1,79

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Licence na patenty a užitné vzory poskytnuté
subjekty působícími v ČR
370

Patentové licence
z toho nově udělené
274

Licence na užitné vzory
z toho nově udělené
128
60

140
63

14

organizace pro ochranu
duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví – ústřední orgán státní správy Česka na ochranu
průmyslového vlastnictví. Historie úřadu
sahá až do roku 1919, kdy byl založen
Patentový úřad.
Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property
Organization, WIPO) – organizace OSN
založená v roce 1967 Úmluvou o zřízení
Světové organizace duševního vlastnictví.
Sídlo má v Ženevě. V současnosti je členem
WIPO 191 států.

FOTO:Shutterstock.com

Evropský patentový úřad (European
Patent Office, EPO) – zkoumá evropské přihlášky patentů a umožňuje získat
ochranu vynálezů ve 44 zemích. EPO byl
založen v roce 1973.
Evropský úřad ochrany duševního
vlastnictví (European Union Intellectual
Property Office, EUIPO) – decentralizovaná agentura EU; byla založena v roce 1994
a sídlí v Alicante. Ročně zaregistruje
135 tisíc ochranných známek a 100 tisíc
designů (průmyslových vzorů).
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2008

2009

221

203

146
142
62
27
2010

270

224

255

276
271

202

307
293
248

166
77

46

68

42
2011

2012

81

69
41
2013

40
2014

51
2015

61
44
2016

78
57

2017

Zdroj: ČSÚ

nápadů zahraniční konkurence, dobrou
patentovou ochranu a zavedení výuky
základů ochrany duševního vlastnictví ve
školách.
rekordní inveStice
Investice českého státu do výzkumu
a vývoje setrvale rostou, od roku 2005 do
roku 2017 se zvýšily téměř na dvojnásobek
(z 16,4 miliardy korun na 30,7 miliardy
korun). Současné výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj tvoří 2,4 procenta
výdajů státního rozpočtu. Na financování
domácího výzkumu a vývoje se český stát
v posledních letech podílí přibližně z jedné
třetiny.
Na konci roku 2018 se u nás výzkumem
a vývojem zabývalo 113,5 tisíce osob, které
se této činnosti věnovaly na plný či částečný úvazek. Za posledních pět let jejich
počet vzrostl přibližně o 20 tisíc.
S růstem investic do vývoje rostou též
příjmy z licenčních poplatků za patenty
a užitné vzory. Od roku 2004 do roku 2016

vzrostly tyto příjmy téměř osmkrát, ze
428 milionů korun na 3,356 miliardy
korun.
Předpokladem příjmů z licenčních poplatků je řádná patentová ochrana u Úřadu
průmyslového vlastnictví a jeho prostřednictvím i u evropských a světových
patentových organizací.
„Investice do výzkumu a vývoje mají mimořádnou důležitost pro úspěch a stabilitu
české ekonomiky, pro úspěch výzkumu má
však mimořádnou důležitost jeho patentová ochrana,“ poznamenal Josef Kratochvíl,
předseda ÚPV. „Je to právě patentová
ochrana, která zamezuje nelegálnímu
kopírování nápadů a která přináší profit
z poskytnutých licencí.“
Při posuzování efektu výdajů státního
rozpočtu do výzkumu a vývoje je třeba
brát v potaz dlouhodobý charakter procesu. Výzkum a vývoj vyžaduje roky nebo
i desetiletí úsilí, další jeden až tři roky trvá
patentové řízení a případné zobchodování
licence. red
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Střežte nápady!

Abeceda ochrany duševního vlastnictví
začíná na písmeno pé
Patent
Zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo
k průmyslovému využití vynálezu. V České
republice udělování patentů upravuje zákon
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích
návrzích.
Patenty se udělují na vynálezy, které jsou
nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti
a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze
nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové
produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich
pomocí. Patentovat naopak nelze objevy
nebo vědecké teorie, programy pro počítače,
nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.
Patent udělený v České republice platí
20 let od podání přihlášky a jeho základní
účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho
majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas
k využití patentu se uděluje licenční smlou-

vou. Patent lze rovněž prodat. V případě
porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.
PrůmySlový vZor
Způsob právní ochrany designu výrobku.
Podle vymezení zákona č. 207/2000 Sb.,
o ochraně průmyslových vzorů, se jedná
o vzhled výrobku nebo jeho části, zejména
se jedná o linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu, materiál nebo zdobení výrobku.
Ne každý průmyslový vzor je možné
chránit. Průmyslový vzor lze chránit, je-li
nový a má-li individuální povahu. Nový
je, nebyl-li přede dnem podání přihlášky
nebo přede dnem vzniku práva přednosti
zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový
vzor.
užitný vZor
Ochrana, která je na základě zákona
č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,
poskytována technickým řešením, která

jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné
dovednosti a která jsou průmyslově využitelná. Novost technického řešení se přitom
posuzuje podle aktuálního stavu techniky a průmyslová využitelnost zase podle
toho, zda může být dané řešení opakovaně
využíváno v hospodářské činnosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany
patentem liší jen požadavkem na úroveň
řešení. Z možnosti ochrany užitným vzorem
jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby
nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.
Ochranná známka je jakékoliv označení
tvořené zejména slovy, včetně osobních
jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi
nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo
zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky
nebo služby jedné osoby od výrobků nebo
služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno
v rejstříku ochranných známek způsobem,
který příslušným orgánům a veřejnosti
umožňuje jasně a přesně určit předmět
ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné
známky.
Zápisem do rejstříku získává vlastník
ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je deset let
od data podání přihlášky ochranné známky.
Platnost lze prodlužovat vždy o dalších deset
let na základě žádosti o obnovu ochranné
známky podané v zákonné lhůtě.
oZnačení Původu
Název oblasti, určitého místa nebo země
(dále jen „území“) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území,
jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto
zboží jsou výlučně nebo převážně dány
zvláštním zeměpisným prostředím s jeho
charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování
a příprava takového zboží probíhá ve
vymezeném území; za označení původu
pro zemědělské výrobky nebo potraviny
jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo
nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové
zboží ostatní podmínky podle tohoto
ustanovení.
ZeměPiSné oZnačení
Zvláštní typ označení původu, název území
používaný k označení zboží pocházejícího
z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou
kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které
lze přičíst tomuto zeměpisnému původu,
a jestliže výroba nebo zpracování, anebo
příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. red
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Puberťák Alzák

Symbol e-shopu Alza je tu
už čtrnáct let. Proboha!

M

ůžete ho milovat i nenávidět (to
spíše), ale jedno je jisté, skřehotavého mimozemšťana se nezbavíte.
Bude na vás vyskakovat pořád a odevšad.
Z televizních obrazovek, rádií, billboardů.
K porevolučnímu Česku už tato brčálově
zelená postavička (pro mnohé „pokleslost“)
prostě tak nějak patří. S překvapující suverenitou se zařadila mezi nejznámější tuzemské
maskoty.

FOTO: Shutterstock.com

Jak Je možné, že Je všude?
Jednoduchá odpověď: Alza.cz byla loni
třetím největším zadavatelem inzerce po
Kauflandu a Lidlu ČR. Podle údajů společnosti Nielsen Admosphere utratila
1,48 miliardy korun, o pět procent více než
v roce předcházejícím (1,22 miliardy korun).
A nepolevuje ani letos.
trhá uši
Poprvé zazněl vysoce postavený, pištivý
hlas mimozemšťana na radiu Bonton již
před čtrnácti roky. Jeho grafická podoba
vznikla o něco později. Na obrazovkách
se objevil poprvé v roce 2007 se slovy
„Ahoj. Máš to rozbitý, he he he“, a přitom
třískl kladivem do obrazovky před sebou.
„Alza.cz. Váš obchod s počítači a elektronikóóóu.“
Od té doby vzniklo na zeleného „vykulence“, který mnohé lidi iritoval, nespočet parodií. Ale to mu neuškodilo. Právě naopak.
Jako kdyby to jeho tvůrce vždy „nakoplo“,
když se něco takového objevilo. A sympatické bylo, že si ze sebe, potažmo Alzáka (jak

I herce můžete mít rádi
Prvenství mezi osobnostmi v reklamě letos
v prvním pololetí patřilo stejně jako loni Tomáši
Jeřábkovi známému ze spotů Air Bank. Za ním
následoval jeho „bankovní“ kolega Tomáš Měcháček. Vyplynulo to z výsledků reprezentativního
výzkumu společnosti Nielsen Admosphere.
Na třetím místě je v žebříčku doplnili Ondřej
Vetchý, který se v prvním pololetí objevil ve dvou
různých reklamních spotech – jako tvář Českých
drah a společnosti Vodafone.
Pomyslnou bramborovou medaili získal Hynek
Čermák. I on účinkoval ve dvou kampaních.
Především je tváří pivovaru Staropramen, ale
u příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji se
objevil také v reklamě sázkové kanceláře Tipsport.
Pětici uzavřela herečka Simona Babčáková. Spolu
se synem Albertem jsme ji mohli vidět v kampani
pro řetězec supermarketů stejného jména.Za
první pololetí roku 2019 se v české televizní reklamě objevila téměř padesátka osobností známých
z veřejného života. red

Sázka na obličej
Téměř tři čtvrtiny respondentů, kteří se
zúčastnili průzkumu, upřednostňují reklamy
se známou osobností. Odpověď na „benefity
propagace“ zboží známou osobností ale už
tak jednoznačná nebyla. Většina respondentů napříč sociodemografickými ukazateli se
přikláněla k možnosti, že záleží na „kompatibilitě osobnosti a konkrétního propagovaného výrobku nebo služby“.

je postavička přezdívaná) dokázali často
udělat legraci sami.
Například ho v jednom předvánočním
klipu umlčeli. Přes pusu mu nalepili pásku
a nechali ho nesrozumitelně mumlat.
Z televize tak zněl jen libozvučný medový
hlas spíkra: „Příjemné a ničím nerušené
vánoční svátky vám přeje Alza.cz.“ K rozčarování mnohých však už v příštím klipu zase
promluvil…
chladný kalkul
Duší současného Alzáka je Anežka
Karásková, kreativní ředitelka společnosti
Alza.cz. Ta na akci, kterou uspořádala
digitální agentura BlueGhost a na níž vedle
ní promluvilo šest dalších marketingových
odborníků z různých firem, řekla, že marketingová komunikace Alzy, kterou Alzák
spojuje, dávno není jen Black Friday nebo
Letní Vánoce.
„Náš zelený maskot není pouhou tváří
masových kampaní, ale promlouvá také
k aktuálním tématům. Musí být kreativní,
ale zároveň prodávat. A na tom teď stavíme.
Alzák paroduje plačícího Masaryka, nabízí
máslo k nákupům zdarma, kočkuje se s CZC
nebo si hraje na Steva Jobse. Snažíme se
reagovat rychle na to, co lidi momentálně
pálí, a funguje to.“
K tomu ještě dodala, že „rozhodnutí
nevznikají jen jako nápady v hlavách marketérů, ale jsou postaveny na základě čísel
a tvrdých dat“.
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Nezaplatíte,
přijdete o data

Je pravda, že počet vyděračských
(ransomware) útoků v Česku poslední
dobou výrazně vzrostl?
Od roku 2015 je nárůst těchto útoků výrazný. Podle posledního průzkumu společnosti
Kaspersky se loni jen 41 procent českých
firem za poslední rok nesetkalo s žádnou
formou kyberkriminality. Ve Spojených
státech se dokonce množí případy, kdy samy
pojišťovny přesvědčují zástupce byznysu, ať
vyděračům výpalné zaplatí, a následně ho
samy uhradí.

To, že samy pojišťovny tlačí firmy
k tomu, aby útočníkům zaplatily, zní
neuvěřitelně. Proč to dělají?
Je to pro ně výhodnější, než vyplácet
postiženým firmám náklady na obnovu
dat ze záloh a škodu způsobenou odstávkou systémů. Na druhé straně to má ten
efekt, že hackerům roste chuť a s ní výše
požadovaného výkupného. Dříve chtěli
tisíce, dnes už jde často o více než sto tisíc
korun, ve Spojených státech i statisíce
dolarů.

Firmy, které se stanou terčem
ransomware útoků, nemají na výběr?
Buď můžete zaplatit výkupné, nebo data
obnovit ze záloh. Podniky, které hackeři
napadli, většinou nemají dobře ochráněné
firemní IT, mají špatně vyřešené zálohování
a přijdou o data včetně záloh. Navíc často
nemají s obnovou dat zkušenosti, a když
přijde na věc, tápou, trvá to dlouho a občas
zjistí, že jim něco v zálohách chybí. Kdežto program na dešifrování dat, který jim
poskytnou vyděrači po zaplacení, funguje

FOTO: archiv

„Vyděrači chtějí tučné výkupné
od tisíců českých podniků,“
říká Martin Haller z firmy Patron-IT
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okamžitě. Pojištěné firmě by pojišťovna
měla uhradit veškeré škody. A je jen logické,
že raději než náklady na obnovu dat či systémů, uhradí o řád nižší výkupné.
Jak zástupci firem poznají, že jde
o skutečně vážnou hrozbu?
Řekněme, že jeden a tentýž program zašifruje data a zároveň pošle postižené firmě
ransomware note, tedy zprávu, ve které se
dočtete, na koho se obrátit a kolik zaplatit.
Aby jim zástupci firem uvěřili, útočníci jim
sdělí: vyberte si jeden soubor, který chcete
dešifrovat, my to zdarma uděláme. Když
firma zaplatí, dostane k dispozici nástroj,
pomocí kterého problém vyřeší. Nikdo jiný,
než útočníci ten nástroj na dešifrování zašifrovaných dat nemá – ani policie, ani tajné
služby. Útočníci bývají o krok napřed. Jsou
to desítky firem, které se na nás obrátily
poté, co takto přišly o data.
Takže firmy nejsou bezbranné. Jde
jen o to, aby kladly důraz na vlastní IT
bezpečnost?
Pokud máte dobře vyřešenou ochranu, můžete se podobným útokům vyhnout. Našim
stávajícím zákazníkům se nestávají. A někdy
máte prostě jenom štěstí. Známe případ
firmy, kterou hackeři napadli, prolomili její
bezpečnost, ale program na šifrování dat
spustili špatně a útok se nepovedl. Je to asi
stejné, jako kdyby na dům spadla bomba, ale
nevybuchla. Ještě bych doplnil, že většina
útoků pochází ze zahraničí a firmy jsou často vybírány náhodně, aniž by o nich útočníci
cokoli věděli.
Mluvil jste o bezmocnosti policie. Takže
podnikatelům v boji s hackery nepomůže?
Nedá se například vypátrat, kam plynou
peníze z výkupného?
Útočníci samozřejmě nejsou naivní - nenechávají si výkupné posílat na bankovní účty
ani si osobně nepřijdou pro kufřík s penězi.
Zmíněné vydírání začalo být populární s rozvojem kryptoměn. Pokud platíte v kryptoměnách, příjemce nemůžete nikdy vystopovat
ani stopnout platbu. Také se stává, že vám
místo útoku na data nainstalují do systému
software, jenž kryptoměny těží. Takže spotřebovávají vaši elektřinu a využívají váš výkon,
aby natěžili kryptoměny pro sebe. Často se
jim to vyplácí víc – záleží na aktuální ceně
kryptoměn. Že nemáte přístup k datům, zjistíte okamžitě, ale když se vám zpomalí server,
může trvat velmi dlouho, než to objevíte.
Existují statistická čísla, kolik firem
se nechá připravit o data a kolik naopak

zaplatí výkupné? Mám pocit, že se
o problému v Česku moc nepíše. Podniky to
tají?
Takové statistiky neznám. Ne všechny
firmy samozřejmě výkupné zaplatí. Některé
společnosti data obnoví ze záloh, pro jiné
není ztráta dat takový problém. Odhaduji,
že v České republice může jít o tisíce firem,
které se s podobnými případy setkaly. Jen
na nás se obrátí přes deset firem ročně.
Podniky to samozřejmě nechtějí zveřejňovat, protože to nepůsobí dobře a poškozuje
to jejich renomé, takže si to řeší interně. Ne
vždy také můžete výkupné zaplatit, protože
se občas nepodaří s útočníky spojit.
Dá se obecně říct, jak nastavit a ochránit
firemní IT, aby fungovalo spolehlivě a bylo
zabezpečeno proti hacknutí či ztrátě dat?
Na řešení bezpečnosti není žádná kouzelná
formulka. Nejde o to, že si pořídíte jednu věc, která se nějak nastaví, a bude vše
v pořádku. Ti, co nabízejí nějaký produkt, se

Máte antivirus?
Máte firewall?
Zálohujete? Pokud je
na všechno odpověď
ano, nabydete dojmu,
že jste proti kyberútokům ochráněni. To ale
zdaleka nestačí.
snaží zákazníkům namluvit, že jedna krabička vše vyřeší, ale tak to samozřejmě není.
Manažeři se zeptají ve svém IT oddělení:
Máme antivirus? Máme firewall? Zálohujeme? Pokud je na všechno odpověď ano,
nabydou dojmu, že jsou proti kyberútokům
ochráněni. To ale zdaleka nestačí. Nastavení
bezpečnosti je komplexní záležitost.
Je klíčové zálohování dat?
Obecně se dá říct, že je důležitá prevence,
zálohování dat i aktivní ochrana proti kyberútokům. Některé firmy tvrdí, že zálohují,
ale v podstatě jen vykopírují data ze svého
počítače na druhý disk. V případě, že dojde
k nějaké havárii, musejí si opět všechno
nainstalovat, nahrát všechny programy, aby
s nimi mohly pracovat. Vrátí to do původního stavu, ale nepoznají, v čem byl problém.
Ještě hůře jsou na tom firmy, které mají

zastaralé informační systémy. Málokdo ví,
jak fungují. Nemají k dispozici žádné instalační soubory, nikdo to ale neřeší. V momentě, kdy to havaruje, musejí si zavolat na
pomoc experty. Takže místo toho, aby firma
problém vyřešila za dvě hodiny vlastními
silami, řeší to týden a stojí to více peněz.
Většina českých podniků tedy nemá
zabezpečení dostatečné?
Je to tak, i když pozorujeme postupné
zlepšování. Zabezpečení serverů a sítí bylo
před deseti lety na mnohem nižší úrovni. Na
druhé straně jsou nástroje, které používají
útočníci, sofistikovanější a jednodušší na
používání, takže obtížnost nějakou firmu
hacknout zůstala stejná. V mnoha českých
firmách je nicméně počítačová gramotnost
stále na nízké úrovni. Minulý týden se nám
ozvala firma, která přišla o data hned třikrát,
a předminulý společnost, jež je ztratila
poprvé, ale kompletně i se zálohami. Laika by
napadlo, že IT správci jsou hloupí, když si to
správně nenastaví, jenže oni často nevědí, co
útočník dokáže, a když to zjistí, už je pozdě.
Doporučoval byste firmám najmout
si externího experta, případně si nechat
udělat digitální audit?
Každý podnik, který nemá jistotu, by to měl
s externí kontrolou zkusit. Jen by bylo dobré, aby ti, kteří to budou kontrolovat, nebyli
ve střetu zájmů. Například firma, co dělá IT
outsourcing, může neprávem pošpinit někoho z vašeho IT oddělení, aby u vás získala
zakázku na správu IT. Ideální je nezávislý
poradce zvenčí, nezainteresovaný na žádné
konkrétní zakázce v kontrolované firmě.
S kybernetickou bezpečností se potýkají
zejména menší podniky. Je to tak?
Větší firmy mívají dostatečný budget a vlastní specialisty. Čím menší společnost, tím
méně má prostředků a tím je to pro ni komplikovanější. Taková firma by měla vycházet
z toho, co ji nejvíce ohrožuje, když se něco
pokazí, a určit si priority. A to je samozřejmě
individuální. Některé firmě nevadí, když jí
tři dny nebudou fungovat počítače, jiná ví,
že dvě hodiny nefunkčních počítačů nebo
internetu pro ni budou znamenat obrovské
peníze na smluvních pokutách. Pro některou firmu je zase klíčové, aby se jí ani na
okamžik nezastavila výroba. Někomu vadí,
že o data přijde úplně, jiný zase nesmí dopustit, aby mu unikla citlivá data a stala se
veřejně dostupnými. To, co je pro společnost
klíčové, by měla chránit primárně.
JaKuB ProCHÁZKa.(prochazka@mf.cz)

12/2019 l 47

36_68_PT_12.indd 47

11.12.2019 11:13:40

foKus

Svátky jako hrozba

Vánoční svátky znamenají
v mnoha firmách volno.
Toho mohou využít zloději

S

váteční dny mezi Vánocemi a Novým
rokem obvykle využívá mnoho malých
firem k uzavření prodejen či provozoven. Svátky dobré vůle tak vytvářejí prostor
pro pragmaticky uvažující zloděje. Podle
odborníků by proto podnikatelé měli na toto
období svoje provozovny zabezpečit.
Mezi nejúčinnější typy ochrany patří
bezpečnostní vstupní dveře. „Žádné dveře
nejsou nepřekonatelné, avšak narazí-li zloděj na kvalitní bezpečnostní dveře,
většinou si s nimi neporadí. Jedná se tak
o nejefektivnější způsob, jak zabezpečit svůj
domov proti nezvaným návštěvníkům,“ říká
Jaroslav Pecka, obchodní ředitel společnosti
Next, která se zabývá výrobou bezpečnostních dveří téměř třicet let.
Míru ochrany speciálních dveří určují
bezpečnostní kategorie. Těch se rozlišuje
celkem šest, pátá a šestá kategorie jsou
přitom využívány zejména pro bankovní
či vojenské instituce. „Úplně bych však
vynechal dveře první a druhé bezpečnostní

třídy, které jsou pro zloděje s obyčejným
šroubovákem jen minimální překážkou
a lze je zdolat během pár vteřin,“ vysvětluje
Jaroslav Pecka.
uvnitř Za Pár vteřin
Dalším místem, kudy se zloději pokoušejí
vniknout do obchodu nebo provozovny,
bývají výkladní skříně. Podle dostupných
policejních statistik zloději v prvním pololetí
letošního roku napáchali škody vloupáním
do obchodů a výkladních skříní za více než
65 milionů korun. Nahlášeno bylo přes
600 případů vloupání. Zabezpečení skleněných výloh bezpečnostními či tvrzenými
skly často nestačí.
U většiny obchodů je ve výloze dnes
již standardem minimálně bezpečnostní
sklo. Takový požadavek bývá zanesen i ve
smlouvě s pojišťovnou. Výlohy jsou často
zabezpečeny navíc tvrzenými skly nebo bezpečnostními fóliemi a přídavnými mřížemi
či roletami. Zloději ale dokážou najít sofisti-

kované metody a podobné zábrany překonat.
„Nejčastěji dochází k pokusům o krádeže v nákupních centrech, kde se v rámci
velkého množství obchodů na jednom místě
nabízí řada příležitostí. Zloději zde zkoušejí
své štěstí především v zavírací době, kdy se
zaměstnanci chystají k odchodu,“ upozorňuje Daniel Knápek ze společnosti SSI Group.
„Následně se pak pokouší zcizit vše, k čemu
se dostanou, kromě zboží v samotných obchodech zkoušejí vykrást i stánky v obchodních centrech,“ dodává Knápek.
Další příležitosti vyhledávají pachatelé
u jednotlivých obchodů na ulici. V první
řadě využívají nedovřených oken do skladů,
sklepů nebo sociálních zařízení. Pachatelé
si snadno vyhlédnou také vstup přes garáže.
A v neposlední řadě může být snadným
vstupem do jednotky i samotný špatně
zabezpečený vchod.
„Vstupy do obchodů jsou velmi často řešeny prosklenými dveřmi, a přestože většina
obchodů již má bezpečnostní či tvrzená skla,
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pro prodejny a provozovny měla zajistit
základní ochranu před zloději. I v případě
živnostníků však platí i další bezpečnostní
pravidla, která by měly dodržovat také domácnosti. Tedy neupozorňovat na sociálních
sítích, že se chystají na dovolenou či na
výlet. „Je důležité na své výlety zbytečně
neupozorňovat a dávat si pozor na to, co na
sociálních sítích sdílíme,“ doplňuje Jaroslav
Pecka.
Prevencí před zloději může být také instalace venkovního světla napojeného na detektor pohybu. Čidlo se spustí kdykoli, když
někdo přistupuje v noci k objektu. Majitel
také může nastavit časovač vnitřních světel,
pokud bude delší dobu mimo provozovnu.

FOTO:Profimedia.cz

stále se najdou výjimky. Nezabezpečená skla
proto bývají doplněna detektory, které hlídají zvuk jeho tříštění, nebo jsou polepena
speciálními bezpečnostními fóliemi tak, aby
se sklo v případě rozbití nevysypalo z rámu
a zloděj se nedostal dovnitř,“ říká Ondřej
Pučálka z firmy Pučálka, specializované na
fólie. „Bezpečnostní skla či fólie na skla se
instalují v obchodech nejen z důvodu zabezpečení před zloději, ale také jako ochrana
zákazníků. Pouze sklo, které při rozbití
zůstane v rámu, nebo se naopak roztříští
na tisíce malých drobných kousků, nikoho
neporaní,“ zdůrazňuje.
PoZor na Sociální Sítě
Dalším standardním způsobem zabezpečení bývají různé typy alarmů. Stejně jako
u jiných typů zboží jsou na trhu zařízení
v různých cenových relacích. „Levné elektronické zabezpečovací systémy lze za pár
korun zakoupit online. Ty ovšem nemusejí
být spolehlivé, a navíc, aby takový systém

fungoval spolehlivě, vřele doporučuji jeho
profesionální montáž. Proto je vhodnější
obrátit se na zavedenou firmu, která využívá
kvalitní zabezpečovací systémy a poskytuje
nonstop servis,“ upozorňuje Jaroslav Pecka
z firmy Next.
Kombinace bezpečnostních dveří, alarmu
a fólií na oknech a výkladních skříních by

„Nejčastěji dochází
k pokusům o krádeže
v nákupních centrech,
kde se v rámci velkého
množství obchodů na
jednom místě nabízí
řada příležitostí.“
daniel KnÁPeK, SSI Group

technologie naStuPuJí
Kromě klasických postupů ochrany před
zloději se v boji proti nenechavcům začínají
prosazovat i moderní technologie. Brněnský technologický startup Senzoor vyvinul
novou rádiovou technologii úzkopásmového internetu věcí (NB-IoT ). Čidla formou
monitoringu majetku přispívají k zabránění
vzniku škod.
Pohybové čidlo Senzoor Move rozpozná
pohyb předmětu, na kterém je umístěno.
O pohybu je uživatel informován prostřednictvím SMS, e-mailu nebo notifikace
v mobilní aplikaci. Jedná se o nový princip
detekce, jehož plné využití umožnily až takzvané sítě LPWAN. Kromě ochrany majetku
umí jiný typ čidla monitorovat například
také unik vody.
„Výhodou obou čidel je, že nepotřebují ke
své činnosti wi-fi ani mobilní připojení a na
baterie vydrží fungovat roky. Díky využití
sítě NB-IoT je možné čidla využít nejen
v místech, jako jsou sklepy, chaty, garáže, ale
také kdekoliv v terénu například pro detekci
neoprávněné manipulace s včelími úly,“
vysvětluje Pavel Plachký, zakladatel firmy
Senzoor.
Rádiová technologie LPWAN byla vyvinutá pro jednoduchý a cenově dostupný
sběr dat. „Jejich využitím se firmy stanou
efektivnějšími a konkurenceschopnějšími.
To je oblast, na kterou se chceme po vstupu
investorů primárně zaměřit. Jako velmi
zajímavé se nám jeví oblasti správy a využití
realit, monitoringu teploty nebo sledování
přepravy zboží,“ dodává Pavel Plachký.
Jedinou nevýhodou nástupu moderních
technologií je, že kromě výrobců zabezpečovacích systémů se prosazují také mezi
pachateli, takže i zloději mají k dispozici
stále dokonalejší metody.
daliBor dostÁl.(dostal@mf.cz)
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Poručímě větru, dešti

A přece se lyžuje! zní našimi vršky
a kopečky. Ovšem za jakou cenu?

Č

eši milují lyžování, ačkoliv pro něj
u nás nejsou nijak zvlášť dobré podmínky. Prakticky celou plochu naší
země by třeba Rakušané označili za pahorkatinu, na níž se nevyplatí budovat horská
letoviska. My však investujeme stamiliony,
abychom ukázali prostředníček přírodním
podmínkám i globálnímu oteplování.
I letos byl středočeský Monínec prvním
místem u nás, které ohlásilo zahájení
lyžařské sezony. Stalo se tak už 16. listopadu a samozřejmě pouze díky půl metru
umělého (někdo říká technického) sněhu.
Po stopách Monínce se ihned vydaly další

z celkem asi 600 kilometrů sjezdovek
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Až na
drobné výjimky se bez umělého zasněžování na počátku sezony neobejdou nikde.
horští Podnikatelé v útoku
Ze zimních sportů se u nás stal velmi
slušný byznys – Špindlerův Mlýn a Pec pod
Sněžkou zdárně směřují k pozici jakýchsi
domácích Aspenů, kde se hovoří mnoha
jazyky (hodně rusky) a peníze do pokladen
lyžařských areálů tečou proudem.
Aspoň trochu se pak samozřejmě chtějí
sklouznout i návštěvníci méně prestižních

letovisek. Podle nejnovějšího průzkumu
Asociace horských středisek (AHS) se
letos na prkna, která znamenají radost,
chystá 36 procent Čechů – z toho mnozí
několikrát.
Horští podnikatelé také připomínají, že
v sezoně vytvářejí více než 45 tisíc pracovních míst, což jistě není zanedbatelné.
Plocha uměle zasněžovaných sjezdovek
nyní v ČR činí asi 1470 hektarů – z toho
je 60 procent v chráněných oblastech, ale
prakticky výhradně jen na okrajích, hlavně
v ochranných pásmech. Do nejcennějších
ploch přírodních rezervací zasahuje devět
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SJeZdovky Zachrání nádrže?
Odběr vody pro zasněžování povolují vodoprávní úřady, které jsou ze zákona povinny
dbát na to, aby ve všech našich řekách
a říčkách zůstaly alespoň přesně definované minimální průtoky. Jenže zasněžovači
vodu potřebují nejvíce ve dvou obdobích,
kdy je jí z přirozených důvodů nedostatek.
Zaprvé na počátku zimy, aby mohli
co nejdříve zahájit provoz, ale právě v té
době bývá vody celkově málo. Zadruhé
pak v čase velkých mrazů, kdy při nízkém
stavu vody hrozí její promrznutí v korytech
až na dno. V těchto dvou obdobích tedy
vodu potřebují jak sjezdovky, tak příroda.
Jak ten spor rozřešit?
Pro příklad si můžeme odskočit do
Rakouska, kde mají na 420 akumulačních nádrží s vodou určenou pro sněhová
děla. U nás jich máme zatím 36 (plní se
vodou z jarního tání, případně z dešťových srážek). Dalších třicet se plánuje, ale
vzhledem ke zdlouhavému povolování –
podle AHS trvajícímu až deset let – s nimi
nejspíš jen tak brzy počítat nemůžeme.
Tyto nádrže mimochodem mohou sloužit
i jako požární, pro zachycování povodňové
vody apod.
Pokud je tedy povrchové vody, z níž se
pro umělý sníh čerpá, málo, měla by se
sněžná děla vypnout a počkat na příhodnější podmínky. Tuto otázku řeší provozovatelé sjezdovek spolu s vodohospodáři.
Podle údajů AHS v posledních letech došlo
jen k několika problematickým odběrům
vody, které byly promptně vyřešeny pokutou. Umělý sníh přitom vyrábí přibližně
150 českých lyžařských areálů.

procent sjezdovek. (Je to hodně, nebo
málo? zní otázka.)
Vzhledem k vývoji počasí u nás a k opakujícím se drastickým suchopárům se
čím dál většímu počtu laiků i expertů zdá,
že zasněžování – které narušuje přirozený koloběh vody v přírodě – je vlastně
nepřístojným luxusem. Asociace horských
středisek ale vyrazila do protiútoku, ve
kterém ji do jisté míry podporuje i nová
studie Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM. Podle ní totiž umělé zasněžování prováděné za běžné zimy hospodaření
s vodou nijak zvlášť neovlivňuje.

Jako deSetkrát do kariBiku
Také další data, poskytnutá asociací,
samozřejmě staví umělý sníh do příznivého světla. Spotřeba elektrické energie pro
zasněžování v celé ČR se prý rovná deseti
zpátečním letům letounu pro 200 osob
do Karibiku (sic!). Asociace k tomu ještě
poukazuje na vysokou spotřebu energie
u ledových ploch hokejistů či vyhřívaných
trávníků fotbalistů.
Zasněžovači ročně odeberou cca tři
miliony kubíků vody, což je 0,2 procenta
celkově odebraných vod v Česku. Drobný
problém je v tom, že za vodu pro sněžná
děla se neplatí, zatímco za téměř všechny
jiné odběry ano. Na druhé straně se ale
tato voda po roztání vrátí do přírodního
koloběhu víceméně stejně čistá, jako z něj
byla odebrána.
Důležitou informací od AHS je, že se už
upustilo od používání přísad, které byly

v minulém desetiletí do umělého sněhu
dodávány kvůli zpevnění. Prý „z důvodu
finanční náročnosti a neefektivity“. Voda
přeměňovaná na sníh (či spíše ledové
krystalky) tak není nijak záměrně znečišťována.
PřežiJí chráněné roStliny?
Ochránci přírody však představou desítek
akumulačních nádrží v choulostivém horském prostředí nejsou moc nadšení. Nádr-

Mastné pokuty
Inspekce životního prostředí každý
rok odhalí několik případů nelegálního čerpání vody. Poslední pokutu, a to téměř
300 tisíc korun, uložili inspektoři jesenickému skiareálu Kouty nad Desnou. Ten loni
čerpal vodu na zasněžování z řeky, na což
neměl povolení. Za loňskou sezonu uložila
inspekce provozovatelům skiareálů celkem
devět pravomocných pokut. Nejčastěji právě za to, že nelegálně odebírali vodu – buď
bez povolení, nebo ve větším množství, než
měli povoleno.

že sice vyřeší problém odběru vody v čase
jejího přirozeného nedostatku – umělý
sníh má ale jiné vlastnosti než sníh přirozený. Především odtává delší čas, vinou
čehož se může změnit složení rostlinstva
pod ledosněhovým příkrovem, který také
může být hůře prostupný pro živočichy.
Proto se v současné době chystá studie,
která by měla podrobně zpracovat důsledky umělého zasněžování především
v oněch devíti procentech sjezdovek, které
leží v nejcennějších zónách rezervací…
ivo BartÍK
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Exekuce pod lupou

Sněmovna jedná o pirátské novele
exekučního řádu. Ne všichni
exekutoři se radují
Jeden dlužník = Jeden
exekutor
Piráti prosazují princip jeden dlužník
= jeden exekutor v místě bydliště. Ten má
do současného složitého systému přinést
přehlednost, odlehčit zaměstnavatelům
a usnadnit dlužníkům splatit jejich závazky.
Navrhovaná úprava zavádí princip teritoriality, tedy místní příslušnosti exekutora,
a slučování exekucí. Současný nerovný
vztah, kdy si exekutora vybírá věřitel, není
v souladu s požadavkem na nestrannost
a nezávislost vykonavatele veřejné moci,
kterým exekutor je, a neexistence teritoriality komplikuje možnost dlužníků efektivně
splácet dluhy.
„Novela je zásadní, protože zavádí místní
příslušnost exekutorů, takzvanou teritorialitu. Teritorialita by měla být na úrovni
krajského soudu, tedy fakticky kraje. Bude

docházet k automatickému výběru exekutora pomocí takzvaného kolečka, jako je to
u insolvenčních správců. V případě, že na
dlužníka bude tento postup již aplikován,
případná další exekuce bude směřovat ke
stejnému exekutorovi. To povede k lepšímu
přehledu o exekucích a bude vyšší pravděpodobnost efektivního vymáhání dluhů,
a to i z důvodů menších nákladů na exekuci.
Celkově dojde ke snížení nákladů celé
společnosti a omezení šedých a černých zón
ekonomiky, kam se dlužníci často uchylují,“
říká autor novely Lukáš Kolařík, pirátský
poslanec.
„Kromě jednodušší komunikace mezi
exekutorem a dlužníkem a nižších výdajů
na vymáhání má zákon ulevit i dotčeným
institucím, jako jsou zaměstnavatelé, katastr
nemovitostí nebo banky, kterým odpadne
množství zbytečné administrativy. Návrh
tak odstraní výrazné bariéry v zaměstnává-

ní osob s vícečetnými exekucemi a ukončí
byznys se skupováním pohledávek. V současnosti je exekutor vlastně podnikatel,
který shání zakázky, a jeho přístup k malým
věřitelům tomu odpovídá. Návrh Pirátů
tento přístup zrovnoprávní,“ dodává.
Podle něj v Evropě je to pouze Nizozemsko a Česká republika, kde není dosud
zaveden princip místní příslušnosti.
Zdroj: Pirátská strana

ne

dlužníci Se SchovávaJí.
čtvrtinu Se nedaří dohledat
Celých 24 procent dlužníků, na které je
vedena exekuce, se exekutorům nedaří
dohledat. Pouze necelá pětina lidí v exekuci
se totiž zdržuje na adrese svého trvalého
pobytu. Více než třetina má bydliště hlášené
na obecním úřadě. Téměř 40 procent dlužní-

FOTO: E15

ano
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ků, kteří bydlí na jiné než oficiální adrese, se
zdržuje v jiném kraji. V průměru exekutoři
dlužníka, u kterého provádějí mobiliární
exekuci, dohledají na druhý až třetí pokus.
V rekordních případech musí prověřit
i patnáct adres. Data vyplývají z analýzy
databáze aktivních spisů více než 220 tisíc
dlužníků z řad fyzických osob Exekutorského úřadu v Přerově.
„V dnešní době není nijak neobvyklé, že
člověk reálně žije a pracuje třeba na druhém
konci republiky, než má hlášené trvalé bydliště. V jiném kraji se nám tak nakonec podaří
dohledat celých 39,3 procenta dlužníků,
kteří nebydlí na adrese trvalého bydliště.
U nemalé části dlužníků v exekuci pak
pozorujeme záměrnou snahu se před jejím
výkonem skrýt, ať už přehlášením pobytu
na obecní úřad, který aktuálně evidujeme
u 35 procent z nich, ignorováním všech
pokusů o kontakt, či dokonce uváděním
falešných adres,“ komentuje situaci soudní
exekutor Lukáš Jícha s tím, že mnohdy je
vypátrání dlužníka až detektivní prací.
U některých případů eviduje jeho úřad i patnáct adres, které musí fyzicky prověřit.
Řada dlužníků si podle něj neuvědomuje, že takovým postupem škodí především
sami sobě. „Čím déle člověk, na kterého je
INZERCE

zahájena exekuce, situaci neřeší, tím více
se mu zpravidla prodražuje. Zejména kvůli
úrokům, které mu k původnímu dluhu
každým dnem narůstají,“ upozorňuje Lukáš
Jícha. Pro dlužníky bývá domluva s exekutorem výhodná i z hlediska postihů, ke kterým
je exekutor nucen přistoupit. Pokud se
například domluví na splátkovém kalendáři,
který dlužník následně dodržuje, nepřistupuje exekutor k dalšímu postihování jeho

majetku například mobiliární exekucí.
Výsledky analýzy zpochybňují praktickou
funkčnost systému takzvané exekutorské
teritoriality, kterou dlouhodobě prosazuje
část zákonodárců, exekutorů a neziskových
organizací. Návrhem Pirátů, který směřuje
k jejímu zavedení, by se měl příští týden
zabývat sněmovní ústavně-právní výbor.
Jeho schválení by znamenalo, že by si věřitel
již nemohl vybírat exekutora, kterého pověří
vymáháním své pohledávky. Exekuce by
exekutorům přidělovaly soudy právě podle
trvalého bydliště dlužníka.
„Cílem tohoto principu je přiblížit exekutora dlužníkovi, tím usnadnit jejich komunikaci a snížit související náklady. Data ovšem
jasně ukazují, že to v praxi nebude funkční.
Většina dlužníků nebydlí na adrese, podle
které by jim byl exekutor přidělován, navíc
se kdykoli v průběhu řízení mohou přestěhovat,“ říká Lukáš Jícha.
Dodává, že velká část dlužníků má navíc
tendenci si exekutora spíše oddálit než s ním
vstupovat do kontaktu, což by v případě přijetí dané změny mohlo znamenat i významný rozmach byznysu s fiktivními trvalými
bydlišti, se kterým se v praxi v menší míře
lze setkat již nyní.
Zdroj: Exekutorský úřad v Přerově
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Nevíte, jak na daně?

Spolupracujte s daňovým poradcem!

Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.

 garance zákona
 dodržování mlčenlivosti
 odpovědnost za škodu
 profesní pojištění
 odborná zkouška
Komora daňových
poradců ČR
Kozí 4, 602 00 Brno
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 kdp@kdpcr.cz
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Chcete víc?
Využijte Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete
spolehlivě najít zadáním konkrétního požadavku, přičemž se s vámi spojí
ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.
Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifikační
zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá. Výběr je opravdu široký.
Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.
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Bez pokladen a stolů

Ve Spojených státech se množí restaurace,
které jen vydávají jídlo

N

ová pobočka newyorského řetězce
Chopt Creative Salad nemá žádné
stolky pro zákazníky ani pokladny.
Slouží pouze pro vyzvedávání jídel. Stejným
směrem jde i řetězec z Atlanty Chick-fil-A. Jídlo se objednává a platí přes mobilní
aplikaci.
Objednávání jídel z restaurací prostřednictvím mobilních aplikací nutí restaurační
řetězce změnit svůj desítky let zavedený
obchodní model. Místo budování jídelen
mají nové pobočky pouze výdejní pult, kde si
lidé objednávku vyzvednou. Tím, že se platí
online, odpadá také nutnost mít pokladnu.
Nový trend ukazuje společnost Chopt
Creative Salad, jež má většinu ze svých
61 poboček v New Yorku. Nová provozovINZERCE

na už nemá žádné stolky ani pokladny.
Pouze kuchaře, kteří vydávají připravená
jídla.
Stejně se zařídil i restaurační řetězec
z Atlanty Chick-fil-A. Jeho pobočky
v Nashvillu a Louisville přijímají pouze
online objednávky. Tento trend souvisí
s rozmachem služeb Uber Eats a Grubhub
na americkém trhu, napsala agentura
Reuters.
Chick-fil-A zkouší také pilotní projekt
dodávkových kuchyní v Chicagu, Los
Angeles a San Francisku, kdy různé řetězce
a restaurace na jednom místě pouze připravují objednávky pro zákazníky. Tím se
šetří náklady za pronájem prostorů a také
za personál. K těmto virtuálním kuchyním
přistupuje i řetězec rychlého občerstvení
Wendy’s.
Na trendu sdílených kuchyní se snaží
zbohatnout také bývalý šéf firmy Uber
Travis Kalanick, jenž v roce 2016 založil
projekt CloudKitchens. Tento rok měl získat
na rozvoj společnosti 400 milionů dolarů
od investičního fondu ze Saúdské Arábie.
Hodnota firmy se odhaduje na pět miliard
dolarů.
frantiŠeK novÁK
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Český evergreen:
cigárko a pivínko

Lidé pijí alkohol a kouří cigarety
více než za komunismu

FOTO: Hynek Glos

K

dyž se podíváme na historická data,
zjistíme, že v současnosti pijeme
a kouříme výrazně více než v minulosti. V roce 1948, kdy byl proveden komunistický státní převrat, průměrný Čech vypil
84,4 litru alkoholických nápojů, což odpovídalo 2,4 litru čistého alkoholu. Hned po
prvním roce komunistické vlády se spotřeba
alkoholu prudce zvýšila. Konzumace lihovin
vzrostla více než dvojnásobně a v přepočtu
na čistý alkohol průměrný člověk vypil
4,2 litru.
V průběhu komunistické éry spotřeba
alkoholu narůstala. Nejvíce alkoholických
nápojů bylo vypito v roce 1983. Průměrný
Čech tehdy vypil 6,3 litru čtyřicetiprocentních lihovin, 13,7 litru vína a 161,9 litru
piva. V přepočtu na čistý alkohol však bylo
dosaženo maxima o dva roky dříve, kdy bylo
vypito více tvrdého alkoholu a vína. V roce
1981 průměrný konzument spotřeboval
9,4 litru čistého alkoholu, což se podařilo
převýšit až po sametové revoluci.
Dosavadního rekordu v pití alkoholických nápojů bylo dosaženo v roce 2005,
kdy průměrný obyvatel naší země vypil
188,1 litru. To zahrnovalo 7,8 litru čtyřicetiprocentních lihovin, 16,8 litru vína
a 163,5 litru piva. Maxima čistého alkoholu
jsme do sebe vstřebávali v letech 2007 až
2009, kdy průměrná spotřeba na osobu
dosahovala výše 10,4 litru. V loňském roce

bylo v průměru vypito 172,5 litru alkoholických nápojů, což představovalo meziroční
nárůst o 1,1 procenta.
dva tiSíce kuSů ročně
Spotřeba cigaret se začala evidovat od roku
1955. V tomto roce průměrný obyvatel
naší země vykouřil 1337 cigaret, což činilo
necelé čtyři cigarety na den. Popularita
kouření v komunistickém režimu narůstala a maxima dosáhla v roce 1978, kdy

Nepřesné statistiky?
„V posledních letech si můžeme všimnout,
že se v naší zemi rozmáhá alkoholová turistika. Lidé ze zahraničí využívají nízkých
cen alkoholu a jezdí se do České republiky
opíjet. Ve statistikách je proto těžké odlišit,
kolik alkoholu vypijí Češi a kolik turisté.
Lze předpokládat, že Češi pravděpodobně
budou menšími milovníky alkoholu, než
uvádí většina statistik.
V České republice máme výrazně levnější
cigarety než v západní Evropě. To motivuje
turisty a lidi z pohraničí, aby si nakupovali
tabákové výrobky v naší zemi. V důsledku
tohoto vývoje mohou být statistiky o spotřebě cigaret zkreslené,“ zamýšlí se Štěpán
Křeček.

průměrný obyvatel naší země vykouřil
1961 cigaret, tedy více než pět cigaret
denně. Následně však množství vykouřených cigaret začalo klesat. V roce sametové
revoluce se průměrná spotřeba na osobu
snížila na 1776 cigaret.
Po roce 1989 se kouření vrátilo do módy.
Nejvíce cigaret v přepočtu na osobu bylo vykouřeno v roce 1997. Tehdy každý v průměru vykouřil 2354 cigaret. Přes 2300 cigaret
jsme se dostali i v letech 2006 a 2007. V posledních letech se průměrná roční spotřeba
cigaret v přepočtu na osobu pohybuje kolem
úrovně dvou tisíc kusů. Údaje za loňský
rok nám říkají, že Češi v průměru vykouřili
1992 cigaret, což představovalo meziroční
nárůst o 0,7 procenta.
StoPka S vyšší cenou?
Ze statistických dat je zřejmé, že současná
míra konzumace alkoholu a cigaret je na
velmi vysoké úrovni. Po sametové revoluci
se zvýšilo množství vypitého alkoholu i vykouřených cigaret. V současnosti lidé za rok
vypijí zhruba čtyřikrát více čistého alkoholu
než v roce 1948 a za den vykouří přibližně
o dvě cigarety více než v roce 1955. Bude
zajímavé sledovat, zda na tomto vývoji něco
změní plánované navýšení daní u alkoholu
a tabáku.
ŠTĚPÁN KŘEČEK,.hlavní ekonom BHS
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Ethiopia kondžo no

A

no, je to tak, na podivnosti tam narazíte na každém kroku. Muslimové
tam solí kafe, mimochodem skvělou
kávu kvality jinde nepoznané, a tradičním
pokrmem je kvašený chleba z mouky plodiny teff, který se jmenuje indžera, vypadá
jako obrovská palačinka, je hodně kyselý
a podává se zpravidla stočený do ruličky,
takže si ho neznalý Evropan snadno splete
s ručníky v hotelové koupelně.
Ale Etiopie je především nádherná země,
v mnoha svých částech téměř panenská,
mnohdy nepolíbená. Rozhodně stojí za vidění. A to dříve, než se zahraniční investoři,
především ti čínští, pokusí zemi proměnit k obrazu svému. V dobrém i špatném
smyslu.
voda Pro etioPii
Zatím je Etiopie svá. I se všemi zásadními
neduhy. Především zde, hlavně na venkově,
chybí dostupná pitná voda. Pomáhat se s tím
snaží dlouhodobý společný projekt Voda

pro Afriku Nadačního fondu Veolia, skupiny
Veolia a humanitární organizace Člověk
v tísni. A nutno říct, že zásadně mění místním život. Výstavba vodovodního systému
a hlavně jeho provoz pomáhají učit místní
obyvatele, chtělo by se skoro říct, evropským
návykům. Filozofie pomoci je jednoduchá. A zdá se, že jako jedna z mála opravdu
funguje. Máte problém s nedostatkem pitné
vody? My vám s ním pomůžeme, seženeme
peníze, vybereme od dárců, zajistíme vrt,
infrastrukturu, zaplatíme, ale pak už se
starejte hlavně sami. Je to na vás.
kočkodan a koZí maSo
Když přijedete do Etiopie, máte pocit, často
oprávněný, že místní všenárodní tradicí je
„zevlování“. Etiopané vypadají, že mají na
vše dost času, výjimkou není ani personál
v hotelu. Třeba servírka se plouží mezi stoly,
s klidem přehlíží vyzývavé pohledy hostů,
kteří by si rádi objednali. Klid, mír a ignorace. Ovšem jen do chvíle, než na terasu hotelu

přiběhne kočkodan červenozelený a ze stolu
ukradne housku. V té chvíli se servírka „probudí“ a sehne se pro kámen. Třemi rychlými
skoky opici vyplaší, ta s houskou peláší a už
je 30 metrů daleko, když ji servírka zasáhne
přesně mířenou ranou do kožichu. A poté se
zase přepne do svého plouživého modu.
Velmi zajímavé jsou i místní stravovací
návyky. Etiopané například milují syrové
maso, hlavně kozí a kůzlečí. Často jej jen
přihřejí s máslem a kořením – pro Evropana, který neustále žmoulá v kapse desinfekční gel, věc opravdu raritní.
Výše zmíněná ignorace ale neplatí vždy.
Například je zvykem, že když Etiopan sedí
u stolu v restauraci, přinesou mu jídlo
a on vidí, že jiný host nic nemá, pozve jej
ke stolu ke svému pokrmu. Pozor, špatně
se odmítá, a pokud má stolovník v misce
syrovou kozu, desinfekční gel polykat
nedoporučujeme.
IVO ČERMÁK

FOTO: Tomáš Novák

Etiopie je krásná. Země skvělé kávy,
hrdých tradic, úžasné přírody
i zvláštností
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Co navštívit
• ADDIS ABEBA. Hlavní město Etiopie, s nejvyšší
pravděpodobností začátek vaší cesty, bylo založeno
na konci 19. století. Jsou tu muzea i zajímavá místa
z období císařství, můžete navštívit největší trh v Africe Mercato. Věřte ale, že brzy se vám bude chtít pryč.
Město trpí klasickými neduhy rozvojových metropolí,
všude smog, odpadky, stará auta a žebráci.
• SEVERNÍ HISTORICKÝ OKRUH. Základem pro
tento okruh jsou čtyři města. Nejstarší z nich je
Aksum, místo mnoha obelisků, katakomb, paláců
a dalších staveb. Zde se zrodila etiopská ortodoxní
církev. Za vidění stojí Lalibela, kde byly vybudovány
podzemní chrámy asi před 800 lety, Gonder známý
svými hrady a nejmodernější Bahir Dar na jezeře
Tana, odkud se dá vyjet k vodopádům Modrého
Nilu.
• SKALNÍ KOSTELY V TIGRAI. Je zde více než
100 kostelů, ručně vydlabaných v pískovcových
skalách v údolí Tigrai.
• SIMIEN. Nádherná horská krajina, která se tyčí
až do výšky 4620 metrů (Ras Dashen), doporučujeme vydat se zde na trek nebo vyjížďku na oslech.
• JIŽNÍ OMO. Žije zde asi 40 animistických kmenů
se svými zvláštními zvyky a tradicemi. Populární
je zejména vyztužování spodního ženského rtu
destičkami.

voda nad Zlato.
Etiopie má k dispozici
naleziště soli, zlata, platiny,
železné rudy, drahých
kamenů, tantalu, mědi
a zatím nevyužitá ložiska
ropy a zemního plynu, niklu
mramoru a žuly. Největším
problémem země je ale
nedostatek pitné vody. Díky
projektu Voda pro Afriku
mohou v krizových oblastech
místní jezdit s barely pro
vodu k odběrným místům.

• AFAR. Vyschlá oblast země s tektonickými poruchami (116 metrů pod úrovní moře se nachází proláklina Danakil), oficiálně nejteplejší místo na zemi.
• HARAR. Legendární opevněné město založené asi
v roce 1520, v 19. století bylo nejdůležitější obchodním střediskem. Žil a obchodoval zde s kávou Jean
Arthur Rimbaud, jeden z tzv. prokletých básníků.
• JEZERA VELKÉ PŘÍKOPOVÉ PROPADLINY. Jižně
od Addis Abeby se nachází šest velkých jezer.

Jak se tam dostat
Do Etiopie se létá nejčastěji přímým spojem z Vídně, případně Frankfurtu, zpáteční letenku je možné
pořídit zhruba od deseti tisíc korun (záleží na akčních nabídkách), cesta zabere okolo šesti hodin.

Očkování

FOTO: Tomáš Novák

• POVINNÉ: Před cestou do Etiopie se všichni
cestovatelé musejí povinně nechat naočkovat proti
žluté zimnici. Vakcína se musí podat s alespoň
desetidenním předstihem.
• DOPORUčENÉ: Rutinní očkování – než vyrazíte do Etiopie, nechte si překontrolovat platnost
očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu
a spalničkám (hepatitida A, hepatitida B, vzteklina,
meningokoková meningitida).

JsMe svÍ. Etiopie je
jedinou zemí v Africe
osídlenou původním obyvatelstvem, která nebyla
nikdy kolonizována. Místní
si tu i dnes žijí po svém: na
silnici nejčastěji vidíte auta,
která byla z módy už v devadesátých letech, smečka
divokých psů pospává před
luxusním hotelem a taxikáři
své trojkolky opravují na
ulici a myjí v potoce.

• MALáRIE: Je velkým rizikem v celé zemi, výjimkou jsou pouze oblasti s nadmořskou výškou vyšší
než 2500 metrů a hlavní město Addis Abeba.
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Japonec nakonec

I když se model UX tváří jako Evropan,
svoje kořeny nezapře

Ž

ádný jiný prémiový sektor nerostl v poslední době tak rychle jako
segment kompaktních SUV. BMW,
Audi, Jaguar, Volvo představily v uplynulých
měsících urychleně nové modely. A pozadu nezůstal ani Lexus. Dnes už se může
pyšnit trojkou sportovně užitkových vozů.
K menšímu modelu NX a větší vlajkové lodi
RX se připojila novinka UX, malý městský
crossover.
milionové PoSeZení
Marketéři japonské luxusní značky mají
jasno: tento crossover budou na starém
kontinentu kupovat hlavně třicátníci. Mladí
lidé patřící do skupiny nazývané poněkud
kostrbatě — kreativní městští hledači.
Zároveň očekávají, že do novinky usednou
i starší páry, pro které už bude jejich stávající SUV velké.
Ti přitom v UX nenajdou to, proč si
dnes kupují sportovně užitkové vozy, tedy
impozantně vyšší posez a báječný rozhled
do všech stran. Pokud na těchto dvou
atributech trvají, měli by se rozhlédnout
jinde. Zato by je Lexus UX mohl přitáhnout svými skvělými, elektronicky

lexus uX 250h
2Wd f sport
Motor:
benzinový: řadový čtyřválec, 1987 cm³,
112 kW (152 k)
elektromotor: AC synchronní, permanentní
magnet / indukce, 80 kW (109 k)
Nejvyšší rychlost: 177 km/h
Zrychlení (0–100 km/h) – 8,5 s
Převodovka: bezestupňová E-CVT
Pohon: předních kol
Provozní hmotnost: 1615 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2110 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):
4495 × 1840 × 1540 mm
Zavazadlový prostor: 320/438 l
Spotřeba (kombinovaná): 4,1–4,3 l/100 km
První cena vozu (akční):
799 000 Kč (UX 200)
Základní cena testovaného vozu:
1 200 000 Kč

nastavitelnými sedačkami. Nejen že jsou
odvětrávané, vyhřívané, ale především
přímo božsky tvarované. Drží tělo pevně
sevřené v „pohodlných kleštích“. Takové
bylo naše hlavní zjištění po ujetí prvních
desítek kilometrů.
A hned následující – vůz skvěle seděl. Na
rozdíl od jiných SUV v zatáčkách držel, nekymácel se, netrpěl nedotáčivostí. Choval se
téměř jako hatchback. Bylo to dáno tvrdším
naladěním podvozku, tuhostí vozu (na které
japonští inženýři výrazně zapracovali). Dále
pak velmi nízko položeným těžištěm. A hlavně tím, že baterie v testovaném hybridu byly
umístěny pod zadními sedadly, což přispělo
k ideálnímu rozložení hmotnosti vozu.
kultivovaný ProJev
Základ nabídky tvoří čistě benzinová verze
UX 200 s výkonem 171 koní. Dvoulitr bez
elektromotoru se nabízí pouze v jedné
verzi, tato předokolka stojí v současnosti
od 799 tisíc korun, a dále už je UX nabízen
pouze jako hybrid.
Testovaný vůz poháněla kombinace benzinového dvoulitru (152 k) a elektromotoru
(109 k). Jak jezdil? Jedním slovem kultivo-
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HYBrid v aKCi. Rozjezdy jsou
tiché, spalovací motor se připojuje
plynule. Ve skvěle odhlučněné kabině
v podstatě není možné poznat, kdy se
tak stalo.
2

JaKo na dlani. Tlačítek na
volantu je přehršel. Výhodou je, že
máte veškeré funkce po ruce.
3

NEPŘEHLÉDNUTELNÝ. V davu
se UX se svým designem plným ostrých lomů a velkých ploch rozhodně
neztratí. A ne vše je pro parádu.
Třeba zahnutá koncová světla plní
aerodynamickou funkci.
3

FOTO: Lexus

vaně. Všechno bylo takové plynulé, komfortní, nic trhavého, rušivého. Netrhal asfalt při
rozjezdech, zásluhou skvělého odhlučnění
nebyl slyšet svist zpětných zrcátek. Pohodička, klídek.
Proklamované spotřeby jsem mimo
Prahu nedocílil ani tehdy, když jsem se
snažil na plynový pedál obrazně řečeno jen
dýchat. Pohybovala se standardně kolem
6,2 l/100 km. A když jsme se trošku odvázali v zatáčkách, atakovala i devítilitrovou
hranici. Na druhé straně v uličkách Starého
Města jsme se pohybovali většinu času
v ryze elektrickém mody. A ještě jedno plus
je třeba v této souvislosti zmínit, poloměr
otáčení. S tímto autem se ve městě vejdete
opravdu všude.
oStrý výraZ
Samostatnou kapitolu zasluhuje design
vozu. Je zvláštní. Někomu sedne, někomu
ne. To nemá cenu moc rozebírat. Šéfkonstruktérka vozu Chika Kako a šéfdesignér
Tetsuo Miko se sice snažili přizpůsobit
Evropanům, vůz stavěli na základě jejich
připomínek. Luxusní městský crossover
UX přesto nezapře místo svého zrodu.

„Naším cílem v případě nového modelu
UX nebylo napodobovat tradiční crossovery,
ale překonat veškeré konvence a vytvořit
něco mnohem osobitějšího a dynamičtějšího,“ řekl Tetsuo Miko.
Co ale Lexus nazývá odvážným designem,
mnohým na starém kontinentu nemusí sednout. Ostré úhly a ohyby, kam se podíváte.
Snaha zaujmout nové zákazníky je všudypřítomná. Od výrazné masky chladiče, tak
charakteristické pro vozy japonské značky,
až po neobvyklý design zadní části. Lexus
s tím počítá a svědčí o tom i vyjádření

PlusY a MinusY
Na jedné straně boduje dobře odfiltrovaná
kabina se špičkovými materiály, skvělé
sedačky, řízení poskytuje dobrou odezvu,
odpružení je komfortní, na straně druhé
hodnocení sráží skrovný zavazadlový
prostor a komplikované ovládání infotainmentu.

Soupeři

jeho představitelů, že toto auto by si mohli
(a měli) kupovat hlavně lidé, kteří dosud
žádný vůz této značky nevlastnili.
Jako doma
A poslední pohled věnujme interiéru. Skvělé
sedačky už jsme zmínili. I na zadních se
pohodlně usadí lidé vysocí kolem 180 centimetrů. Horší už je to s mělkým zavazadlovým prostorem (320 l). Do „designovky“ od
jakékoli automobilové značky se obvykle
většinou „nic“ nevejde. Ani v tomto případě
to není jinak.
Skvělé jsou uvnitř kabiny použité luxusní
materiály, jejich pečlivé zpracování. Po
usednutí za volant se okamžitě cítíte uvolněně a ten pocit se jen znásobí při prvním rozjezdu. Dejte ale pozor, abyste si ho nezkazili
tím, že začnete něco vyhledávat za pomoci
touchpadu za jízdy. To raději zastavte a udělejte to v klidu. Anebo požádejte spolujezdce.
Na druhé straně jsme ale možná příliš
příkří, když upřednostňujeme jiné řešení,
například otočný volič. Po delší době se lze
s tímto zcela jistě také sžít…

BMW X1, Range Rover Evoque, Volvo XC40
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Živnostníci opět sáhnou hlouběji do kapsy
Pro plátce minimálních záloh na sociální
a zdravotní pojištění nemá stát dobrou zprávu

V

Sociální PoJištění
měsíčně o 144 korun více než letos, a to
Povinné odvody na sociální zabezpečení se
2352 Kč.
vypočítávají z průměrné měsíční mzdy, kteOproti sociálnímu pojištění pro placení
rá roste v Česku rychlým tempem. Pro příští
zdravotního pojištění platí, že se zvýšené
rok je stanovena vládou na 34 835 korun
pojistné musí hradit od začátku nového
(oproti loňským 32 699 korunám).
roku.
„Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný
Zálohy na zdravotní pojištění platí zpětně,
jako v uplynulých letech. V případě minimáltakže novou vyšší zálohu byste měli uhradit
ních záloh je to u zdravotního pojištění
své zdravotní pojišťovně již v únoru. Splat13,5 procenta z poloviny průměrného platu
nost minimální zálohy je vždy do osmého
a u sociálního pojištění 29,2 procenta ze
dne každého měsíce.
čtvrtiny průměrné mzdy,“ připomíPokud jste plátci vyšších než miná daňová poradkyně ze společnimálních záloh, ty se vám zvýší
nosti Mazars Gabriela Ivanco.
(případně sníží) na základě
Minimální měsíční zálohy
předložení nového přehledu
u odvodů pro ČSSZ se
o příjmech a výdajích za rok
pro rok 2020 zvyšují na
2018.
Kč bude minimální
2544 korun. Jinými slovy:
Podnikáte-li prvním rozáloha na socíální
drobní živnostníci, jejichž
kem, platíte minimální zálohu
pojištění v roce
hrubý zisk nepřesahuje průautomaticky. Příklad: Michal
2020
měrnou mzdu, zaplatí na zálohách
Novák zahájí hlavní samostatnou
o 156 korun měsíčně víc než v roce
výdělečnou činnost od března 2020.
2019. Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ,
Do 8. dubna tak bude muset uhradit první
které v daném roce s podnikáním začaly,
zálohu ve výši 2352 korun a bude ji odvádět
a dále pak ti podnikatelé, jejichž roční hrubý
pojišťovně i ve zbývajících měsících roku bez
zisk nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi.
ohledu na výši výdělků.
Takových je přitom v Česku stále většina.
PoZor na Sankce!
Zdravotní PoJištění
Velká část živnostníků platí zálohy prostředTradičně narostou také minimální zálohy
nictvím trvalého příkazu a peníze odcházejí
na zdravotní pojištění. V roce 2020 zaplatíte
z jejich bankovních účtů. Pokud nechcete

2544

doplácet a zároveň hradit penále, na které
vás zdravotní pojišťovna nebo ČSSZ upozorní často až v době, kdy vyšplhá na několik tisíc korun, musíte si hlídat příslušné termíny.
Penále se navíc každoročně mírně zvyšuje,
a to kvůli rostoucí repo sazbě ČNB.
V roce 2019 se změnily i termíny, dokdy
musí mít Česká správa sociálního zabezpečení peníze na důchodové (sociální) pojištění na účtu. Podle nového znění zákona musíte za leden 2020 zaplatit už do 31. ledna.
U sociálního pojištění je nicméně rozhodující odevzdání přehledu o příjmech
a výdajích. Měsíční zálohu v nové výši odvedete až za měsíc, kdy odevzdáte přehled za
rok 2019. Do té doby platíte stejně vysokou
zálohu jako v předchozím roce. Většina
živnostníků svou povinnost splní do konce
dubna – tj. měsíc po odevzdání daňového
přiznání.
Živnostníci, kteří platí pojistné složenkou, musejí požádat svou místně příslušnou OSSZ o doručení poukázek, protože
je úředníci neposílají automaticky. Žádost
na správu sociálního zabezpečení můžete
podat písemně poštou, e-mailem (a to i bez
ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím vaší datové schránky či osobně
na pobočce.
JaKuB ProCHÁZKa.(prochazka@mf.cz)

FOTO: Shutterstock.com

roce 2020 se jim zálohy opět výrazně
zvednou, a to u obou typů pojistného. Celkově zaplatí o 300 korun
měsíčně víc.
Podnikatelé už si zvykli - zvyšování plateb
je v Česku standardem. Za posledních
patnáct let narostly u obou pojištění o více
než dvě třetiny. Loni a letos je ale zvýšení
nejmarkantnější.
V roce 2018 se měsíční platba pro Českou
správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) zvýšila o 128 korun a pro letošní rok dokonce
o 199 korun. A příští rok budou muset osoby
samostatně výdělečně činné sáhnout do
kapsy ještě hlouběji.
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Štěstí jako byznys plán

Spokojení zaměstnanci zvyšují
produktivitu i ziskovost firem

P

FOTO: Shutterstock.com

okud jsou lidé ve firmě spokojení,
roste její produktivita o celých
12 procent. Nárůst přidané hodnoty
na každé odpracované hodině se u šťastných
zaměstnanců zvyšuje dokonce o 20 procent.
Ve chvíli, kdy se české podniky přetahují
o zaměstnance — a jejich mzdové rozpočty
kvůli opakovanému zvyšování platů praskají
ve švech —, hledají firmy další možnosti, jak
zvyšovat produktivitu práce a stabilizovat
svůj personál. Stále více přitom využívají
zkušeností ze zahraničí. Ty ukazují, že zvyšování platů nemusí být jedinou cestou.
Ve chvíli, kdy se zaměstnanec rozhodne
změnit zaměstnání, hraje při jeho rozhodování čtyřikrát větší roli vidina spokojenosti než výše finanční odměny, upozorňují
experti.
Profesní spokojenost zaměstnance má
prokazatelný vliv na věrnost zákazníka
a zvyšuje produktivitu o 12 procent, čímž
zvyšuje i celkovou ziskovost firmy.
Trojice výzkumníků, Christian Krekel,
George Ward a Jan-Emmanuel De Neve
z prestižních byznysových škol, ve své studii
poukazuje na fakt, že i jen drobný posun
vnímání spokojenosti u zaměstnanců přinese firmě dvacetiprocentní nárůst přidané
hodnoty na každé odpracované hodině. Subjektivní pocit spokojenosti zaměstnanců tak
přináší prospěch nejen lidem samotným, ale
i jejich zaměstnavatelům.
hlavní role v továrnách
Z dat z více než 82 tisíc firem se ukazuje, že
nejsilnější vztah mezi vnímanou spokojeností v práci a ziskovostí podniku je ve
výrobních firmách. Trojice výzkumníků si
to vysvětluje tím, že v továrnách se tradičně
pracuje hlavně s bezpečností provozu a efektivitou procesů.
„Právě postoj a vnímání práce pracovníky
ve výrobních procesech ovlivňují kvalitu,
efektivitu a bezpečnost v továrnách. Tím si
vysvětlujeme onu nejsilnější korelaci mezi
spokojeností zaměstnanců a ziskovostí ve
výrobních firmách oproti dalším sektorům,

jako jsou finance, maloobchod či služby,“
uvádějí vědci ve své studii.
A naopak. Nespokojení pracovníci přinášejí firmě ztráty. Odbornice na lidské zdroje
Suzanne Lucasová odhaduje, že odchod
zaměstnance v konečném důsledku stojí firmu zhruba 150 procent jeho ročního platu.
Klíčem k udržení si kvalitních lidí je umět
přesně a včas odhalit jejich nespokojenost.
Některé firmy se proto snaží vyvíjet
nástroje, které nespokojenost zaměstnanců
odhalí. Zaměřuje se na to například online
služba EMU, která chce předejít dlouhodobější frustraci zaměstnanců tím, že ji zaregistruje už na počátku a nabídne řešení.
Funguje přitom na jednoduchém principu
smajlíků. „Z čerstvých dat, která jsme nasbírali
tři měsíce od nasazení, vidíme, že EMU funguje. Asi 70 procent zaměstnanců firem, které
EMU používají, nástroj začalo aktivně využívat.
Vzhledem k velikosti podniků to považujeme za
úspěch,“ říká šéf EMU Michal Bako.
nový člověk SnižuJe
Produktivitu
Třetina uživatelů nevyužívá pro vyplnění
jen předdefinované smajlíky, ale doplňuje
své hodnocení také textem, což pomáhá manažerům lépe pochopit postoje pracovníků.
„Fluktuace je v dnešní době aktivního
headhuntingu a hladu po kvalitních lidech

strašákem každého manažera. Ve Spojených
státech dosahuje napříč obory asi 15 procent, přičemž v oborech gastronomie, retail,
pohostinství a turismus dosahuje ještě
mnohem vyššího podílu,“ dodává Bako.
Jen na školení nového člověka musí firma
investovat 10 až 20 procent jeho ročního
platu, další náklady pak souvisejí s jeho
sníženou produktivitu v prvních dvou letech
a se snížením produktivity práce jeho kolegů. „Lidé jsou přepracovaní a demotivovaní.
Firma přichází nejen o peníze a člověka,
ale také o jeho know-how a sociální vazby,“
doplňuje Michal Bako.
Firmy se proto stále více zabývají tématem štěstí v práci. „Spokojenost zaměstnanců lze přitom navyšovat i zdánlivými
drobnostmi, které nestojí moc času ani
příprav. Podniky mohou například dát svým
zaměstnancům větší autonomii v rozhodování o své pracovní době nebo je podpořit
ve vnímání a rozvoji laskavosti. I něco tak
jednoduchého jako upřímné poděkování za
dobře odvedenou práci dokáže zázraky. Ale
začít můžeme jen tím, že lidem umožníme
rozumět podstatě zaběhnutých procesů.
Často stačí, když je zkrátka vysvětlíme
lidsky namísto nepřátelského formálního
jazyka,“ konstatuje poradce Michal Šrajer.
daliBor dostÁl.(dostal.mf.cz)
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Poločas rozpadu
Babišův kabinet stihl rozdat
sociální dárky a zakleknout
na státní firmy
Andrej Babiš si v těchto dnech připomíná dva
roky od doby, kdy se vlády ujal jeho kabinet,
tehdy ještě menšinový. Výročí poločasu vlády
přichází přesně v době, kdy není jisté, zda
příští dva roky Andrej Babiš v roli premiéra dovládne. Střet zájmů, ze kterého ho
Evropská komise viní, tlačí Babiše k tomu,
aby se buď zřekl dotací pro své bývalé firmy,
nebo aby nebyl premiérem. Při volbě, kterou
bude muset dříve nebo později udělat, je
nejelegantnějším východiskem model, kdy
bude dále předsedou strany, ale faktickým
premiérem bude jiný člen hnutí ANO.
Týdeník Euro sestavil seznam nejslabších
míst programu Babišova kabinetu. Střet
zájmů je samozřejmě tím největším. Vláda
ale kulhá i v tom, co si sama vytyčila jako
priority, třeba v přípravě dopravních staveb,
boji proti korupci nebo snižování zátěže pro
podnikatele.
BoJ Proti koruPci
Babišova vláda si vetkla protikorupční tažení
jako jeden z hlavních cílů svého působení.
Potíž je ale v tom, že zrovna z úst premiéra
podezřelého ze střetu zájmů zní tyto teze
pouze jako marketingový tah. Vládě je ke cti,
že se do tématu pustila, jenže stačí se podívat
blíže, jak zákony vypadají nebo jak pokračuje
tempo jejich schvalování, a dojem z přijímání
zákonů na oko jen zesílí.
Prvním příkladem může být zákon o
lobbingu. Třeba v USA má obdobný zákon
dlouhý vývoj a je jedním z pilířů transparentnosti, v Česku jde ale o paskvil, k němuž
se sešly stovky připomínek, nesouhlasí s
ním řada ministerstev, ruce od něj dala pryč
i Legislativní rada vlády. Je proto jasné, že
návrh, který leží od léta ve sněmovně, neměla
v takto nepřipraveném stavu vláda vůbec
předkládat. Ze zákona zavádějícího mimo
jiné registr lobbistů a lobbovaných je navíc
vyjmut prezident republiky. Ker

Zavřete depo
V neděli 15. prosince vyjedou
místo národního dopravce
soukromníci
Pokud by ta budova stála kdekoliv jinde,
bude jedním z nejvýraznějších míst regionu.
Jenže mohutná třináctipatrová stavba, na
jejíž střeše svítí nápis Most, vyrostla skoro
v nejnižším místě města. Obří vlakové
nádraží už téměř nedýchá a tiše připomíná
vyčpělou slávu zdejší hnědouhelné horečky.
Od neděle se však mezi zašlými perony opět
začnou dít věci.
Most bude stanicí, kde se naplno projeví
česká vlaková liberalizace. Každý den se
tu budou nově střetávat vlaky hned pěti
železničních dopravců. Kromě Českých drah
a společnosti GW Train Regio provozující
rychlíky z Plzně zastaví v Mostě i vlaky firem AŽD Praha, Die Länderbahn a soupravy
RegioJetu.
Ústecký kraj se stává vzorem toho, kam až
může revoluce na české železnici dojít. „Snažíme se, aby se cestování v rámci integrované dopravy neustále zlepšovalo,“ vysvětluje
příčiny zásadní proměny Jaroslav Komínek
(KSČM), náměstek hejtmana pro dopravu.
Nový vlakový jízdní řád se nicméně
neprojeví pouze na regionální železnici
a v lokálkách. Soukromníci díky lepším
nabídkám vytlačili České dráhy i z několika rychlíkových tratí. Tou je třeba
i důležitá slezsko-moravská magistrála
spojující Bohumín s Brnem. Tam bude
nově rychlíky vypravovat pouze RegioJet. Denně sedmnáct z Brna, sedmnáct
z Bohumína.
Potíž je, že ministerstvo dopravy nezareagovalo na příchod nových dopravců včas.
Česko ještě nemá jednotný tarif, který by
umožňoval ve všech vlacích cestovat s jedním lístkem. Projekt společné jízdenky by
se měl rozběhnout až příští rok v prosinci.
V jednotlivých krajích tak buď lidé pojedou
na celoregionální lístek, nebo budou muset
vědět, která firma jejich vlak provozuje,
a jízdenku si pořídit u ní. ost

Bičování mrtvého koně
Systém financování zdravotní
péče je potřeba zbořit, říká
právník Ondřej Dostál
Jaká je cena života pacienta, kterou jsou ještě
spoluobčané ochotni zaplatit skrz systém
zdravotního pojištění? A pokud se na vaši
léčbu peněz nedostane, je to konec, nebo může
pomoci soud? Ondřej Dostál je právník, na
kterého se obrátíte, když budete mít pocit, že
vás doktoři neléčí tím správným způsobem
nebo vám pojišťovny odmítají zaplatit péči, na
kterou máte právo. Nesoustředí se na náhrady
škody za chyby lékařů, ale na chyby v systému.
A Ondřej Dostál je také spoluautorem ústavní
stížnosti skupiny senátorů na úhradovou
vyhlášku, která vyděsila mnohé z těch, kteří
systém zdravotní péče v Česku spravují a řídí.
O co jde ve sporech pojištěnců proti
systému?
Na rozdíl od typických pacientských žalob
nejde o to, pohnat doktora před soud a vysoudit
peníze za to, že špatně léčil. Zde naopak pacient
říká: Celý život jsem vám povinně platil, nyní
jsem vážně nemocný, tak mi proplaťte léčbu,
kterou podle lékařů potřebuji. V těchto sporech
se žalobci nedomáhají ani tak peněz, jako šance
na léčení. Pokud se v těchto případech náhrada
škody požaduje, bývá to proto, že se systém,
zpravidla pojišťovna nebo ministerstvo,
zachoval k nemocnému hrubě nefér, nebavil
se s ním, přes naléhavou potřebu léčby ho
zkoušel procesními obstrukcemi vydusit. Jde
tedy kultivovaně řečeno o odškodnění za zásah
do práva na spravedlivý proces, neboť i toto
základní právo občana má svou cenu, která
není nulová. BOŘ
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Por adna

Jak bych mohl zaujmout budoucího zaměstnavatele?
Poraďte nějaké „triky“ do životopisu?
Josef. K., Brno

se učit, pružně reagovat na změny, přizpůsobovat se, tzv. být agilní a v neposlední
řadě důvěryhodnost a spolehlivost. Jsou to
věci, které z životopisu nevyčtete, z digitální
stopy, kterou člověk zanechává na internetu, a z osobního setkání s kandidátem už
obvykle ano.
Vyvíjejí se firmy i styly náboru zaměstnanců a také u životopisů lze sledovat řadu
trendů.
1. detaily ProfeSní ceSty
Pracovní zkušenosti by měly být v CV rozepsané, nestačí uvést jen jméno firmy a pozice.
Tři projektoví manažeři ve třech různých
firmách mohou dělat různé věci. Popisky praxe by se měly orientovat na výsledky, na čem
se uchazeč podílel, za co měl zodpovědnost.
Stejně tak lze rozepsat detaily u formálního
studia, jaké předměty a vyučující uchazeč
měl, nebo u vlastních projektů či absolvovaných kurzů a workshopů, které jsou k nabízené pozici relevantní, obzvlášť měníme-li
obor, je třeba nastínit směr, kam a proč chci
přesměrovat své další profesní kroky.
2. míSto klišé raděJi
konkrétně
Schopnosti a dovednosti, které uchazeče charakterizují, se hodí vypíchnout už

3. interaktivně S odkaZy
Životopisy posílané e-mailem lze obohatit
různými hyperlinky – na profesní sociální
síť LinkedIn, na vlastní portfolio s ukázkami
práce, na výstupy a úspěchy ze zaměstnání
(například odkaz na web konference, kterou
uchazeč zajišťoval jako produkční).
Díky sociálním sítím a sdílení se zvyšuje
tlak na upřímnost a pravdivost uvedených
údajů v životopisu, je tolik možností si to
ověřit. Naopak hodně prosperují ti, kteří mají
dobré reference a ohlasy na svou práci. Do
budoucna vidíme jako funkční nástroj online
digitální portfolia s důležitými informacemi,
která zjednoduší ověřování i sdílení.
PETRA DRAHOŇOVSKÁ,
valerY seniCHev,.
koučové projektu Samsung Tvoje šance

FOTO: Shutterstock.com

V

nímání práce se v posledních deseti
letech hodně změnilo, což se odráží
také v životopisech. Dříve bylo na
práci pohlíženo jako na „jednoproudovou
silnici“ – člověk vystudoval nějaký obor
a pak v něm působil v pozicích, které šly
v řadě za sebou, ideálně bez přestávek. Dnes
lidé dělají naráz i víc nesourodých prací,
na fakturu nebo zkrácený úvazek. Klidně
měsíce i roky cestují po světě nebo dobrovolničí v projektu, který jim dává smysl. Co
bylo dříve náboráři vnímáno jako tříštění,
ukazuje dnes na aktivní povahu lidí, jejich
cílevědomost a zkušenosti.
Mnoho lidí má léta sepsáno jedno CV,
které pouze aktualizuje o poslední pracovní
pozice či absolvované kurzy, až když
CV potřebuje použít. To je chyba.
Informace z papírového životopisu si dnes
většina náborářů potvrzuje a doplňuje na
internetu. Díky sociálním sítím, názorům,
komentářům, fotografiím a dalším informacím, které člověk sdílí online, si dokážou prověřit nejenom pracovní zkušenosti
a schopnosti, ale také osobnost uchazeče,
která se v mnoha výběrových řízeních dostává do popředí zájmu.
Životopis je vnímán jen jako jeden
z podkladů pro další jednání. Čím dál víc se
posuzuje osobnost člověka, jeho dovednosti

v úvodní části CV, často se nyní využívá
forma prvního odstavce, který slouží jako
shrnutí toho nejdůležitějšího – úspěchy, vize
a profesní cíle.
Hlavně nezůstávat u klišé typu: umím
pracovat v týmu, jsem flexibilní a rád se
učím novým věcem, popisnější jsou příklady
z praxe, co člověk zvládl, co ho zocelilo.
V CV mají své místo také záliby, které
dokreslí osobnost. Stereotypní „mám rád
kulturu, sport, čtení“ popište konkrétně
jako „cvičím jógu, čtu severské detektivky
a zajímám se o francouzskou kinematografii“, aby nešlo o fráze, ale o představení se.
Pokud zůstanete u obecného popisu, pak
jako všechny ostatní sekce ani tato nemá
vypovídající hodnotu.
Stejně tak už si člověk v sekci IT dovedností nevystačí se strohým „Word, Excel“.
Téměř každý má dnes z práce zkušenost
s více operačními systémy, mnoho lidí umí
pracovat poměrně pokročile s editory fotek,
videí, zvuku, se sociálními sítěmi. Jazykovou vybavenost je pak žádoucí popsat
objektivněji než „začátečník nebo A2“
a doplnit, zda v jazyce komunikujete denně,
občas, jste schopni vést meeting s klientem
či přednášet.
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DAŇOVÉ
terMÍnY

K ALENDÁŘ

individuální konzultace s ředitelem zahraniční
kanceláře CzechTrade v Dubaji. CzechTrade vám
pomůže s vyhledáním tamního partnera a poradí,
jak si při obchodování v SAE počínat. Kontaktní
e-mail: monika.dostalova@czechtrade.cz.

16. ProsinCe
BanKovnÍ ZÁruKY v PraXi
Pražský seminář Bankovní záruky v praxi poskytne účastníkům ucelený pohled na problematiku
bankovních záruk z pohledu tuzemské praxe
a zaměří se na získání praktických znalostí z této
oblasti. Velký prostor bude věnován podmínkám
snižování či zvyšování záruční částky, ukončení
platnosti záruk a provázanosti s podnikovými financemi. Přednášející poskytnou mnoho příkladů
a vzorů. Příležitost bude i k dotazům a diskusi.
Podrobnosti na filipkova@icc-cr.cz.

FOTO: Shutterstock.com

17. ProsinCe
inJeKCe do inovaCÍ
Seminář věnovaný finanční podpoře v oblasti
výzkumu a vývoje proběhne v úterý 17. prosince
v Praze. Odpovědi na otázku, jak financovat výzkumné a vývojové projekty a zavádění inovací do
praxe, se dočkají nejen zástupci malých a středních firem, ale i korporací a vědeckých organizací. Na konkrétních případech budou odborníci
demonstrovat, jak dosáhnout podpory ve výzvě
programu ECSEL. Více na www.businessinfo.cz/cs/
online-nastroje/kalendar-akci/seminar-praha-ecsel-financni-podpora-171219-283552.html.
20. ProsinCe
KUDY DO ARABSKÉHO SVĚTA?
Hledáte nová odbytiště mimo Evropu? Chcete
se svým produktem či službou dobýt pro Čechy
nejatraktivnější trh v arabském světě – tedy
Spojené arabské emiráty? Právě pro vás je určena

6. ledna
ve ZnaMenÍ inCoterMs
Co by mělo patřit do výbavy každého obchodníka,
vývozce i dovozce? Odpověď nabídne seminář,
který se uskuteční v pondělí 6. ledna v sídle ICC
ČR v pražském Florentinu. Akce je zaměřená na
srovnání a vysvětlení rozdílů pravidel Incoterms
2010 a Incoterms 2020. Doložky Incoterms se
promítají také do práce bankovních specialistů,
dopravců, poskytovatelů pojišťovacích služeb či do
jednání se zástupci státní správy (celní a finanční
dohled). Bližší informace na filipkova@icc-cr.cz.

16. ledna
JAK PODNIKAT U SOUSEDŮ
Pro zástupce byznysu, kteří podnikají na vnitřním
trhu EU a zejména v německy mluvících zemích,
je určen seminář, který proběhne třetí lednový
čtvrtek v pražském sídle Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Hlavními tématy budou přeshraniční poskytování služeb, vysílání pracovníků či
financování malých a středních podniků. Zástupcům firem budou na akci k dispozici i zástupci
Evropské komise a rakouské a německé státní
správy. Více na https://www.mpo.cz/
/udalost391.html.

16. ProsinCe
DAŇ SILNIČNÍ
• záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve
výši nejméně 70 procent roční
daňové povinnosti, pokud je
poplatníkem daně provozovatel
vozidla se sníženou sazbou
daně podle § 6 odst. 10 zákona
o dani silniční
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• čtvrtletní nebo pololetní záloha
na daň
20. ProsinCe
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• měsíční odvod úhrnu sražených
záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti
27. ProsinCe
DAŇ Z PŘIDANÉ
HodnotY
• daňové přiznání a splatnost
daně za listopad 2019
• souhrnné hlášení za
listopad 2019
• kontrolní hlášení za
listopad 2019
ENERGETICKÉ DANĚ
• daňové přiznání a splatnost
daně z plynu, pevných paliv
a elektřiny za listopad 2019
SPOTŘEBNÍ DAŇ
• splatnost daně za říjen 2019
(pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za listopad
2019
• daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební
daně například z topných olejů
a ostatních (technických)
benzinů za listopad 2019
(pokud vznikl nárok)
31. ProsinCe
DAŇ Z PŘÍJMŮ
• odvod daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za
listopad 2019
Daňový kalendář na leden 2020
najdete od 31. 12. 2019 na
serveru Businessinfo.cz.
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Selfíčkáři jsou všude. Není před nimi úniku

I

mbecilové a influenceři jsou fakt happy.
Už roky mobily, foťáky a kamerami zachycují svoje rozjuchané výrazy namísto
přírodních krás a historických památek,
před nimiž pózují. A v poslední době se posunuli dále. Jejich etudy se odehrávají v čím
dál zapadlejších zákoutích. Místech, o nichž
donedávna nikdo nevěděl. Naposledy se to
„přihodilo“ jednomu schodišti v newyorském Bronxu. Čím přitáhlo pozornost?
Herec Joaquin Phoenix ve filmu Joker,
který byl nedávno uvedený do kin, sehrál
skvěle roli padoucha. Na zmíněném schodišti
poskakoval v nepřehlédnutelném kostýmu,
červenožlutém klaunovském oděvu. Zrodilo se tak další poutní místo pro nadržené
egomaniaky. Dnes se mu přezdívá Jokerovo
schodiště, a má dokonce na síti hastag #jokerstairs.
Jeho přitažlivost je ohromná. Den co den
na schody proudí ve stopách Jokera stovky
natěšených selfíčkářů. Napodobují gesta
zloducha a fotí se ostošest. A to i přes nevoli
místních. Nedávno po nich jeden obchodník
vrhal s gustem vajíčka se slovy: „Jen votravujou, do krámu nepáchnou!“ Pravda, na místa,

kde se natáčely například slavné filmy a seriály, vyráželi fanoušci už dříve. Nová je ale
samozřejmost, s jakou si selfíčkáři vytipovaná místa dnes „osvojují“. Rychlost, s jakou
se tato „epidemie“ šíří. S jak velkým počtem
lidí se toto všechno děje. V angličtině se pro
to už vžil výraz „meme tourism“.
Je to vlastně budování vlastní značky
v přímém přenosu. Doba to žádá. Je třeba
potvrdit status, ukázat, že jsem in. Užít si
svých patnáct minut warholovské slávy.
A je vlastně jedno, jestli na schodišti Jokera
v New Yorku, před Lennonovou zdí v Praze,
na troskách zničené černobylské atomové
elektrárny nebo někde jinde…
Na druhé straně je třeba přiznat, že nový
fenomén rozradostnil cestovní kanceláře,
dopravce, hoteliéry i pronajímatele bytů.
Ti si mnou ruce. Už žádná terra incognita.
Dostane se na všechny. A že přitom nejde
o poznávání historicky zajímavých míst,
památek, krásných zákoutí? O rozšiřování
vlastních obzorů? No a co.
Tož tak…
JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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