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firmy Konica Minolta Business 
Solutions Czech

„Jsme špičkou na trhu
IT technologií,“
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A pak že nemáme pořádné safari. Dokonce i v kaž-
dém menším městě je! A mnohem divočejší, než jsou 
ty africké. Denně vyráží v tuzemsku do terénu tisíce 
lovců. Místo pušek však třímají v rukách slevové po-
ukazy a letáky a honitbou jsou nablýskaná nákupní 
centra.

Pohledy mají rozzářené a vždy něco uloví. Jen 
málokdo z nich si ale uvědomuje, že i oni jsou lovnou 
zvěří. Mnohé zboží, které nakupují „ve slevě“, totiž 
levnější není. Je to často jen habaďúra, co s lovci slev 
už roky hrají jednotliví prodejci. 

Jak je to ale možné? Jak to, že legendární hláška 
„nechci slevu zadarmo“ z jedné povídky Milo-
slava Šimka a Jiřího Grossmana dnes platí více 

než kdy jindy? V Česku neexistuje negramotnost. 
Předpokládá se tedy, že všichni umějí nejen číst, 
ale i počítat. Alespoň do deseti. Ale tato premisa 
bohužel neplatí. 

Každý by si přece měl umět spočítat, že podnikate-
lé bez zisku nemohou existovat. Pokud permanentně 
nabízejí slevy, musejí po nějaké době zkrachovat. Ale 
to se neděje. Protože velmi často žádné skutečné slevy 
nenabízejí. Namísto ekonomicky i organizačně odů-
vodnitelných sezonních výprodejů „jedou“ perma-
nentní slevovou kampaň a kouzlí s čísly, jak píšeme 
v hlavním článku tohoto čísla. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Hon za přeludem 

„Kupovat si něco, 
co nepotřebujete, 
je mrhání penězi. 
Dokonce i když jsou 
ty věci zlevněné.“

EDi ToR i al

IN
Z
ER

C
E 

  
 A

20
10

00
09

7
FO

TO
: 

Č
TK

 /
 I

LU
S
TR

A
C
E:

 V
oj

tě
ch

 V
el

ic
ký

Mokokoma Mokhonoana, 
jihoafrický filozof, 
autor aforismů a esejí 
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KOMERČNÍ PREZENTACE

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

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

jejich výdrž a vitalita, zlepšilo 
se trávení, spánek, krevní oběh, 
podporuje pročištění, vitalitu, 
přirozenou obranyschopnost a 
imunitu organismu, mají čistší pleť 
a jasnější oči, pevnější vlasy a nehty 
a působí na své okolí šťastnějším, 
pozitivnějším dojmem.

Tuk se během 
detoxikace 
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným 
účinkem NEERA® kúry je snížení 
nadváhy. Protože příčinou 
snížení tělesné váhy není ztráta 
vody, ale především odbourání 
nadbytečných tukových zásob 
a nahromaděných odpadních 
látek, jen velmi malá čast váhy 
(pokud vůbec nějaká) se po 
skončení diety vrátí. Detoxikační 
kúra NEERA®  pomůže organizmu 
najít svou přirozenou rovnováhu 
a „připomene” mu jeho smysl pro 
zdravou a vyváženou stravu. 

„Jedna věc, týkající se Neera 
programu, která mě opravdu nadchla 
je, že množství energie zůstává 
vysoké a můžete tedy být i  nadále 
aktivní ve volném čase i  v  práci.”
– Petr Beneš, mistr světa 
v závěsném létání

    Očistit se,
        posílit
a zhubnout!

Petr Beneš 
mistr světa v závěsném létání 

Vyzkoušejte i Vy!
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Čtvrtinu pracovního času zabraly 
lidem před Vánocemi soukromé 
aktivity. Firmy tak přišly asi o osm 

tisíc korun na jednoho zaměstnance. 
Ukázala to tradiční analýza společnosti 
truconneXion, která zjišťuje využívání po-
čítačů a internetu během adventu na vzorku 
dvou tisíc zaměstnanců v administrativních 
profesích.

Nákupy a přípravy na Váno-
ce odkrojily v prosinci lidem 
v kancelářích z pracovní doby 
rekordních 113 minut denně, 
což je o pět minut více než 
loni. Oproti roku 2014 se flá-
kali téměř o půl hodiny déle.

„Účet za předvánoční 
zneužívání pracovního času 
je závratný. V přepočtu na jed-
noho zaměstnance se vyšplhal na 
7901 korun, což je o 678 korun více než 
loni,“ říká AuditPro manažer truconneXion 
Martin Hnízdil.

Nejvíce času zabere zaměstnancům 
během adventu online nakupování dárků či 
výběr dovolené. Stále častěji také surfují po 
zpravodajských webech a zaměstnávají je 
i aktivity na sociálních sítích.

„Online nákupy letos drtivě vedou, zejmé-
na muži do kamenného obchodu před Váno-
cemi prostě nepůjdou,“ doplňuje Hnízdil. 

Prokletý Prosinec 
S nižší produktivitou se podniky dlouho-
době potýkají právě v posledním měsíci 
roku. Stejně jako v předchozích letech došlo 
i v roce 2019 k masivnímu zneužívání pra-

covního času ve všech kancelářských 
profesích, tedy tam, kde mají 

zaměstnanci přístup k počítači 
a internetu. Logicky klesly 
i pracovní výkony.

Může za to zřejmě také 
lepší ekonomická situace 
a rozvoj e-commerce. Češi 

nemají hluboko do kapsy a za 
dárky utrácejí více peněz. Čas-

těji je také nakupují přes internet.

konec flákání?
Zneužívání pracovního času začíná mana-
žerům vadit. Zahálka zaměstnanců je podle 
dalšího průzkumu truconneXion jedním 
z důvodů, proč elektronicky monitorují, jak 
pracovníci nakládají s výpočetní technikou 
a přístupem na web. 

Loňský rok byl podle názoru Hnízdila po-
sledním ve znamení „bezuzdného flákání“, 
jemuž nahrává rekordně nízká nezaměst-
nanost. Lidé z vedení firem doposud před 
prohřešky zaměstnanců zavírali oči, ale 
dochází jim trpělivost.

„Nyní jsou vidět obavy z propadu růstu 
ekonomiky, proto se řada firem začíná při-
pravovat na hubenější léta a možné propou-
štění. Začínají více sledovat efektivitu práce 
a hledají prostor pro úspory. Pokud se budou 
rozhodovat, koho v budoucnu propustit, 
notoričtí flákači mohou očekávat výpověď 
mezi prvními,“ doplňuje Hnízdil.

Firmy se navíc stále častěji vybavují 
systémy, které zjišťují efektivní využití 
firemních zdrojů včetně lidské síly. Nejvíce 
je to patrné v administrativních profesích 
s nízkou přidanou hodnotou, kde jsou pro 
práci využívány počítače. 

„Práci lidí může nahradit nějaká forma 
umělé inteligence (strojového učení). 
Namísto platby za nevýkonného pracovníka 
budou firmy raději investovat do nových 
technologií, které jeho práci dokonale na-
hradí,“ uzavírá manažer truconneXion. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Adventní čas proflákali
Na produktivitě zaměstnanců firmy 
nejvíce tratí v prosinci. Loni je 
to stálo rekordní sumu

Ústavní soud  
znovu o eeT
Piráti se v prosinci obrátili na 
Ústavní soud s návrhem na zruše-
ní novely zákona o evidenci tržeb. 
Úpravy zákona prý dostatečně 
nereagovaly na nález ÚS, který 
v roce 2017 zrušil plánované zave-
dení třetí a čtvrté vlny EET a škrtl 
i několik dalších ustanovení. Jako 
celek ale zákon u soudu obstál. 
Podle Pirátů je novela „v rozporu 

s právem na informační sebeur-
čení a omezuje právo svobodně 
podnikat“. K návrhu se připo-
jili i poslanci ODS, SPD, TOP 09 
a STAN, celkem 73 zákonodárců. 
Ministryně financí Alena Schille-
rová už dříve řekla, že se zrušení 
EET neobává. 

Ohrožený export?
V roce 2020 bude český export 
podle analytiků stagnovat nebo 

mírně klesat. Největší vliv na 
výsledky tuzemských vývozců 
budou mít obchodní války, vývoj 
německé ekonomiky, brexit či 
výše růstu světové poptávky. Dů-
ležitý pro ně bude i vývoj kurzu 
koruny. Zejména ve strojírenství 
čeká export podle odborníků 
v letošním roce pokles. Ten bude 
zřejmě patrný už za rok 2019. 
Na klíčových trzích totiž klesá 
poptávka. FO
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113
minut denně zaměstnanci  

v práci věnovali  
přípravám  
na Vánoce.
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Pozitivní trend sledujeme už zhruba 
sedm let. V roce 2013 bylo podniků, 
které nezaplatily státu ze svého pří-

jmu ani korunu, přes sto tisíc. Loni už bylo 
hříšníků asi jen 50 tisíc – ovšem z menšího 
vzorku společností. Navíc přibývá firem, 
které odvedou státu více než milion, prozra-
zuje poradce Michal Dvořáček.

Ačkoli podíl společností, které v Česku ne-
odvádějí žádnou daň z příjmů od ukončení 
globální ekonomické krize, permanentně 
klesá, stále ještě jde o každou druhou 
tuzemskou firmu.  Podíl podniků, jež daně 
platí, se za posledních sedm let zvýšil o více 
než devět procentních bodů ze 40,5 procen-
ta v roce 2012 na 49,7 procenta v roce 2018. 
Ukázala to nejnovější analýza poradenské 
společnosti Bisnode.

NepřesNá řeč přesNých čísel
Statistiky mírně zkresluje to, že jsou výsledky 
dostupné pouze u společností s ručením ome-
zeným a akciovek, které plní další zákonné 
povinnosti a zveřejňují své finanční výkazy.  
V období 2012 až 2015 se jednalo o vzorek 
více než 170 tisíc subjektů, za rok 2016 
bylo firem už jen necelých 160 tisíc a o rok 
později 147 tisíc. V roce 2018 bylo do analýzy 

zahrnuto pouze 100 tisíc společností. Firmy 
totiž často zveřejňují výkazy se značným 
zpožděním. „Zhruba 60 procent tuzemských 
společností nepublikuje své finanční výkazy, 
tudíž nemohly být do výsledků zahrnuty,“ 
vysvětluje analytička Bisnode Petra Štěpá-
nová, a připomíná tak další z hříchů českých 
podnikatelských subjektů.

„Za posledních sedm let se podíl společ-
ností, které neplatí žádnou daň z příjmů, 
snížil z 59,5 procenta v roce 2012 na  
50,3 procenta v roce 2018. Nic nebo méně 
než sto tisíc korun v roce 2018 zaplatily asi 
tři čtvrtiny společností, přesně 76,7 procen-

ta. Toto číslo je o šest procentních bodů vyš-
ší než v roce 2012,“ vypočítává Štěpánová.

Daň z příjmu do sta tisíc korun loni 
odvedlo 27 procent firem ze sledovaného 
vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí 
přes 15 procent společností a milion až  
deset milionů na dani z příjmu uhradí  
6,5 procenta subjektů. Podle Petry Štěpá-
nové souvisí současný trend s dynamickým 
vývojem tuzemské ekonomiky stejně jako se 
zpřísňující se legislativou a opatřeními jako 
EET nebo kontrolní hlášení k DPH. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Daňové hříchy 
na ústupu?
Daň z příjmů v Česku stále neodvádí 
polovina firem, neplatičů ale ubývá.

Vesmírný Oscar pro 
čechy
Český startup Dronetag, který 
vede pětadvacetiletý Lukáš 
Brchl, převzal takzvaného 
vesmírného Oscara. Česká 
republika slaví další úspěch 
v oblasti kosmického průmyslu 
a stojí za ním spolužáci z ČVUT. 
Prestižní ocenění Galileo Masters 
si zástupci Dronetagu převzali 
loni na začátku prosince ve 

finských Helsinkách. Firma vyvíjí 
chytré zařízení a software, díky 
kterým bude možné mapovat 
drony v leteckém provozu. 

čechy přitahují IT  
a média
Nejvíce Čechů považuje za neja-
traktivnější práci v IT a médiích. 
Mezi další oblíbená odvětví patří 
bankovnictví nebo automobilový 
průmysl. Naopak nejmenší zájem 

je o stavebnictví či logistiku. 
Vyplynulo to z nového průzku-
mu Randstad Employer Brand 
Research, v němž odpovídalo 
téměř pět tisíc Čechů. Anketa 
zkoumala vnímání atraktivnos-
ti 150 největších soukromých 
zaměstnavatelů v zemi, které zná 
alespoň desetina populace. 
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Daně z příjmu u firem

Daň z běžné činnosti 
Počet firem  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

<= 0 102 392 107 191 102 225 94 831 81 416 74 436 50 580

0 – 100 000 39 913 43 329 45 896 46 638 41 351 39 177 26 578

100 000 – 1 000 000 21 414 22 287 24 641 26 296 23 445 22 841 15 556

1 000 000 – 10 000 000 7 241 7 670 8 841 9 738 9 239 9 581 6 583

10 000 000 – 100 000 000 951 1 083 1 252 1 377 1 452 1 465 1 171

> 100 000 000 96 93 104 112 121 125 114

Celkem 172 007 181 653 182 959 178 992 157 024 147 625 100 582
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Pět českých měst uspělo v soutěži 5G 
pro pět měst, kterou uspořádalo 
ministerstvo průmyslu a obchodu 

ve spolupráci s ministerstvem pro místní 
rozvoj. 

Vítězství v praxi znamená, že lidé během 
příštích dvou let dostanou od Bíliny, Jesení-
ků, Karlových Varů, Plzně a Ústí nad Labem 
služby postavené na chytrých sítích  
5. generace. Díky nim se v daném 
území například zvýší bezpečnost 
nebo bude dostupnější kultura. 

Kamery či digitálNí 
průvodce
V Bílině chtějí na bázi 5G 
technologií zprovoznit 
městský kamerový systém, 
a zvýšit tak bezpečnost oby-
vatel. Přenosové kapacity 5G sítí 
mají obci pomoct snížit současnou 
přetíženost datových přenosů. 

V Jeseníku plánují s využitím 5G sítí strea- 
movat prestižní sportovní závody a rovněž 
modernizovat stálou expozici Vlastivědného 
muzea tak, aby návštěvníky interaktiv-
ně vtáhla do děje. Chybět by nemělo ani 
holografické ztvárnění Vincence Priessni-
tze, s kterým by si hosté mohli díky umělé 

inteligenci popovídat, včetně toho, že by jim 
případně určil lékařskou diagnózu. 

Karlovým Varům mají 5G technologie 
umožnit vyvinout speciálního digitálního 
průvodce, který má podpořit cestovní ruch, 

a těm, kdo ho využijí, poskytnout o di-
gitálních modelech budov a celém 

území podrobné informace. 
Ve městě už existují „chytré“ 
zastávky a moderní dispečink 
pro městskou hromadnou 
dopravu, který umožní 
systém dopravy lépe řídit. 

Záměrem Karlových Varů je 
také to, aby lidé mohli jednorá-

zové jízdné v MHD platit přímo 
ve vozech bezkontaktně. 

Mnoho chytrých projektů rovněž při-
pravují v Plzni. V rámci vítězného návrhu 
budou testovat řízení bezpilotních letadel, 
tedy mimo jiné autonomní lety. Prověřovat 
se bude komunikace či přenos dat.  Jde 
o oblast zařazenou společností Gartner 
mezi top deset příležitostí, jak 5G sítě 
využít. A konečně v Ústí nad Labem chtějí 

vytvořit regionální datovou platformu 
Portabo. Má sdružovat všechny oborové 
domény a informace týkající se projektu 
postaveného na 5G aplikacích, který spo-
čívá v testování autonomních dopravních 
prostředků. Realizuje se na 27 kilometrů 
dlouhém okruhu přímo ve městě, jde o tak-
zvanou U Smart Zone.

Kmitočty zdarma
Všechny výše uvedené 5G projekty se mají 
uskutečnit během následujících dvou let 
s pomocí projektu financovaného z Ope-
račního programu technická pomoc, který 
spravuje ministerstvo pro místní rozvoj.   

Města, která vyhrála soutěž 5G technolo-
gií a aplikací, mimo jiné získají experimen-
tální rádiové kmitočty zadarmo (snížený 
poplatek za experimentální frekvenci bude 
platit smluvní operátor). 

Dále budou mít podporu na posílení pra-
covního týmu, odborné konzultace, budou 
jim uhrazeny náklady na analytické a další 
související aktivity a také získají právo pou-
žívat označení Smart 5G město.  RED

č e s KO

Holografický Priessnitz
Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň 
a Ústí přednostně otestují 5G technologie 
a jejich aplikace

Miliardy pro inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR vyhlásilo veřejnou soutěž v pro-
gramu The Country for the Future 
s cílem podpořit zavádění inovací 
do praxe. V programu navrženém 
na období 2020 až 2027 je k dis-
pozici celkem 6,1 miliardy korun. 
O peníze na své projekty mohou 
požádat tuzemské malé a střední 
firmy včetně startupů. Lze z něj 
podpořit vznik inovativních podniků 

či zavádění poznatků z výzkumu 
a vývoje, tedy inovací, do praxe. 
Usnadnit může také robotizaci či 
automatizaci.  

Nižší daně za dítě  
ve školce
Při vyplňování přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob za rok 
2019 si mohou živnostníci a pod-
nikatelé odečíst z daně takzvané 
školkovné. To se letos zvyšuje 

nejvíce v historii. Zmíněný bonus 
mohou využít i ti, kteří uplatňují 
daňové paušály. Maximální sleva 
pro zdaňovací období 2019 bude 
13 350 korun. Školkovné totiž 
odpovídá výši minimální mzdy v ČR 
k prvnímu dni tzv. zdaňovacího 
období. Maximum odečtete pouze 
v případě, že platíte vyšší roční 
školné. Pokud zaplatíte školce za 
rok například jen osm tisíc, odepí-
šete z daní tuto částku. FO
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58 měst
se přihlásilo do soutěže  
s návrhy na originální  

využití 5G techno- 
logií.
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Asociace soukromého zemědělství 
ČR vyhlásila výsledky 18. ročníku 
soutěže Farma roku. Vítězem se stala 

Rodinná farma Placandů z Křenovic neda-
leko Českých Budějovic. Na druhém místě 
skončila Farma Heroutice a na třetím Farma 
Frühbauerovi z Peršíkova. 

ŠiroKý záběr
Dvougenerační hospodaření rodiny Placan-
dových, kde navíc vyrůstají další naděje do 
budoucna – synové Jakub a Aleš —, obsáhne 
doslova vše, co si jen lze pod pojmem rodin-
ná farma představit. S poctivostí a umem 
chovaný skot plemene masný simentál dosa-
huje špičkových šlechtitelských parametrů, 

nechybí ani chov prasat a ovcí. Více než dvě 
stovky šetrně obhospodařovaných hektarů 
půdy slouží k pokrytí krmivové základny 
i produkci pšenice dodávané do nedalekého 
mlýna. Novinkou je bourárna s prodejem 
kvalitního vyzrálého masa přímo ze dvora. 
Rodina také celoročně pomáhá dětem z ma-
teřských škol a zdravotně postiženým oso-
bám z českobudějovického centra Arpida. 

sázKa Na KoNě
V době před třemi desítkami let, kdy herou-
tický statek milovníci koní Jana a Miloslav 
Perníčkovi kupovali, to byla ruina bez vody 
a elektřiny. Od té doby zde odchovali  
156 hříbat a společně s dcerou Janou, velmi 
úspěšnou jezdkyní, se stali pojmem mezi 
chovateli koní nejen v Česku. 

Farma je již řadu let renomovaným 
jezdeckým a chovatelským střediskem, kde 
se koná nespočet akcí zaměřených na koně 
včetně dětských pobytů. Zásluhou zetě 
Lukáše, který farmu společně se svou ženou 
postupně přebírá, je i vyhledávaným místem 
konání svatebních obřadů a oslav.

sedlačí celá rodiNa
Původní představa Jana Frühbauera star-
šího věnovat se sedlačině na rodinném hos-
podářství pouze jako vedlejší činnosti vzala 
rychle za své. A to je jedině dobře. Díky 
tomu vznikla dnešní ukázková mléčná far-
ma se 140 hektary půdy, s více než stovkou 
dojnic s dlouhodobě vynikající užitkovostí 
a se supermoderní stájí. 

Hospodářství s velkým zápalem  
a selským smýšlením doslova celým svým 
srdcem a šikovnýma rukama již několik let 
budují jeho syn Jan se snachou — veterinár-
ní lékařkou Markétou — a dnes již i za po-
moci svých čtyř dětí — Nely, Jana, Matyáše 
a Markétky.  RED

č e s KO

Trofej pro Placandovy
Farma roku sídlí v jižních Čechách

Nevíte, jak na daně? 
Spolupracujte s daňovým poradcem!

Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.

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.

Komora daňových 
poradců ČR

Kozí 4, 602 00 Brno

�    �    �

� +420 542 422 311
�  kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz

� dodržování mlčenlivosti

� odpovědnost za škodu

� profesní pojištění 
� odborná zkouška

� garance zákona

INZERCE     Axxxxx

Co rozhodovalo? 
Celkový vzhled farmy, organizace práce, 
ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj  
a zapojení rodiny do chodu farmy.
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Anketa Sdružení mladých podnika-
telů nazvaná Byrokratický nesmysl 
je obdobou české Absurdity roku. 

V roce 2019 se jí na Slovensku zúčastnilo 
1447 zástupců byznysu. 

„Vítěz ankety je příkladem nesmyslné 
regulace, která naprosto neodpovídá době 
a dotýká se téměř každé firmy. Opatřovat 
každý papírový doklad několika podpisy 
a podrobným vyúčtováním mělo smysl 
v minulosti, ale aktuálně už všechny 
potřebné informace obsahuje 
účetnický software,“ řekl 
serveru sme.sk předseda 
Sdružení mladých podnika-
telů Ján Solík.

v Šedé zóNě?
Problematiku navíc reguluje 
několik zákonů, které nejsou 
vzájemně kompatibilní. „Zákon 
o DPH odpovídá současnému trendu, 
zákon o účetnictví bohužel nikoli. Důsled-
kem je právní nejistota a nadbytečná admi-
nistrativa, jež firmy zatěžuje. Společnosti, 
které upouštějí od papírových dokladů, 
fungují v jakési šedé zóně. Zejména zástupci 
menších podniků si raději řeknou, že nebu-
dou riskovat případné pokuty, a elektroniza-
ci účetnictví se vyhnou,“ doplňuje Solík. 

Pomyslné stříbro mezi byrokratickými 
nesmysly získala u východních sousedů 
povinnost vydavatelů zasílat (na vlastní ná-
klady) výtisky knížek do zákonem určených 
knihoven. Největším problémem je to, že 
knihy putují i tam, kam tematicky nepatří. 
Romány pro ženy tak často končí v technic-
kých či vědeckých knihovnách.

„V parlamentní či Státní vědecké knihov-
ně mají podle zákona ročně odebírat stovky 

románů pro ženy nebo dětských kní-
žek,“ připomíná tisková zpráva 

Sdružení mladých podnikatelů. 
A jaký je třetí největší byro-

kratický nonsens? Dotazova-
ní vybrali v anketě povinnost 
podnikatelů oznamovat 
volná pracovní místa na 

konkrétních státem určených 
platformách.
Podle sdružení je to učebnicový 

příklad zbytečné úřednické práce. „Kaž- 
dý podnikatel, který hledá zaměstnance, 
přece automaticky hledá vhodnou formu na 
propagaci volného pracovního místa. Stát by 
mu neměl přikazovat, aby na to používal jen 
určitou platformu. Jde o podobně absurdní 
situaci, jako kdyby nakazoval firmám, jak 
a kde mají propagovat své výrobky nebo 
služby,“ doplňuje podnikatel. 

Třešničkou na dortu je podle sdružení 
to, že uvedenou povinnost splní podnika-
tel i v případě, že inzeruje volná místa na 
státem určených komerčních portálech. Stát 
tak vybraným pracovním portálům garantu-
je byznys a zvýhodňuje je proti konkurenci.

trest za NeověřitelNé
K dalším nominovaným absurditám 
patří sankce zaměstnavatelů za to, že jejich 
pracovník (například student na brigádě) 
duplicitně využije příspěvku na rekreaci od 
více firem. Podnikatelé přitom nemají žádný 
nástroj, jak jej zkontrolovat. 

„Stát bohužel opět pověsil podnikatelům 
na krk odpovědnost za něco, co si nemohou 
při nejlepší vůli ověřit. A zároveň je za nepl-
nění povinnosti trestá. To je bohužel běžné 
i v České republice,“ glosuje podnikatel 
a poradce Michal Dvořáček.

Slovenští podnikatelé nominovali do 
letošního ročníku ankety Byrokratický 
nesmysl celkem 69 opatření. Dominovaly 
mezi nimi povinnosti, jež souvisejí s digita-
lizací a antibyrokratickým zákonem. Cílem 
anticeny je nejen tyto zmetky identifikovat, 
ale především na ně upozornit kompetentní 
orgány, aby byly z legislativy odstraněny. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

s lOVeNs KO

Břímě nesmyslů
Absurditou roku 2019 je paragraf, 
bránící elektronizaci účetnictví ve firmách

ekonomika brzdí víc  
než v čR
Tempo meziročního růstu sloven-
ské ekonomiky ve třetím čtvrtletí 
2019 zpomalilo na šestileté  
minimum – na 1,3 procenta  
z 2,2 procenta ve druhém kvartálu. 
V prosinci o tom informoval  
slovenský statistický úřad. V mezi- 
čtvrtletním srovnání hrubý domácí 
produkt (HDP) Slovenska ve třetím 

čtvrtletí narostl jen o 0,4 procenta. 
Slovensko tak pokulhává za Českou 
republikou (růst o 2,5 procenta), 
Polskem i Maďarskem. 

Oholíme banky
Sazba zvláštního bankovního odvo-
du, který se počítá z vybrané sumy 
pasiv peněžních ústavů, stoupla 
od ledna 2020 na 0,4 procenta. 
O zvýšení takzvané bankovní daně 

na dvojnásobek rozhodla slovenská 
vláda. Ministerstvo financí spo-
čítalo, že náklady bank stoupnou 
v příštím roce kvůli zvláštnímu 
odvodu o 260 milionů eur. Podle 
odhadu slovenské centrální banky 
(NBS) by tak tato bankovní daň 
mohla „ukrojit“ až třetinu zisku 
slovenského bankovního sektoru. 

FO
TO

: 
ar

ch
iv

, 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

1447
podnikatelů vybíralo  

Byrokratický  
nesmysl. 
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Vybydlené hotely, opuštěné lanovky, 
takové jsou pozůstatky na slavnou 
dobu lyžování v nižších patrech 

italských Alp. Krajinu hyzdí cementové kon-
strukce, kilometry zavěšených rezivějících 
lan, travou zarůstající parkoviště, odlesněné 
zjizvené svahy. 

Jen v oblasti mezi Piemontem a Friuli jsou 
desítky opuštěných lyžařských areálů. Už 
v roce 2011 jich bylo 186, od té doby přibyly 
další. V současnosti jich je více než 200, píše 
The New Republic. 

UmíráNí za  
slUNečNého dNe
K pomalé smrti malých 
a středně velkých italských 
středisek přispěly teplejší 
zimy, kratší lyžařské sezony 
společně s vysokými provoz-
ními náklady a nepromyšle-
nými investicemi do areálů.  

Poslední čtyři roky byly nejtep-
lejší v historii. Změny působily drtivě 
především v horských oblastech. Pokud se 
v nížinách změnila teplota v průměru o jeden 
stupeň Celsia, tak na horách to bylo o dva 
stupně. Akademici z ETH Curych předpoví-

dají zvýšení teploty na švýcarských horách 
v roce 2050 o 2,5 °C až 4,5 °C. A stejné infer-
no se podle nich odehraje i v dalších částech 
Alp. S takovou předpovědí je budoucnost 

i výše položených lyžařských rezortů 
nejistá. Jedinou jejich šancí, jak 

zatím přežít, je používat ve zvý-
šené míře umělý sníh.  

„Už loni technický sníh 
zachraňoval většinu areálů 
až do února,“ řekl Francesco 
Pastorelli, představitel Mezi-

národní komise na ochranu Alp 
(Cipra). „To ale mělo samozřejmě 

dopad na přírodu a na ekonomickou 
situaci lyžařských areálů.“

půl miliardy eUr
Spektakulární panoramata Alp se proměni-
la, píše The Guardian. Bílé jazyky technické-

ho sněhu se nyní derou skrze žlutavé louky. 
Lyžaři se řadí do front pod sjezdovkami, 
které jsou buď přemrzlé, nebo v hrozném 
stavu. A jen málokdo z nich si uvědomuje, 
jak drahý umělý sníh je. 

Výroba jednoho kubického metru stojí 
tři až pět eur. Itálie má kolem čtyř tisíc 
kilometrů sjezdovek a účet za „fejkový“ 
sníh stoupá každou sezonu. Odhady se 
blíží částce 500 milionů eur (12,5 miliardy 
korun).

Jedním z posledních, kdo na horách 
zůstává, je Renzo Pinard, majitel hotelu Bel-
vedere v Pian del Frais. V tomto městě visí 
na mnoha domech cedule Na prodej. „Tohle 
je moje město, příběh mé rodiny. Nikdy 
neodejdu. Můžeme přežít, jen když najdeme 
alternativu k alpskému lyžování,“ říká. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

s VĚ T

Opuštěné italské sjezdovky
Zvyšující se teplota si vybírá daň. 
Na Apeninském poloostrově 
osiřely desítky rezortů

Mileniálové v pohybu
Skupina Preferred Hotels, která 
sdružuje více než 750 nezávislých 
hotelů a rezortů po celém světě, 
vydala zprávu Trendy v cestování 
2020. Podle ní budou na dalším 
vzestupu krátkodobé dovolené, 
dokonce se už pro ně už vžil termín 
„micro-cations“ (odvozené od 
vacations). Nejpatrnější je nový 
trend u mileniálů. Ti je upřednost-
ňují společně s například malými 
byty či miniauty. Vedou je k tomu 
dva důvody: jednak jim krátkodobé 

pobyty vyhovují, ladí to s jejich 
vyšším pracovním nasazením, ne-
budou pryč ze zaměstnání dlouho; 
a za další klasické dovolené téměř 
bytostně nesnášejí, upřednostňují 
být „v pohybu“. 

Bohatí kradou více
Stále častěji se v USA píše 
o nějakém bohatém člověku, 
který kradl v obchodě třeba 
šaty nebo kosmetiku. A není to 
náhoda. Podle studie otištěné 
v American Journal of Psychology 

lidé s příjmem 70 tisíc dolarů 
kradou o 30 procent častěji než 
lidé vydělávající ročně 20 tisíc 
dolarů. Proč? Psycholog Terrence 
Shulman použil k objasnění pro-
blému tuto metaforu. Podle něho 
jsou ty krádeže „jen první slupka 
z cibule, pod níž jsou neřešené 
prohry, traumata, zneužívání, po-
tlačované vzpomínky“. A nemusí 
jít vždy jen o jizvy z minulosti. 
Akcelerátorem mohou být nedáv-
ný rozvod, bankrot nebo úmrtí 
blízkého člověka.  FO
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V Ambikapuru otevřeli první kavárnu 
v Indii, která nabízí jídlo za půl kilo-
gramu přineseného plastového odpa-

du. Tuto unikátní iniciativu spustili předsta-
vitelé města ležícího ve státě Chhattisgarh 
před několik měsíci. Je to jejich další pokus, 
jak ještě více vylepšit životní prostředí ve 
dvousettisícovém městě. 

Během uplynulých let se Ambikapur 
posunul z patnáctého místa na druhé v žeb-
říčku hodnotícím čistotu indických měst. 
Radní nyní věří, že by mohli stanout na čele.

„Od roku 2015 jsme tvrdě pracovali na 
tom, abychom se stali prvním městem v In-
dii, kde se nebudou válet odpadky na ulicích. 
Proto jsme přišli i s nápadem ‚odpadkové‘ 
kavárny,“ řekl starosta města Ajay Tirkey 
deníku The Times of India. Na snídani nebo 
oběd se snaží přilákat hlavně chudé lidi živící 
se sběrem odpadků. Ale nabídku může využít 
každý. Potvrdil to i Singh Teo, ministr zdra-
votnictví státu Chhasttisgarh. Do kavárny, 
nad jejímž průčelím je velký nápis „More the 
Waste Better the Taste“ (Více odpadu, lepší 
chuť), přinesl odpad, který sám sesbíral. 

Všichni jsou nyní překvapeni, jak rychle 
se nápad ujal. „Rozkřiklo se to okamžitě. 
Každý den kavárnu ležící u hlavní autobuso-

vé zastávky navštěvují desítky lidí. Jednou 
třeba přišla rodina, která přinesla sedm 
kilogramů smetí,“ řekl starosta Tirkey. 

Sesbíraný plastový odpad je odesílaný 
do firem ve městě, které se zabývají jeho 
zpracováním. Za to měsíčně město inkasuje 
měsíčně 1,2 milionu rupií (364 tisíc korun). 
Recyklované zbytky budou použity třeba při 
stavbě nových silnic ve městě. 

zavaleNi smetím
Ekonomicky rychle se rozvíjející Indii 
trápí problém s odpady už dlouhou dobu. 
Jen v málokterém městě funguje efektivní 

systém na jejich odstranění. Podle ministra 
životního prostředí země denně vyproduku-
je přibližně 25 tisíc tun plastového odpadu, 
z něhož je sesbíráno ale pouze 14 tisíc tun. 

Smetím je zamořená velká část 7500 kilo-
metrů dlouhého pobřeží. Nedávno na jedné 
z pláží sbíral odpad i indický ministerský 
předseda Naréndra Módí. Přitom vyhlásil, 
že do roku 2022 se země stane z velké části 
„bezodpadkovou“. Zatím se ale zdá, že tento 
plán je pro zemi obývající 1,3 miliardy lidí, 
příliš ambiciózní. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

s VĚ T

Nevšední recept Ambikapuru
Sesbírejte a přineste plastový odpad, 
dostanete jídlo

Zachraňme hospodu!
Ve vesnici Ridsdale v oblas-
ti Northumberland proběhla 
nebývalá akce. Místní se rozhodli 
zachránit pub s názvem Gun Inn. 
Během let už přišli o poštu, ob-
chod, benzinovou stanici, radnici. 
A teď ještě o milovanou hospodu? 
To nechtěli hrdí Britové dopustit. 
Její současný majitel ji totiž nabídl 
k prodeji a oni se báli, že by ji 
někdo mohl proměnit na soukro-
mý dům. K záchraně potřebovali 
200 tisíc liber. Zformovali skupinu 

a rozjeli kampaň „Přispějte 
a stanete se akcionáři“. A překva-
pivě uspěli, i když měli na vše jen 
minimum času. Peníze jim posílali 
lidé z celého světa, napsal týdeník 
Hexham Courant. 

letečtí špioni
Letos bude podle společnosti Gart-
ner celosvětově dodáno firmám 
více než půl milionu podnikových 
IoT dronů (datově připojených 
létajících dronů využívaných 
v podnikové sféře), což představu-

je nárůst o 50 procent oproti roku 
2018. Do roku 2023 pak tento 
segment trhu vzroste na 1,3 mi-
lionu kusů. Nejvíce se nyní drony 
používají ve stavebnictví při prů-
zkumu lokalit, monitoringu staveb 
a řízení zemních prací. V roce 
2020 budou dále podle analytiků 
společnosti nejvíce využívány při 
monitoringu v oblasti hasičských 
služeb, prevenci požárů, vyšet-
řování pojistných událostí, sběru 
policejních důkazů a doručování 
v maloobchodě. FO
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TREnD

Obchod jako škola podvodu
Nekalé praktiky, kdy čeští prodejci 
lákají zákazníky na falešné slevy, 
se chýlí ke konci
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Obchod je školou podvodu, napsal 
v osvíceném 18. století francouz-
ský spisovatel a moralista Luc de 

Clapiers Vauvenargues. Doslova univerzi-
tou podvodu jsou praktiky rozšířené mezi 
tuzemskými obchodníky, kteří nabízejí 
zákazníkům falešné či fiktivní slevy. Kvůli 
nedokonalé legislativě si to mohou dovolit.

Češi na slevy slyší. Podle průzkumu spo-
lečnosti GfK stoupl loni podíl nákupů v ak-
cích v České republice téměř na 50 procent. 
Kejkle s cenami se tak prodejcům vyplácejí.

„Průměrný český zákazník bez slev prak-
ticky nenakupuje. Když si porovná nabídku 
cen a kvalitu výrobku, je pro něj rozhodující 
právě výše zlevnění. A bohužel se orientuje 
podle toho, co prodejce na produkt napíše,“ 
říká v rozhovoru pro Profit provozní ředitel 
společnosti Apify Jakub Balada. 

slevy, Kam se podíváŠ
Prodejci vypočítávají skonto například 
z maloobchodních cen (MOC) doporučených 
výrobcem, za které ale zboží nikdy neprodá-
vali. Dochází tak k absurdním situacím, kdy 
jsou výrobky už první den prodeje nabíze-
né s takzvanou slevou (i ve výši několika 
desítek procent), ačkoli jde v podstatě o cenu 
zaváděcí. Z ní jsou navíc vypočítávána 
všechna další zlevnění. 

„Je to sice neetické, ale v České republice 
zatím nikoli protizákonné. Zákon na ochra-
nu spotřebitele na takovou situaci explicitně 
nemyslí,“ připomíná právník Jiří Koukal.

Na štítcích u zboží se také často objevují 
přeškrtnuté „původní“ ceny, které si prodej-
ce vymyslel. Takové jednání už legislativa 
postihuje, kontroly České obchodní inspekce 
(ČOI) jsou ale podle odborníků nedostateč-
né. ČOI chybějí inspektoři a navíc nemá na 
nepoctivce potřebné páky.

„V případě, že jde o maloobchodní cenu 
doporučenou výrobcem, je v legislativě 
jasně uvedeno, že se jedná o ‚nezávaznou 
doporučenou spotřebitelskou cenu‘. Pokud 
je cena prodejce tato, nemusí jít automaticky 
o klamání spotřebitele, respektive nekalou 
obchodní praktiku. Samozřejmě jiná situace 
je, pokud si obchodník cenu doporučenou 
výrobcem vymyslí,“ shrnuje mluvčí České 
obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Podle Fröhlicha ovšem musí prodejce 
přiznat barvu – tedy uvést, z jaké částky je 
rabat vypočítán. To se ale — přestože ob-
chodníci riskují postih – příliš často neděje.

ČOI nedávno uložila nejmenované firmě 
ze Zlína pokutu 50 tisíc korun. „Bylo to 
mimo jiné i za to, že na svých webových 
stránkách uváděla u výrobku slevu s ne-
jednoznačnou informací o tom, z jaké ceny 

je srážka vypočítána. Takové jednání bylo 
kvalifikováno jako porušení zákazu užívání 
nekalých obchodních praktik při nabízení 
nebo prodeji výrobků,“ doplňuje mluvčí. 
Potrestaných hříšníků je ale málo.

čoi: Jsme aKtivNí
Jiří Fröhlich odmítá, že by ČOI prodejce 
dostatečně nekontrolovala. Každoročně roz-
dáváme za zmíněné praktiky vysoké pokuty, 
argumentuje mluvčí. Za porušení zákazu 
užití nekalé obchodní praktiky hrozí firmám 
až pětimilionová sankce, což je podle Fröhli-
cha dostatečně vysoký postih. 

„Kontrolám obchodníků se Česká obchod-
ní inspekce věnuje celoročně a patří mezi 
nejčastější kontroly vůbec. Domnívám se, 
že se jedná o maximum možného s ohledem 
na široký záběr inspekce  a počet inspekto-
rů — cca 300 pro celou ČR —, které má úřad 
k dispozici. V roce 2019 eviduje Česká ob-
chodní inspekce 4386 kontrol v rámci ‚slev 
a akčních cen‘. V 1893 případech – tedy ve 
43 procentech — zjistila porušení zákona,“ 
doplňuje mluvčí.

V loňském roce potrestala ČOI při kont-
rolách „slev a akčních cen“ stovky prodejců 
a udělila 1642 pokut v celkové výši přes  
32 milionů korun. „V rámci kontrol však 
Česká obchodní inspekce zjistí i jiná porušení 
zákona, která se nutně nemusejí týkat slev 
jako takových, jako nevystavení dokladu na 
žádost spotřebitele, prodej alkoholu osobě 
mladší osmnácti let a podobně,“ připouští 
Fröhlich. A jaké byly nejvyšší pokuty udělené 
ČOI v roce 2019? „Právní moci za slevy a akč-
ní ceny nabyly loni pokuty ve výši 2,4 milionu 
korun pro společnost Ahold, 1,25 milionu 
pro Tesco Stores ČR a 1,2 milionu pro Penny 
Market,“ vypočítává Fröhlich.

NedotKNUtelNé e-shopy?
Zmíněná statistika ukazuje ještě na jednu 
potíž, o níž se zmiňuje i provozní ředitel 
Apify Jakub Balada. Česká obchodní inspek-
ce sice relativně často postihuje kamenné 
obchody, na kontroly e-shopů, které jsou 
na kouzlení s cenami přeborníky, ale zatím 
víceméně rezignuje.

„Máme pocit — když vidíme výsledky 
kontrol například při Black Fridays —, že se 
daleko více věnují kamenným obchodům 
než e-shopům. Online ještě tolik nesledují. 
A přitom jsou tu internetové obchody jako 
například Mountfield, které s fiktivními 
slevami prodávají drtivou většinu svých vý-
robků a prokazatelně podvádějí,“ komentuje 
aktivity ČOI Jakub Balada. 

Podle CEO společnosti Shoptet Miroslava 
Uďana je přitom jednodušší odhalit tyto ›
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praktiky právě u e-shopů. „Spotřebitelé se 
s takovou praxí mohou setkat v obou typech 
obchodů, tedy jak v kamenných prodejnách, 
tak i e-shopech. Nemáme k dispozici přesná 
data o četnosti těchto praktik, takže není 
jasné, kde jsou častější. Právě v interneto-
vých obchodech jsou ale snáze zjistitelné,“ 
připouští Uďan.

Nekonečná záliba Čechů ve slevách v kom-
binaci se silně konkurenčním prostředím 
a nedokonalým zákonem o ochraně spotře-
bitele u nás namíchala smrtící koktejl, který 
znamená jediné: český zákazník je podvá-
děn daleko více než spotřebitelé ve zbytku 
Evropy. 

blýsKáNí Na časy? 
Změna by mohla přijít do dvou let, kdy bude 
do tuzemské legislativy pravděpodobně 
implementována směrnice Evropské unie 
o cenách pro spotřebitele, jejíž novelu schvá-
lil v roce 2019 Evropský parlament. 

Směrnice stanovuje, že každé oznáme-
ní o zlevnění musí doprovázet informace 
o původní ceně. Zároveň nebude možné vy-
počítávat slevu z MOC stanovené výrobcem, 
ale výhradně z ceny zaváděcí, respektive 
z té, za kterou bude muset obchod prodávat 
zboží nejméně po dobu třiceti dnů. (Více si 
přečtěte v rozhovoru na straně 18.)

Navíc se zvýší pokuty za případné poru-
šení zákona. Směrnice předpokládá, že by 
mohly být firmy postihovány sankcí ve výši 
čtyř procent ročních tržeb. „To už je natolik 
citelný postih, že si nedokážu představit, 

že by – v případě, že budou kontroly časté 
a přísné – riskovala s falešnými slevami 
jakákoli firma,“ glosuje právník.

Podle odborníků se novým pravidlům už 
částečně přizpůsobují největší české obcho-
dy jako Alza.cz, CZC nebo Mall. Důvodem 
je hlavně to, že se případy nekalých praktik 
zveřejňují, což má dopad na renomé zmíně-
ných gigantů.

Praktiky menších prodejců zůstávají ve 
větší anonymitě, i oni se ale musejí přizpů-
sobovat silně konkurenčnímu prostředí. 
Ceny pak stanovují podle konkurence 
a nemohou se vyhnout ani jejím praktikám. 
Změní-li se prostředí, změní se i jejich praxe 
a rychle opustí přístup „nechci slevu zadar-
mo“, domnívá se Jiří Koukal. 

A jak by se měli zákazníci proti podvodům 
obchodníků bránit? „Spotřebitelé by si měli 
vždy zkontrolovat, zda skutečně platí tolik, 

kolik by podle uváděné slevy měli – mají to-
tiž nárok na tu cenu, se kterou byli při svém 
nákupu seznámeni. S případnou žádostí 
o radu se mohou obrátit třeba na poradnu 
spotřebitelské organizace dTest,“ upozorňuje 
Miroslav Uďan.

Podle jeho slov je cestou například porov-
návání cen zboží v různých obchodech. A to 
nejen pomocí srovnávačů, ale i přímo v jejich 
nabídce, v případě e-shopů na jejich webových 
stránkách. „Obecně doporučujeme nakupovat 
v důvěryhodných obchodech a sledovat hod-
nocení a zkušenosti ostatních nakupujících,“ 
doplňuje zástupce firmy Shoptet.

Existují také certifikáty kvality, které 
internetovým obchodům uděluje například 
právě zmiňovaný dTest. Třeba u elektroniky 
je ve slevových akcích zapotřebí dát pozor 
i na to, zda je zboží skutečně nové, nebo již 
rozbalené. 

„Prodejci by na to měli dostatečně upo-
zornit, někdy to ale nemusí být na první 
pohled zřejmé. Při nákupu přes internet 
mají zákazníci v každém případě právo 
vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dní od 

›

TR EnD slevy a akce? 
supermarkety ve spirále

Maloobchodní řetězce se v Česku dostaly do 
začarovaného kruhu, ze kterého není úniku. 
Jmenuje se slevy a akce. Zatímco například 
v Německu se prodá ve slevách a v akcích 
jen 19 procent zboží, v Česku je to aktuálně 
více než 55 procent produktů na pultech su-
permarketů, což je nejvyšší číslo v Evropě. 

„Pro společnost to není dobré. Budeme-li 
pokračovat v promoakcích, v následujících 
letech to poškodí celou ekonomiku,“ řekl 
nedávno serveru Novinky.cz šéf českého 
Globusu Hans Jörg Bauer. Je přesvědčen, že 
nejlepším řešením by bylo slevy omezit.

Globus se o určitou změnu snaží, bez 
pomoci konkurence ale nezmění nic. Řešení 
je podle Bauera v nedohlednu. „Některé ře-
tězce jsou tomu nakloněny, ale pro jiné jsou 
slevy hlavní věc, na kterou lákají zákazníky,“ 
dodává.

Nejen prostředí v české e-commerce, 
ale i maloobchodní sítě patří obecně mezi 
nejkonkurenčnější v Evropě. A jak jinak 
bojovat s konkurencí než nízkými cenami? 
Nakupování se ale během deseti let promění 
k nepoznání.

„Myslím, že nebudou ostré hranice mezi 
online a offline nakupováním. Že bude vy-
cházet z potřeb zákazníků, kteří chtějí naku-
povat co nejsnadněji,“ doplňuje Bauer. 
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„Při nákupu přes 
internet mají zákazníci 
v každém případě 
právo vrátit zboží bez 
udání důvodu do 
14 dní od jeho 
doručení.“

MIROslAV UĎAN, Shoptet
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TR EnD

Češi bohatnou 
„Obchodníky to motivuje k tomu, 
aby se pokusili různými způsoby získat 
co nejvíc zákazníků,“ říká CEO 
společnosti Shoptet Miroslav Uďan 

 Jak se v Česku kontrolují nekalé praktiky, 
kdy obchody nabízejí zákazníkům falešné 
slevy?  
České obchodní inspekci musíme přiznat, 
že obchody pravidelně kontroluje. Odhaluje 
třeba případy, kdy obchodníci nesprávně 
účtují slevy a zákazníci tak zaplatí více, než 
kolik by správně měli.  

 Mají tyto praktiky souvislost 
i s nastupující a rychle se rozvíjející 
e-commerce? 
Obrat české e-commerce každým rokem 
strmě roste a online nákupy jsou čím dál 
oblíbenější. V rámci Evropy dokonce Česká 
republika vede i v množství e-shopů na 
jednoho obyvatele. V tomto oboru vede 
v Česku pětice největších internetových ob-
chodů a ty mezi sebou samozřejmě soupeří 
prostřednictvím marketingových kampaní 
a slevových akcí. Obliba nakupování přes 
internet stoupá, Češi v e-shopech každý rok 
vždy utratí více než v roce předešlém. To 
samozřejmě motivuje obchodníky k tomu, 
aby se pokusili nejrůznějšími způsoby získat 
co nejvíce zákazníků. 

 Proč je Česko zemí, kde maloobchodní 
řetězce nejčastěji v Evropě zlevňují některé 
druhy zboží či jej nabízejí v akcích? 
Češi patří mezi spořivé národy a rádi si 
počkají na příležitost, kdy mohou nakupovat 
výhodněji. Ukazují to i výsledky různých 
průzkumů. Výprodeje a slevové akce jsou 
pro spotřebitele atraktivní všude na světě, 

nicméně v rámci Evropy je Češi využívají 
hojněji než jiné národy. 

 Platí, že s rostoucí oblibou i přehledem 
zákazníků o slevách či slevových akcích 
české obchody tyto nekalé praktiky 
postupně omezují?  
Díky práci České obchodní inspekce, ale i větší 
informovanosti spotřebitelů různé nekalé 
praktiky skutečně ubývají. Přímo Shoptet ale 
nedisponuje statistickými daty o jejich čet-
nosti. Nicméně české internetové obchody od 
roku 2017 monitoruje třeba tzv. Hlídač shopů, 
kde si lze ověřit vývoj cen různých produktů. 

 Jaká je podle vás budoucnost Black 
Fridays v Česku? 
Kampaně k Black Fridays již nyní táhnou 
převážně největší online prodejci na trhu, 
těm menším se totiž často nevyplatí. Velké 
výprodejové akce mají smysl jen v případě, 
že zvládnou nalákat dostatečný počet lidí 
k tomu, aby se obchody zbavily skladových 
zásob. Fenoménu Black Fridays se ale 
v Česku daří, a to natolik, že u některých 
obchodníků probíhají dokonce několikrát 
během celého roku. Těchto slevových akcí se 
tedy určitě dočkáme i v příštích letech. 

 Jaké konkrétní služby Shoptet svým 
zákazníkům poskytuje?  
Nabízíme například doplněk pro hodnocení 
produktů a obchodů, díky kterému mohou 
spotřebitelé zjistit, jaké mají ostatní nakupující 
zkušenosti s konkrétním obchodem.  JaP

jeho doručení. Některé obchody dobu 
bezplatného vrácení dokonce prodlužují,“ 
dodává ještě Uďan.

NepříliŠ čerNé pátKy
Tuzemské obchody využívají snížení 
cen zejména v takzvaných slevových 
obdobích, například v povánočních či 
novoročních výprodejích.

Velkou popularitu získaly poslední 
dobou i takzvané Black Fridays. Ty jsou 
v anglosaském světě původně jednoden-
ními výprodeji, kdy se prodejci zbavují 
zboží, které jim dlouhou leží na pultech 
nebo ve skladech – a to poslední listopa-
dový pátek (v USA první pátek pod Dni 
díkůvzdání).

To už dnes ale neplatí. České prodej-
ny nabízejí Black Fridays několikrát do 
roka a trvají rozhodně déle než jeden 
den. Alza.cz měla například v roce 2019 
čtyři Černé pátky, u Mall.cz trvalo toto 
slevové období měsíc, od konce října do 
konce listopadu. České Black Fridays jsou 
slabý odvar, slevy v cizině jsou mnohem 
vyšší. Tento a podobné titulky se loni 
v listopadu objevily v českých médiích. 
Připomněly, že reálné slevy během těchto 
období jsou v Česku poměrně nízké.

Podle studie společnosti Shoptet zlev-
nily velké české e-shopy zboží v průměru 
jen o 35 procent. Menší obchody se pak 
odhodlaly ke snížení cen v průměrné výši 
šestnácti procent. V Británii či Spojených 
státech pak přesahují reálné rabaty  
50 procent z původní ceny zboží.

Podle analýzy společnosti Apify jsou 
navíc velké rozdíly mezi slevami nabí-
zenými (fiktivními) a slevami reálnými. 
Průměrná uváděná sleva byla u Alza.cz 
32 procent, reálná pak 22 procent, Lé-
kárna.cz nabízela zákazníkům průměrně 
třetinovou slevu, reálně ale zlevnila zboží 
jen o 19 procent. V případě Mountfieldu 
pak činil rozdíl mezi deklarovaným sní-
žením cen (o 63 procent) a reálnou slevou 
neuvěřitelných 37 procent.

Do slevy při Black Fridays se navíc 
dostanou jen jedno až dvě procenta 
produktů, které e-shopy nabízejí. „To, že 
by si zákazník předem vybral nějaký pro-
dukt a doufal, že právě ten bude na Černý 
pátek ve slevě, je téměř marné. Podaří se 
to málokdy,“ doplňuje Balada. 

Během Black Fridays se navíc zlevňuje 
především výprodejové zboží. „To zname-
ná, že jde o přirozenou slevu,“ uvádí 
Miroslav Uďan 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)FO
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 Obchody fiktivně navyšují původní ceny, 
aby se následně mohly tvářit, že nabízejí 
vysoké slevy. Jak je možné, že jsou takové 
podvody v Česku běžné?
Aktuální stav je takový, že průměrný český 
zákazník bez slev prakticky nenakupuje. 
Když si porovná nabídku cen a kvalitu vý-
robku, je pro něj rozhodující právě výše zlev-
nění. A bohužel se orientuje podle toho, co 
prodejce na produkt napíše. Pokud obchod 
kupujícímu sdělí, že na Black Friday zlevnil 
výrobek o 70 procent, tak ho prostě koupí, 
přestože jde většinou o nereálnou slevu. 
Reálná může být jen v řádu jednotek procent 
nebo i nulová. E-shopy i kamenné obchody 
toho zneužívají. Na jejich obranu je ale třeba 
říct, že to mají nesmírně těžké. Kdyby tu 
byl férový obchod, který vždy ukazuje slevy 
v reálné výši, bude proti konkurenci nesmír-
ně znevýhodněný. 

 Proč zákazníky neochrání zákon?
Připomněl bych, že nedávno byla schválena 
evropská směrnice o cenách pro spotřebitele. 
Členské státy teď mají dva roky na to, aby ji 
implementovali do svých zákonů. Věříme, 
že se díky tomu prostředí změní. Aktuálně 
tu platí zákon o ochraně spotřebitele z roku 
1992. To, co některé obchody dělají, je podle 
nás v rozporu s tímto zákonem, kde je přesně 
popsáno, co je to klamavá praktika. Na druhé 
straně ale není úplně exaktní a dá se obejít. 

 V čem konkrétně?
Například přesně neříká to, co popisuje ona 
směrnice. Tam je exaktně řečeno, z jaké ceny 
a jakým způsobem se může počítat sleva. 
Dnes e-shopy mnohdy berou jako výchozí 
částku, ze které je vypočtená údajná sleva, 
maloobchodní cenu, za níž ten produkt ale 
nikdy reálně neprodávaly. To by v budoucnu 
nemělo být možné.

 Uvedete příklad?
E-shop začne například prodávat televizi, 
která je úplně novým čerstvě naskladně-
ným produktem. Už první den prodeje u ní 
ale uvede čtyřicetiprocentní slevu. Odvolá-
vá se přitom na to, že ji vypočítal z malo-
obchodní ceny, kterou definuje výrobce. 
Česká obchodní inspekce sdělí, že je to 
neetické, ale nikoli v rozporu se zákonem. 
Nová směrnice jasně říká: pokud chce e-
-shop určit slevu, musí ji vypočítat z ceny, 
za kterou produkt prodával minimálně 
třicet dní před zlevněním. 

 I to je ale možné obejít, nebo se pletu?
Teoreticky to mohou prodejci obejít tak, že 
budou měsíc nabízet produkt za 50 tisíc a pak 
ho zlevní na 30 tisíc. Když jej ale následně 
například během akce Black Friday nebo 
v novém rok budou chtít nabízet za 25 tisíc, 
bude jejich povinností uvést jako výchozí 
cenu 30 tisíc, nikoli 50, jak je běžnou praxí 
dnes. Zákazník tak bude informován o reálné 
slevě. Právě to by mělo kouzlení se slevami 
výrazně omezit. 

 Co takovým obchodům, které klamou 
zákazníky, hrozí dnes, pokud porušují 
existující zákon? Věnuje se Česká obchodní 
inspekce (ČOI) kontrolám dostatečně?
Aktuálně dává ČOI pokuty, zachytí ale jen 
zlomek takových podvodů. Navíc ty sankce 
nejsou nijak vysoké. Zmíněná směrnice 
říká, že výše pokuty může dosáhnout až 
čtyř procent ročního obratu, což by bylo 
pro obchody velmi citelné a určitě by si daly 
větší pozor. Chápu, že ČOI má na starost 
daleko víc důležitých věcí. My ale máme 
pocit – když vidíme výsledky kontrol napří-
klad na Black Fridays –, že se daleko více 
věnují kamenným obchodům než e-sho-
pům. Online ještě tolik nesledují. A přitom 
jsou tu internetové obchody jako například 
Mountfield, které s fiktivními slevami 
prodávají drtivou většinu svých výrobků 
a prokazatelně podvádějí.

 Mluvil jste o maloobchodních cenách, 
ale e-shopy dělají i to, že si původní cenu 
vymyslí, pak ji přeškrtnou a slevu  
vypočítají z ní…

Nečistá hra
„Obchody kouzlí 
s falešnými slevami,“ říká 
Jakub Balada z firmy Apify
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Máte pravdu. Přeborníkem ve slevách je 
právě Mountfield, který se tváří, že má na 
drtivou většinu produktů celý rok 40 až  
60 procent slevy. Reálné slevy jsou ale podle 
našich analýz jen asi sedm procent. Na Nový 
rok nabídli zákazníkům speciální výprodej, 
kdy uvedli, že mají všechno zboží za třetinu. 
Když se podíváte na graf na našem srov-
návači, zjistíte, že vybraný produkt v září 
prodávali za dva tisíce (v takzvané slevě 
z 5,5 tisíc korun). V říjnu zdražili na tři tisíce 
zvedli přeškrtnutou cenu z 5,5 tisíce na šest. 
Tuto cenu si ale vymysleli, takže jde o přímo 
učebnicové klamání zákazníka…

 Takže po Novém roce zlevnili z vymyšlené 
ceny…
Od 24. do 28. prosince, tedy mezi svátky, kdy 
jsou všechny obchody zavřené, to najednou 
zdražili na šest tisíc, tváříce se, že to čtyři dny 
za šest tisíc prodávali. Jenže všichni vědí, že 
mezi svátky je zavřeno. Následně to zlevnili 
na původní dva tisíce s tím, že mají bom-
bastický výprodej za třetinu původních cen. 
Řadu totožných produktů prodávají Mall.cz 

i Mountfield, ale přeškrtnutá cena je v obou 
případech u téhož produktu diametrálně 
odlišná. Obchody zkoušejí, co ještě zákazník 
snese. A není to samozřejmě jen Mountfield.

 Co lidem poradit, aby na falešné slevy 
nenaletěli?
Poradil bych jim dvě věci. Podívat se na 
srovnávače cen jako Heuréka. Když si zadají 
produkt do srovnávače, zjistí, že obchody 
nabízejí jeden produkt za tutéž cenu, ale je-
den uvádí 80procentní slevu a druhý a třetí 
daleko nižší. Pak je jasné, že jde minimálně 
v jednom případě o podvod. Druhá věc 

je Hlídač shopů, který si můžete zdarma 
stáhnout do internetového prohlížeče 
Google Chrome. Pokud máte toto rozšíření, 
otevřete si stránky libovolného obchodu, 
který sledujeme, kliknete na konkrétní 
produkt a Hlídač shopů vám zobrazí historii 
cen u daného výrobku několik měsíců, nebo 
dokonce i let zpátky. Pak přesně vidíte, jak 
obchod kouzlí se slevami. Zároveň se tak 
dozvíte reálnou slevu.

 Čeští zákazníci se ale přece jen učí 
a mají stále větší přehled. Platí, že e-shopy 
postupem času tyto klamavé praktiky 
omezují?
My jsme vydali už tři analýzy Black Fridays 
(každý rok jednu). Zpočátku jsme se zaměřili 
jen na tři největší e-shopy Mall.cz, Alza a CZC. 
Od té doby se poučily a od té doby jsme našli 
pouze jednotky takových případů. V roce 2019 
jsme přidali dalších deset e-shopů včetně 
Mountfieldu a zjistili jsme, že dělají to, co ty 
velké před dvěma lety navíc ve větší míře. Dou-
fáme, že se to v budoucnu změní. 

 A co malé e-shopy? 
Přesná čísla nemáme, ale logicky to dělají 
také. V podstatě to funguje tak, že interne-
tové obchody ve srovnávačích monitorují 
svoji konkurenci a ceny určují podle ní. 
A pokud se tak chovají ostatní, nemáte šanci 
se tomu ubránit. Je to dané hlavně extrémně 
konkurenčním prostředím. Česko je ostatně 
nejrychleji rostoucí e-commerce trh v Evro-
pě. E-shopů je na tak malý trh moc, rychle se 
rozvíjejí a expandují.

 Jaké jsou ostatně v Česku slevy během 
takzvaných Black Fridays v porovnání 
s vyspělými zeměmi?
Black Friday začal za oceánem v kamenných 
obchodech jako jednodenní výprodej, a to 
poslední pátek v listopadu, kdy se prodejci 
zbavovali před Vánocemi přebytečného zboží. 
Pak existují ještě takzvané Cyber Mondays, 
které se týkají právě e-shopů. České e-shopy 
tento pojem zneužívají tak, že mají slevo-
vé období s označením Black Friday třeba 
desetkrát do roka a rozhodně ne pouze jeden 
den. Alza má čtyři Black Fridays během roku, 
Mall.cz má toto slevové období od konce října 
do konce listopadu a pak ještě dvakrát za rok. 
To je opět nečistá hra se spotřebiteli. Navíc 
je třeba si uvědomit, že obchody během této 
akce nabízejí se slevou jen třeba jedno až dvě 
procenta produktů. Průměrná uváděná sleva 
je například u Alzy 30 až 35 procent, reálná 
ale jen kolem patnácti. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Jakub Balada (37) 
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK 
a VŠE. V roce 2015 založil se svým bývalým 
spolužákem platformu Apify, dnes je jejím 
provozním ředitelem. Startup se prosadil 
ve Spojených státech. Provozují web Hlídač 
shopů.cz, který umožňuje sledovat historii 
vývoje cen u internetových obchodů.
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Že bývají cesty osudu klikaté, dokazuje 
příběh prostějovské rodiny Kremlo-
vých. Z malé pražírny kávy s jedním 

strojem vybudovali za čtvrt století jednu 
z největších továren na zpracování ořechů 
a máku v Evropě. Cesta k prosperitě byla ale 
plná odříkání, připouští generální ředitelka 
firmy Alika Jana Kremlová. 

zázračNé maNdle?
„Víte, že pouhých deset deka mandlí obsa-
huje doporučenou denní dávku vitamínu E? 
Že jsou nejlepší prevencí proti řídnutí kostí 
a regulují krevní tlak?“ ptá se mě zdravotní 
sestra Karolína Berkhout a otevírá sáček 
s křupavou dobrotou s označením Van 
Almerk Natuurlijk Produktie.

„Původně jsme ani nevěděli, že je to 
český výrobek. Dneska už je to vlastně 

jediné moje spojení s domovem,“ směje 
se. Rodačka z Příbrami žije už dvacet let 
s manželem v holandském Leidenu. Její 
manžel i dcery si zamilovali kešu, mandle, 
či arašídy ve wasabi, které v Čelčicích 
vyrábí firma Alika a vyváží je mimo jiné 
do Nizozemska.

Na konci příběhu jedné rodiny, prožívající 
českou obdobu amerického snu, je ocenění 

v soutěži Rodinná firma roku 2019. Alika 
zvítězila v kategorii Střední podnik.

sisyfovsKá práce
Už koncem 80. let mohli Češi získat od 
Národního výboru povolení k drobnému 
podnikání. Ačkoli byl v jednotvárné šedi  
reálného socialismu o výrobky soukrom-
níků velký zájem, rozjely vlastní byznys 
v Československu jen stovky odvážlivců. 
Jedním z nich byl Pavel Kremla, který začal 
plést vzorované kulichy.

„Manžel začínal už v roce 1988 s malou 
pletárnou. Já jsem si pořídila svůj živnos-
tenský list v roce 1992 na výrobu potravin,“ 
vzpomíná Jana Kremlová.

Podnikatelka snila o vlastní pražírně 
a malé kavárničce. Jenže dobývat domácí 
trh s tuzemskou kávou, to byla v 90. letech 

Alika v číslech
•  roční firmy Alika obrat dosahuje půl 

miliardy korun
•  za rok zde zpracují zhruba 8500 tun 

surovin
•   ročně vyexpedují 27 milionů hotových 

výrobků

Od kávy 
k ořechovému impériu
Jana Kremlová snila o kavárničce, 
dnes má v srdci Hané obří 
pražírnu ořechů

Př íBĚH 
Ús PĚC HU
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je najdete pod značkami KK nebo ArRashid, 
případně obalované pod značkou ARA. Svou 
produkci vyvážejí do 11 zemí, zatím vý-
hradně do Evropské unie. Její výrobky znají 
zákazníci z Německa, Švédska, Nizozemska, 
Slovenska či Polska.

„Jsme ale dodavateli polotovarů mnoha 
výrobních závodů, kteří exportují výrobky 

po celém světě. Proto jsme na plán příštího 
roku zařadili i vysoce hodnocenou Kosher 
certifikaci, která je schválena pro výrobky 
na trhy amerického kontinentu,“ doplňuje 
Kremlová.

Zdravá výživa dnes hýbe světem. „Na 
produkty zdravé výživy provozujeme e-
-shop Zdravé ořechy, který ale nemá být 
konkurencí výrobků v běžné tržní síti. Zde 
zákazníci hledají spíš naturální ořechy, suše-
né nebo lyofilizované ovoce, semínka nebo 
třtinový cukr. Pro většinu zahraničních ře-
tězců a na export vyrábíme zboží pod jejich 
vlastními značkami,“ popisuje ředitelka.

To ovšem znamená, že musí firma každo-
ročně projít přísným certifikačním auditem 
IFS, jež zaručuje stejnou kvalitu výrobků 
producentů z různých zemí.

Největšími obchodními partnery Aliky 
jsou aktuálně výrobci müsli, křupek, tyči-
nek, cereálií, zmrzlin nebo čokolád. „Tam 
směřuje 60 procent naší výroby,“ říká Jana 
Kremlová.

tíha rodiNNého byzNysU
V Česku nastává období, kdy většina za-
kladatelů rodinných firem předává podnik 
svým následovníkům. Někteří si ale nástup-
ce nevychovají a podnik musejí prodat do 
cizích rukou.

„Uvažovali jsme o obou cestách. O prodeji 
i o pokračování rodinné tradice. Jen jsme 
nechtěli, aby naše dcery vnímaly převzetí 
společnosti jako povinnost vůči nám nebo 
zaměstnancům. Když se objevil zájemce 
o koupi společnosti, dlouho jsme váhali, ale 
dcery daly přednost pokračování v mraven-
čí práci ve firmě před miliony na účtech. 
Dnes již vedou podnik samy, téměř bez naší 
pomoci,“ chlubí se Jana Kremlová.

V současnosti ve firmě pracuje sedm členů 
rozvětvené rodiny a další tři v ní vypomáha-
jí jako brigádníci.

Vláda poslední dobou deklaruje stále větší 
podporu rodinnému podnikání, definice 
rodinného podniku se objevila v zákoně… 
Změnil se podle Jany Kremlové přístup 
státu k rodinným firmám?

„Zatím ten pocit nemáme. Ale vnímáme, 
že si od toho rodinné firmy hodně slibují, 
zvlášť v současnosti od pana ministra Hav- 
líčka. Myslíme, že jsme téměř vždy plátci 
všech možných daní v České republice, ne-
máme matky v cizích zemích, kam by zisky 
odtekly. Ale při přidělování státní podpory 
například dotacemi být rodinnou firmou 
žádná výhoda není,“ dodává ještě generální 
ředitelka firmy Alika. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

utopie. Reklamu na televizních obrazovkách 
totiž ovládli Marek Vašut s Douwe Egberts, 
Tchibo či Jacobs.

„Začátky byly těžší, než jsme očekávali. 
I když jsme měli zkušenosti s pletárnou, vý-
roba a prodej potravin byly podstatně jiné. 
V době našich začátků přišla do televize ma-
sivní reklama na značkové zahraniční kávy 
a o regionální výrobky nebyl žádný zájem, 
i když byly kvalitativně srovnatelné nebo 
i lepší,“ potvrzuje ředitelka firmy Alika.

Začínali na podzim 1992 se strojem na 
pražení pěti kilogramů kávy a hodinovým 
výkonem patnácti kil. „Během dalšího roku 
jsme s manželem spojili pletárnu s pra-
žírnou. Já se starala o výrobu a kancelář 
a manžel o obchodní činnosti a zákazníky. 
Během dalších dvou let jsme pronajali a po-
sléze koupili na hypotéku starý mlýn, který 
jsme přebudovali na pražírnu a balírnu s asi 
12 zaměstnanci,“ popisuje složitý rozjezd. 
Záchranou byly burské oříšky, které se už 
v roce 1993 pražily v Prostějově 24 hodin 
denně.

Cesta k prosperitě bývá trnitá a plná odří-
kání, bez podnikatelského talentu a trpěli-
vosti překážky nepřekonáte. Pavel Kremla 
i Jana Kremlová trávili v pražírně téměř 
veškerý čas, a jak dnes s oblibou říkají: jejich 
dcery vyrůstaly mezi stroji. Díky tomu ov-
šem nemají Kremlovi problém s nástupnic-
tvím. Děti ochotně přebírají žezlo rodinného 
podnikání.

spásNé řetězce
Postupem času se začaly pražené ořechy 
z Hané objevovat na pultech velkých řetězců. 
A zájem Makra či Kauflandu byl pro Aliku 
zlomovým momentem. Byznysu se dařilo, 
výroba se postupně rozšiřovala, k arašídům 
přibyly mandle či pistácie.

„Naším prvním zákazníkem byl Kaufland 
s akčním zbožím ,arašídy pražené solené 
100 g‛. Ale nejvýznamnějším obchodním 
partnerem bylo Makro. Pro ně jsme vyráběli 
většinu produkce. Postupně otevírali nové 
pobočky v Čechách a na Slovensku a my 
jsme rozšiřovali kapacity i portfolio výrobků 
podle jejich potřeb. V průběhu let jsme 
rozšiřovali zásobování i do ostatních řetězců 
a velkoobchodů,“ vzpomíná Jana Kremlová.

V roce 2003 koupila Alika poničené a ple-
velem zarostlé zemědělské družstvo v Čelči-
cích. Dnes tu stojí jedna z největších továren 
na zpracování máku a ořechů v Evropě.

Čelčická firma dodává v současnosti na 
trhy každoročně více než 25 milionů balení. 
Prodávají ořechy, většinou pražené a solené, 
mandle, sušené ovoce, mák, makadamie, 
lísková jádra i slané tyčinky. Na českém trhu 

Rodinné podnikání: 
plusy, minusy 
 
Výhodou rodinného podnikání je podle Jany 
Kremlové to, že jste za výsledky zodpověd-
ní pouze sami sobě, maximálně úvěrující 
bance: „Co si zasejete, to si sklidíte a rány 
z porážek a neúspěchů si lížete potichu 
doma a nikdo už nepřilévá olej do ohně. 
Musíte si to zase vyřešit sami. A také to, že 
nemusíte mít úspěch nebo super výsledky 
hned, můžete si počkat.“

Za negativum označuje podobně jako 
celá řada dalších majitelů to, že se často 
míchají pracovní a osobní vztahy. Vždy 
prý dojde na střet názorů nebo zájmů. „Je 
ale nutné přijít domů s chladnou hlavou 
a nechat ten problém ležet na stole v práci 
a doma si společně vypít kafe a řešit běžné 
věci jen jako členové rodiny. Není to lehké,“ 
usmívá se.
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ÚsMĚVNÁ VZPOMíNKA. Manželé Kremlovi 
byli v počátcích v pražírně téměř pořád. Dnes říkají: 
„Naše dcery vyrůstaly mezi stroji.“
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Ž ivotem hovorného hospodského se už 
roky prolíná cestování a cizí jazyky. 
V době, kdy se rozhodovalo o jeho 

budoucnosti, byla na spadnutí změna reži-
mu. Rodiče ho prozíravě na prvním stupni 
základní školy přihlásili na angličtinu. 

„Ruštinu i němčinu jsem zapomněl, 
angličtinu jsem využil naplno a časem k ní 
přidal ještě francouzštinu,“ pochvaluje si 
jedenačtyřicetiletý David Housa. 

klikatá cesta
Poprvé na rok do ciziny vyjel jako šestnáctile-
tý student Bankovní akademie. „Agentura mě 
poslala do Missouri v USA. O pocit, že umím 
slušně anglicky, jsem přišel ihned po přistání, 
ale byla to skvělá zkušenost,“ směje se. 

„Než zvolený obor na střední škole mě 
spíše lákalo pohostinství, většinou jsem při 
škole brigádničil v gastronomickém oboru. 
Vybral jsem si proto vysokou školu hotelo-

vou, obor hotelnictví a cestovní ruch. Rád 
totiž jím, umím si jídla uvařit i vychutnat. 
Více než s čísly si rozumím s lidmi a baví mě 
cestovat.“

Ještě v průběhu studií na vysoké škole 
vyjel v rámci programu Work and Travel do 
Clevelandu a poté dvakrát po sobě do Mi-
nnesoty. Pracoval tam jako číšník v resortu 
Bluefin Bay Family u Lake Superior. Byl to 
zásadní moment, kdy pochopil, že pro práci 
v oboru je nejdůležitější neustálý stopro-
centní servis. Personál se tam snaží, protože 
většinu jeho výdělku tvoří spropitné. 

Jenže po studiích z původních snů sešlo. 
Novopečený inženýr začínal jako ředitel 
jedné z pražských poboček jazykové školy 
Berlitz a odtud přešel do Orco Property 
Group (dnes CPI FIM) – velké developerské 
společnosti zabývající se hotelnictvím. Jako 
manažer procurementu byl zodpovědný za 
nákup a vybavení hotelů.

výpověď JaKo feedbacK
„Společnost Orco nakupovala a zařizovala 
hotely v cizině, většinu času jsme trávili v 
letadlech. Ale bylo to zajímavé zaměstnání 
s výbornými mezilidskými vztahy. Ovšem 
rozlet tohoto podnikání v roce 2008 ukon-
čila ekonomická krize a já se vydal na čtyři 
měsíce do Montrealu studovat francouzšti-
nu,“ pokračuje David. 

„Vrátil jsem se v nejhorší fázi krize, 
chodil po pohovorech a všude měli z mého 
životopisu pocit, že budu chtít moc peněz. 
Když jsem konečně práci sehnal, nebavila 
mě. Jako odpověď na šéfův dotaz ohledně 
mého „feedbacku na meeting“ jsem dal 
výpověď s tím, že už nikdy nechci pracovat 
pro jakoukoli firmu a otevřu si malou hos-
půdku s dobrým pivem. Název hospůdky 
i čepovaného piva byly okamžitě jasné – 
Krkonoše mám moc rád a léta tam jezdím. 
Mám takový rituál, že přijedu do Trutnova 

Př íBĚH 
Ús PĚC HU

Pocta pivu a horám
Vším, čím jsem byl, jsem byl rád.
Nejraději jsem ale v Krkonošské 
hospůdce. Tak by mohlo znít 
krédo Davida Housy
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ale zároveň kamarádi. Chodí ke mně například majitelé 
dnes již legendárních pivovarů, jejichž piva byla v hospůdce 
představena, a mnoho dalších, kteří tu své speciály prezen-
tovali třeba i formou videoprojekce. O tyto akce byl vždy 
mimořádný zájem. Značek piv, které u nás za sedm let měly 
premiéru, je již kolem 900.“

vlastNí zNačKa piva
V současnosti lze v Krkonošské hospůdce ochutnat čtyři 
piva, která se po týdnu mění. Stálicí je pouze značková hoř-
ká jedenáctka Bob a Dave, jíž dali tvář sládek Robert Franěk 
a majitel hospůdky David Housa. Vaří ho formou létajícího 
pivovaru, který nemá vlastní prostory, ale pronajímají si jej. 

„Podobu loga jsem vymyslel sám a podařilo se mi na ně 
získat i ochrannou známku. Není příliš běžné, aby hospoda 
měla vlastní značkové pivo. V současnosti přemýšlíme, že ho 
pustíme do prodeje i jinam,“ prozrazuje majitel.

Prostor hospůdky není pro klasickou kuchyni dostatečně 
velký, takže si k pivu lze dát jen něco malého k zakousnutí. 
„Mnoho let spolupracuji s řeznictvím Kazda v Úpici, které 
nám dodává skvělé a kvalitní uzeniny. Mimo jiné získalo 
cenu Klasa za čabajku. Kromě uzenin nabízíme i chutně 
upravené sýry,“ vypráví David.

Hospůdka funguje na „štamgastské“ úrovni, ale cizí ná-
vštěvníci si mohou přisednout na volná místa k většímu sto-
lu. Nikdo s tím nemá problém, lidé se začnou bavit, dokonce 
se tu nějaké páry seznámily a posléze se vzaly.  

JAN ŠUlIsTOVÁ

za kamarádem a jdeme na Krakonoše. 
Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že třeba 
neuspěji, že to nepůjde…“

KamarádŠtí KoNKUreNti
Jenže ono to šlo. David měl štěstí na 
načasování. V roce 2012 začínal boom 
minipivovarské scény a malá, útulná a v té 
době revolučně nekuřácká hospůdka si přes 
skeptický postoj kuřáků velmi rychle našla 
hosty. Dnes tu mají snad nejvyšší výtoč 
trutnovského Krakonoše v Praze. 

„Krakonoš dodal chladicí zařízení, 
pivovar Nová Paka pípu. Přestože pivovary 
nerady vidí, když hospoda čepuje i jiné pivo, 
dostal jsem svolení využít jeden čep pro 
další značku,“ vysvětluje majitel.

„Nejdřív jsem se snažil nabízet zajímavá 
krkonošská piva, ale pak jsem začal předsta-
vovat nově vznikající malé pivovary. U pivo-
varníků je zajímavé, že jsou sice konkurenti, FO
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sÁZKA NA ZNAlCe. 
„Většinou k nám chodí lidé, 

kteří o pivu něco vědí  
a poznají, zda je správně  

načepované,“ říká  
David Housa.

Když se chce, 
všechno jde

David Housa si na rozjezd 
hospůdky bral úvěr. Jako 
řada zapálených podni-
katelů si i on sáhl na dno 
sil. Po čtyřech letech, kdy 
táhl provoz sám s jednou 
zaměstnankyní šest dní 
v týdnu do noci, skončil 
s kolapsem v Ústřední 
vojenské nemocnici. 

„Nespal jsem, špatně 
jedl, měl nadváhu, do 
toho stres, a tak mi došlo, 
že pokud chci pokračovat, 
musím všechno zásadně 
přehodnotit,“ přiznává. 
„Teď jsme jedna z mála 
hospod, která si dovolí 
mít o víkendu zavřeno. Na 
střídačku u mě vypomá-
hají vysokoškolští studenti 
ochotní respektovat, 
že excelentní servis je 
základ. 
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Dvě šikovné mladé dámy z Plzně – 
Jana Houhová (28) a Tereza Nová 
(31) – si uvědomily, že v tomto typu 

oblečení zeje v trhu pořádná díra. Nová 
generace něžného pohlaví totiž už klidně 
v garáži montuje svůj chopper, orá s trak-
torem záhumenek nebo pracuje na stavbě 
svého domu. A chce u toho dobře vypadat, 
k čemuž rozhodně nepostačí dosud běžné 
modré nebo černé montérky z nepříjemně 
tvrdé látky.

Obě Plzeňanky si také všimly, že je mnoho 
dívek a žen, jež nemají mužského partnera, 
a proto se musí většiny „chlapských“ prací 
doma chopit samy. Samozřejmě ale i u toho 
chtějí být atraktivně oblečeny. Proto se zro-
dily Monterki – díky měkkému „i“ na konci 
jde o snadno zapamatovatelný vtipný název 
firmy i jejího zboží (přičemž se Monterki 
možná trochu svezly i na popularitě rovněž 
měkkoíčné hudební skupiny Holki). 

„Vloni v létě jsem koupila pozemek a pus-
tila se do stavby svého vysněného domu,“ 
říká k tomu Jana Houhová. „Jeden den jsem 

se ale po práci na sebe důkladně podívala 
a řekla si: tak takhle by to nešlo. Otrhané 
tričko a staré tepláky, to přece není outfit 
hodný pracující ženy 21. století!“

JablKo NápadU
V obchodech to dopadlo podle očekává-
ní – stavitelka žádné oblečení, které by 
splnilo její představy, nesehnala. „Chtěla 
jsem koupit nějaké hezké dámské montér-
ky, abych při práci na zahradě i na stavbě 
dobře vypadala, ale nic takového na trhu 
není,“ konstatuje. Pak si ovšem Tereza s Ja-
nou večer sedly u sklenky vína a na jejich 
hlavy dopadlo Newtonovo jablko nápadu. 
Hezké nejsou? Tak si je samy ušijeme! 
A rovnou ve velkém, aby z toho byl i dobrý 
byznys!

„S podnikáním jsme ovšem ani jedna 
neměly žádné zkušenosti,“ krčí rameny 
Tereza. „Ale obě jsme měly tu myšlenku 

Aby to ženám slušelo 
i s vrtačkou
Montérkových lacláčů tu už byla spousta, 
ale žádné pro ženy. Až donedávna

Př íBĚH 
Ús PĚC HU

ZAsKOčeNÉ PODNIKATelKY. „Když jsme 
začaly s naším nápadem, ani ve snu nás nenapadlo, 
že by měly montérky takový úspěch u mladých 
dívek,“ říkají Jana Houhová a Tereza Nová.
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„Jestli jsou naše monterki jen na práci 
nebo i pro volný čas? Každý si může vybrat. 
Kupují je od nás ženy všeho věku pro práci 
na zahradě či v domě, ale také mladé slečny, 
které v nich chodí do zaměstnání - náš 
výrobek se jim líbí, cítí se v něm příjemně 
a pohodlně. A to je náš cíl: aby se v nich kaž- 
dá žena v každé situaci cítila dobře,“ říkají 
plzeňské podnikatelky.

„Do sortimentu chceme mimochodem 
také zařadit doplňky typu šátků či zástěr 
a rovněž kraťasové monterki,“ dodávají pod-
nikatelky. „Nápadů je spousta, ale vše má 
svůj čas. Zatím neustále vylepšujeme náš 
hlavní produkt, ten je naší prioritou.“ 

stoJíme U zrodU Nové zNačKy?
Kdo je typickou klientkou firmy? „Když jsme 
začaly s naším nápadem, ani ve snu nás ne-
napadlo, že by měly montérky takový úspěch 
u mladých slečen. V současnosti prodáváme 
mladší generaci do 30 let, ale velká část 
zákaznic je i kolem 40 až 50 let, mají zahrad-
ničení a kutilství jako koníček. V podstatě 
jsou však našimi zákaznicemi babičky, tety, 
maminky, které mají zahrádku, ženy, jež 
rády kutí, i mladé slečny, které chtějí být in 
a originální.“ Trochu to vypadá, jako by obě 
plzeňské „podnikatelky na vedlejšák“ byly 
zaskočeny svým úspěchem. „Idea našeho 
projektu před námi roste nečekanou rych-
lostí,“ přiznávají. „Chtěly bychom, aby věci 
šly rychleji, ale ve finále jsme vlastně rády, 
když tomu tak není. Vše má svůj čas a my 
pro náš posun dopředu děláme maximum.“

Nápad obou mladých dam si během něko-
lika málo měsíců své existence získal velkou 
popularitu a zájem: o jeho životaschopnosti 
není pochyb. Teď však bude záležet na tom, 
zda v sobě slečny Houhová a Nová najdou 
dost kuráže a odhodlání, aby se naplno vrhly 
do nového podnikání. Monterki zjevně mají 
silný potenciál – jde o to využít ho.

„Zatím prodáváme přes sociální sítě, 
právě se dokončuje web, na kterém bude 
samozřejmě i náš kompletní e-shop. Na ten 
se moc těšíme,“ říkají. „Kamenný obchod 
bychom si do budoucna moc přály – dou-
fáme, že se sen jednou stane skutečností. 
Prozatím bychom aspoň rády našly místo, 
třeba nějaký showroom, kde by si mohly 
zákaznice monterki vyzkoušet.“   

Držme palce (byl by to mimochodem 
skvělý startup). O životaschopnosti projektu 
svědčí nejen nadšené ohlasy zákaznic, ale 
i první objednávky, které už přicházejí ze 
Španělska, Německa, Velké Británie a dal-
ších zemí… 

IVO BARTíK

v hlavě, chyběl jen správný podnět. Já navíc 
mám k věci blízko – mým povoláním je 
práce s komunitou mladých lidí v SIT Plzeň, 
kterým spolu s kolegy pomáháme rozjet 
jejich vlastní podnikání, takže mám tuhle 
problematiku denně na talíři.“

Obě dámy se zatím projektu věnují až 
po své běžné práci. „Monterki řešíme často 
třeba do půlnoci – vymýšlení barevných 
motivů a výběr správných látek i doplňků, 
jako jsou třeba knoflíky, je pro nás radost,“ 
říkají. Na hotovém zboží je to také vidět: 
můžete si vybrat nejrůznější typy „monté-
rek“ od něžně květinkovaných až třeba po 
žužuově růžové. 

NeJvíc láKaJí KvětiNy 
Trh s módním oblečením je už řadu let pře-
sycený – prakticky cokoliv, co chcete, je od 
vás vzdáleno jen pár kliků počítačovou myší. 
Výrobci oděvů se zoufale snaží zvednout 
odbyt i krajně neekologickými způsoby – 
hlavně prosazováním „fast-fashion“, v jejímž 
rámci má oděv po několika málo nošeních 
putovat do kontejneru.

Je proto obdivuhodné, že se v tomto oděv-
ním tsunami dvě neškolené dívky z Plzně 
čím dál výrazněji prosazují. „V dnešní době 
je všeho dostatek, ba nadbytek,“ potvrzu-
jí. „Je skoro nemožné přijít s něčím, co se 
dosud na trhu nenacházelo, a ještě aby po 
tom dokonce byla sháňka! Myslím ale, že se 
to nám dvěma podařilo. Nabízíme něco, co 
tu ještě nebylo, a je v tom i kus nás. Pořád se 
ještě samozřejmě učíme, ale myslíme si, že si 
zatím vedeme dobře.“

O tom není pochyb – po „monterki“ 
začíná být slušná poptávka, která stále roste. 
Klientky jsou nadšené poměrně širokým 
výběrem vzorů, jež jsou navíc šity z látek 
příjemných na omak i na nošení; s klasický-
mi materiály tvrdými jako plech se nedají 
srovnat. „Nejoblíbenější jsou zatím různé 
květinové motivy,“ prozrazují Tereza a Jana. 
„Pomáhají ženám vyjádřit jejich osobnost, 
cítí se v nich dobře. Pokud jde o materiál, 
zvolily jsme vysokogramážní látky, které 
něco vydrží a jen tak se neušpiní ani neošou-
pají, ale zároveň představují zlatý střed mezi 
klasickou montérkovinou a čistě pohodo-
vým materiálem.“

hodí se i „mezi lidi“
V dnešní době, kdy už dávno neexistují 
globální módní vlny (jako třeba byly kdysi 
minisukně) a každý/á nosí, co se mu/jí líbí, 
se mohou monterki s jemným květinovým 
vzorem nosit vlastně po celý den: počínaje 
prací a konče třeba návštěvou kina či večeří 
v lepší restauraci. FO
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Holky, jak na to?
Duo plzeňských podnikatelek má spoustu 
nápadů. Nevymyslely jen už úspěšně se 
rozvíjející „akci monterki“, ale chystají 
také sérii instruktážních videí „Jak na to“. 
„Ty budeme samy vytvářet a umísťovat na 
našem webu,“ říkají Jana a Tereza. „Budou 
tam nejrůznější návody na rukodělné 
domácí práce – třeba videa, jak zrenovo-
vat starou židli, jak na betonovou stěrku, 
jak vypěstovat určité rostliny apod. Rády 
bychom, aby na našem webu časem vznikla 
skupina, kde si holky budou předávat své 
kutilské zkušenosti, tipy a triky.“
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Martin Sulán se konopím zabývá už 
deset let. Na poli, kde je pěstuje, 
tráví více než dvě stě dnů v roce. 

Odmítá přijímat jakoukoliv formu dotací, 
i když by na ně měl nárok. A sousedům 
i zákazníkům s velkou trpělivostí opakovaně 
vysvětluje, že výrobky z technického konopí 
(s úrovní THC pod 0,3 procenta) se opravdu 
nikdo neomámí. 

Sám se prohlašuje za „nehuliče“, abstinen-
ta a workoholika žijícího v lese. Omamné 
verze konopí si nepěstuje. 

KoNopNá zmrzliNa? proč Ne
„K pěstování technického konopí jsem 
přišel obrazně řečeno jako slepý k houslím, 
a to přes zmrzlinu. Dovezli jsme z Nového 
Zélandu mašinu na její výrobu. A je tomu 
přibližně deset let, co mě oslovil kamarád, 
abych mu vyrobil zmrzlinu konopnou,“ 
otevírá svůj příběh pětatřicetiletý farmář 
a také zmrzlinář.

Zasel tehdy zkusmo konopí na pole o ve-
likosti deseti arů. Jak říká, bylo to nejmenší 
políčko, které kdy měl. V roce 2019 jeho 
firma sklidila ručně konopí z plochy dvě stě 
krát větší.  

„Pěstování konopí mě naprosto uchvátilo. 
Jedná se vlastně o takový plevel. Jen při-
pravíte půdu mulčováním a dál se o rostliny 
nemusíte starat. ‚Své‘ si konopí vybírá až 
v době sklizně.“ 

Už po dvou letech Martin Sulán přichystal 
se svými spolupracovníky do prodeje více 
než deset rozličných výrobků z konopí s léči-
vými účinky. Přiznává ale, že jen technické 
konopí by ho zatím neuživilo. Vedle produk-
tů z něj proto prodávají třeba i biomasu.  

Co ho tedy dnes živí? Konopí, nebo zmrz-
lina? ptáme se. 

„Nad tím často sám přemýšlím,“ říká 
s úsměvem. Hodně podle něj závisí na 
odbytu zmrzliny. Se svými lidmi provozuje 
prodejní místa, zároveň zmrzlinu distri-

buuje. Vedle toho prodává různé konopné 
produkty – například konopná semínka, 
výlisky, sůl, sirup, tuk, olej, lisované konopí 
– na farmářských trzích v Praze a na dalších 
místech, třeba v čase konání festivalů. 

rodiNNý podNiK
Kromě Martina Sulána dnes kola firmy roz-
táčejí i jeho přítelkyně, její sestra, maminka 
a babička. Občas se zapojí některý z kama-
rádů. Přibližně na sto dní v roce najímají 
brigádníky. „Vždy jsme upřednostňovali 
nabírat co nejvíce lidí z okolí. Ale dneska, 
v čase skoro stoprocentní zaměstnanosti, už 
od nich není takový zájem. Jejich poměr je 
nyní asi dvacetiprocentní.“ 

Přibližně čtyřicet brigádníků najímají na 
výpomoc na pole o rozloze dvaceti hekta-
rů v období sklizně, od konce července do 
posledního října. Velkou část tvoří studenti, 

invalidní důchodci, přes agentury najímají 
i Ukrajince. „S agenturními pracovníky 
jsme měli vždy jen nejlepší zkušenosti. Jsou 
to největší ‚makáči‘, české lidi trumfli o sto 
procent,“ říká otevřeně.  

O jeho kamenné prodejně lze říci, že 
je doslova žulová. Sídlí ve čtyřpatrovém 
objektu s padesátkou dveří, původně zde 
byla pobočka jedné banky. „Máme zde také 
showroom, výrobní prostory. Ale není to 
z hlediska dispozice ideální. Přemýšlíme 
o jiném místě.“

A není divu. Další čtyři provozovny jsou 
rozesety v objektech v okolí dvaceti kilomet-
rů. Firmě patří jen jedna budova, v ostatních 
objektech jsou v nájmu. Martin Sulán nyní 
proto zkouší zakoupit větší objekt zhruba 
s deseti tisíci metry čtverečními podlahové 
plochy, bývalou školu v přírodě. „Pokud by se 
nám tato investice podařila, stali bychom se 

Př íBĚH 
Ús PĚC HU

U nás se nefetuje!
Martin Sulán a jeho firma 
Dobré konopí bojují s mýty 
a předsudky
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Uvědomil si, že musí být vidět a že v pod-
nikání nebude nikdy všechno stoprocentní. 
To by ten web nemohl spustit nikdy. 

na štíru s eu
Martin Sulán se často rozčiluje nad podle 
jeho názoru nelogičností některých právních 
předpisů Evropské unie. „Evropská unie tře-
ba říká, že i když je technické konopí schvá-
lené a pěstuje se po celé Evropě, tak jeho 
květ by do potravin přijít neměl, respektive 
může tam přijít ve velmi malém množství.“ 

Jako příklad pak Martin Sulán uvádí ko-
nopný čaj. Ten se musí prodávat pod názvem 
Konopná herba. To je podle Sulána jedna 
z největších křivd, která se konopí děje. 

Konopný čaj (vyráběný z květu) se pro své 
léčivé účinky používal po tisíce let. V minu-
losti se již podařilo prokázat léčivé účinky 
tohoto druhu konopí například na rakovinu 
nebo Crohnovu chorobu. O to více jsou 
podle Sulána zákazy spojené s jeho výrobou 
a užíváním absurdní.

Dodává, že všechny nabízené produkty 
jeho firmy jsou se svým označením ve shodě 
s Evropským právem. Jak říká, ve všech je 
méně než 0,3 procenta THC a všechna osiva, 
co používají, jsou certifikovaná a jsou na listu 
schválených odrůd pro pěstování, sklizeň 
i zpracování v EU.

střet s pověrami 
Kontrolám se dnes už jen směje. Třeba před 
necelým rokem, v čase jeho narozenin, ho 
někdo udal, že odebírá načerno elektric-
ký proud. „Na základě toho přišla na naši 
provozovnu v Sušici dvacítka chlapů. A to 
ještě předtím vše kontrolovali vrtulníkem 
s termovizí. Nakonec se ukázalo, že pracov-
ník energetické společnosti chybně opsal 
elektroměr.“ 

Firmě tehdy zabavili přibližně tři dodávky 
konopí. Po kontrole vše vrátili. Analytici 
od policie prý poté pouze utrousili, že se 
jednalo o největší množství „slámy“, které 
kdy zabavili. 

„Ve výsledku nám ta razie pomohla. 
Všichni se alespoň přesvědčili, že opravdu 
neděláme nic nelegálního,“ říká Martin Su-
lán. A podobně dopadly i kontroly například 
z potravinářské inspekce. Také nikdy žádný 
vážný prohřešek neodhalily. 

„V současnosti pozoruji, že si na nás lidé 
z okolí zvykli. Konkrétně už přišli na to, 
že se z našeho technického konopí nedá 
zfetovat. A vážně nás začal brát konečně 
i sušický starosta. Přesto je však pořád dost 
lidí, kterým vadíme,“ přiznává. 

MARKÉTA MAZANCOVÁ

patrně největší továrnou na technické konopí 
v Evropě,“ říká s nadějí v hlase. 

vstUp Na iNterNet
Webové stránky dobrekonopi.cz spustili až 
loni v listopadu. Předtím o nich na internetu 
nebyla žádná zmínka. To jednak neprospí-
valo byznysu a zároveň to vedlo i k nejedné 
humorné situaci. „Třeba jeden zemědělec ze 
Slovenska nás našel přes městskou policii, ta 
mu na mě dala číslo,“ vzpomíná. 

„Já jsem vlastně ten web ani spustit 
nechtěl. Nerad totiž pouštím do světa něco, 
co ještě není stoprocentní.“ Na otázku, co 
ho tedy nakonec „postrčilo“, odpověděl, že 
hlavním impulzem bylo desetileté výročí 
firmy. A další motivací účast na pražském 
veletrhu Cannafest, kde dostali od organizá-
torů možnost prezentace v jednom z největ-
ších stánků. FO
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BeZ CHeMIe. „Nikdy jsme nepoužili ani jediný 
litr umělých hnojiv a postřiků proti dalším organis-
mům žijícím na poli a rostlinám,“ říká Martin Sulán. 
„A vše sklízíme ručně.“ 

Není konopí jako konopí
Konopí „zahrádkářské“
Jeho pěstování je zákonem zakázané. 
V převážné většině je v něm THC zastou-
peno mezi 3—15 procenty. 
Konopí lékařské
Pěstují ho většinou velké podnikatelské 
firmy, které mají od státu povolení. 
Výrobky z něj jsou k dostání v lékárnách 
na předpis. Obsah THC vykazuje vyšší 
hodnotu než 0,3 procenta. 
Konopí polní, „technické“
Jedná se o vyšlechtěnou odrůdu, u které 
úroveň THC klesá pod hladinu 0,3 pro-
centa. Tuto rostlinu může pěstovat za 
určitých podmínek každý. „Jediné, co stojí 
mimo zákon, je vrcholík čili květ technic-
kého konopí,“ zdůrazňuje Martin Sulán. 
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Pavel Štěpán: 
Byl to velký přerod
Konica Minolta se úspěšně 
transformovala z dodavatele tiskáren 
až po lídra IT služeb
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systémů, tehdy ještě společnost Webcom, 
dnes Konica Minolta IT Solutions, a po-
stupně začali propojovat naše produktová 
portfolia. Druhou významnou událostí 
toho roku bylo otevření inovačního a R&D 
centra v Brně, která patří k pouhým pěti 
podobným zařízením Konica Minolta ve 
světě. Tím jsme vstoupili i do světa techno-
logických inovací, které nesouvisejí přímo 
se zpracováním dokumentů. V loňském 
roce jsme se pak zařadili mezi dodavatele 
kamerových a sledovacích systémů s pro-
dukty Mobotix a v neposlední řadě jsme 
na český trh ve světové premiéře uvedli 
IT platformu Workplace Hub, která slouží 
jako základ pro digitální kancelář, chcete-li 
kanceláře budoucnosti. 

 Zastavme se u kamerových a sledovacích 
systémů Mobotix – z čeho se skládají a jak 
fungují systémy? Setkaly se s ohlasem na 
českém trhu?
Kamery Mobotix jsou unikátní zejména 
tím, že nepotřebují propojení kabelem 
s centrálním úložištěm, ale záznam je 
možné ukládat na samostatnou SD kartu 
nebo do cloudového prostředí. V případě 

potřeby lze kamery napájet také solárními 
panely. Jde tedy o zařízení, které může fun-
govat zcela samostatně a nezávisle na jiné 
infrastruktuře. Z mnoha funkcí pak stojí za 
zmínku například rozpoznávání snímaných 
detailů, například SPZ u automobilů, nebo 
tzv. teplotní mapy.

 Jak tento produkt zapadá do vašeho 
portfolia?
Náš cíl není primárně nabízet kamery 
jako hardware, ale hledat a vytvářet pro 
zákazníka další přidané hodnoty vzešlé 
ze zpracování získaných dat. Právě díky 
specifickým funkcím chceme zákazníkům 
nabídnout možnost tato data dále využívat.

 Můžete uvést příklad?
Teplotní mapy dokážou například predi-
kovat možnost vzniku požáru, kterému 
pak zákazník dokáže předejít. V oblasti 
retailu mohou rovněž nabídnout základ pro 
marketingové analýzy pohybu zákazníků 
po obchodě a jejich preferencí při sledování 
zboží. 

Rozpoznávání objektů zase dokáže na-
příklad upozornit na vadný kus ve výrobě. 
Konkrétně v oblasti průmyslové výroby 
nyní testujeme řešení, kde kamera snímá 
balicí linku a je schopná rozpoznat, jestli 
je krabice v pořádku. V případě poškození 
nebo špatného zabalení pak dostane auto-
matická linka příkaz, aby konkrétní krabici 
vyřadila. 

 Jak je to s ochranou osobních údajů 
u kamer Mobotix, pokud například 
zaznamenávají SPZ automobilů? Dovedou 
také číst biometrické údaje, a tím pádem 
třeba rozpoznávat tváře hledaných osob?
Ano, kamery Mobotix skutečně dovedou 
rozpoznat SPZ nebo tváře snímaných osob. 
Konkrétně dokážou s vysokou přesností 
určit také pohlaví, věk, a dokonce i náladu 
člověka. Tyto údaje pak mohou například 
naši klienti z řad obchodních řetězců využít 
k optimalizaci skladby zboží podle prefe-
rencí, právě pokud jde o pohlaví nebo věk 
zákazníků. 

Důležité však je, že kamerové systémy 
Mobotix umožňují zpracování dat přímo 
v kameře a pro potřeby sledování a vy-
hodnocování není zapotřebí uchovávat 
žádná reálná videa či záznamy. Používají 
se pouze anonymizovaná data, která 
nelze přiřadit ke konkrétním osobám. 
Z tohoto pohledu je tak vše v souladu 
s pravidly na ochranu osobních údajů 
včetně evropského nařízení známého pod 
zkratkou GDPR. 

Při slovním spojení Konica Minolta 
(KM) pamětníkům okamžitě naskočí 
„tiskárny k počítačům“. V tom-

to oboru se KM u nás ve své době stala 
prakticky suverénem. Ve firmě si ale včas 
uvědomili, že jenom tiskárny je z dlouho-
dobého hlediska neuživí. Konica Minolta 
se proto mimořádně úspěšně „přerodila“ 
v poskytovatele komplexních IT služeb, 
které neustále rozvíjí a obohacuje o další 
unikátní prvky. 

Jak to všechno bylo a co KM chystá do 
budoucna, o tom hovoříme s Pavlem Štěpá-
nem, obchodním ředitelem Konica Minolta 
Business Solutions Czech.

 Konica Minolta je v Česku tradiční lídr 
mezi dodavateli tiskových řešení. Jak 
se nyní vyvíjí situace na trhu v tomto 
segmentu?
Stále více firem požaduje v dnešní době 
komplexní služby. Zajistit fungování 
tiskového parku už nestačí. Také proto 
jsme už před lety začali s transformací naší 
společnosti z „pouhého“ dodavatele tisko-
vých zařízení v poskytovatele komplexních 
IT služeb. Dnes už můžu bez nadsázky 
prohlásit, že Konica Minolta má dostatek 
odborníků a široké portfolio zajímavých 
produktů, aby mohla úspěšně konkurovat 
na trhu takzvaných systémových integrá-
torů. Aktuálně generuje prodej IT služeb 
už téměř 40 procent tržeb skupiny v ČR 
a v této oblasti jsme nejúspěšnější mezi 
zeměmi střední a východní Evropy, kde má 
Konica Minolta své zastoupení.

 Jak se KM podařilo tak rychle dosáhnout 
pozice lídra IT služeb ve střední a východní 
Evropě, chystá další expanzi?
Nastavili jsme jasnou strategii transforma-
ce tiskové firmy do digitální společnosti. 
Pochopili jsme, že nákupní zvyklosti se 
mění a s nimi se musí změnit i Konica 
Minolta, pokud chce poskytovat firmám 
služby, díky nimž zrychlí své vlastní podni-
kání. Vybudovali jsme obchodní oddělení 
zaměřené na poskytování IT služeb, nabrali 
jsme programátory, odborníky na digita-
lizaci, infrastrukturu, cloudy a další. Bylo 
toho hodně, byl to bolestivý proces, ale bylo 
to nezbytné. Naší výhodou ale bylo, že nás 
firmy znají a důvěřují nám, a proto se nám 
také tato změna nakonec podařila.

 Jak konkrétně tato změna probíhá, co 
už se podařilo dokázat a jaké jsou nejbližší 
perspektivy?
Milníkem byl zřejmě rok 2015, kdy jsme 
převzali českého dodavatele podnikových 

Workplace Hub (WPH) 
Představuje komplexní řešení pro firmy, 
které čelí výzvám v oblasti bezpečnosti, 
digitální transformace nebo návrhu nového 
IT a jeho řízení. Je vybaven nejnovějším 
hardwarem a softwarem a dokáže uspokojit 
všechny potřeby moderního IT prostředí 
založeného na vlastní platformě a kombi-
naci toho nejlepšího z cloudu a on-premise 
řešení. 

Unikátní platforma WPH má dvojí pro-
vedení. Zařízení Workplace Hub je určeno 
přímo do kanceláří, kde na jednom metru 
čtverečním plochy poskytne kompletní 
IT infrastrukturu včetně tiskových služeb 
a konektivity zaměstnanců prostřednic-
tvím spolehlivé wi-fi. Varianta s označením 
Edge je určena do serverovny pro připojení 
k serveru. Okamžitě posílí jeho výkon 
a s výjimkou multifunkční tiskárny a pří-
stupového bodu wi-fi nabízí Edge všechny 
vlastnosti a funkce, které má Workplace 
Hub. 

V obou případech je k dispozici ochrana 
dat nové generace, ekosystém připravený 
pro další zvyšování produktivity práce, 
bezproblémový přechod na nové řešení 
či „bezešvé“ spojení stávajícího IT s WPH 
a jeden dodavatel pod jednou smlouvou. 
Samozřejmostí je monitoring 24/7.

›
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 Jako důležitý produkt jste zmínil IT 
platformu Workplace Hub. Můžete nám ji 
trochu přiblížit? 
Jde o unikátní all-in-one řešení určené 
zejména malým a středním podnikům, 
které chtějí zdigitalizovat své fungování 
a zjednodušit stávající IT infrastrukturu. 
Technologie nabízí sjednocení veškerého 
podnikového IT pod jednu platformu, 
jednoho dodavatele s jedním jednoduchým 
uživatelským rozhraním. Díky tomu mohou 
firmy snížit náročnost správy stávající IT 
infrastruktury i náklady s ní spojené, zvýšit 
bezpečnost dat a efektivitu práce. V praxi 
se s touto technologií obejde řada firem bez 
vlastního IT specialisty, což může být pro 
mnohé řešení nepříjemných situací při ak-
tuálním nedostatku IT specialistů na trhu.

 Je pravda, že software pro Workplace 
Hub vytvořili vývojáři z České republiky?

V současné době se našemu vývoji a výzku-
mu věnuje v brněnském inovačním centru 
zhruba sto padesát specialistů. Aktuální 
projekty se však stále rozvíjejí a přicházejí 
i nové, proto plánujeme do tří let navýšit 
i počet našich odborníků přibližně o polo-
vinu.

Pokud jde o úspěchy, počítáme mezi 
ně právě i zmíněnou platformu Work-
place Hub, která je aktuálně vlajkovým 
produktem celé skupiny Konica Minolta. 
A právě software pro toto zařízení vyvinuli 
převážně brněnští programátoři. Současně 
ale pracují i na vývoji další, řekněme nava-
zující technologie pro fungování kanceláře 
budoucnosti. Tou je tzv. Cognitive Platform, 
která už pracuje s prvky umělé inteligence.

 Jaké jsou vaše další plány v případě 
zmíněné IT platformy? Kterým směrem se 
bude ubírat a rozšiřovat vlastní vývoj?

 Až do současnosti jsme Workplace Hub 
vyvíjeli jako on premise zařízení pro malé 
a střední firmy. Do budoucna chceme svůj 
vývoj směrovat tak, abychom podobné služby 
poskytovali z cloudu bez nutnosti mít vlastní 
zařízení. Máme v plánu rozšiřovat funkci-
onality pro velké firmy a společnosti. Nově 
chceme platformu čím dál víc obohacovat 
o funkcionality založené na umělé inteligenci.

 Je po této práci hlad? Máte pro vývojáře 
stále kam sáhnout, nebo už dochází 
odborníci z Brna a okolí? Pracují u vás už 
i vývojáři ze zahraničí?
Pro vývojáře nabízíme zajímavou práci 
s nejmodernějšími technologiemi, postu-
pujeme podle moderních metodik agilního 
vývoje a využíváme k tomu nástroje, které 
patří ke špičce v našem oboru. Tím pá-
dem máme co nabídnout. Je pravda, že na 
brněnském pracovním trhu příliš mnoho FO
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 Do jaké míry je vás ještě důležitý vývoj 
tiskových řešení? Pracujete v tomto 
směru na nových tiskárnách?
Tisková řešení stále představují hlavní 
obchodní oblast Konica Minolta, ve které 
také dlouhodobě držíme pozici lídra na 
českém trhu. Jsou rovněž pomyslnou 
branou k našim dalším službám spojeným 
s digitalizovanými dokumenty, správou dat 
a obecně se segmentem IT služeb. Základem 
těchto služeb jsou totiž vždy data převedená 
do elektronické podoby, a proto se i v oblasti 
tiskových řešení soustředíme především na 
multifunkční zařízení, jejichž součástí jsou 
i výkonné skenery.  

 Na které produkty, tržní segmenty 
a regiony se nyní KM hodlá soustředit? 
Jaké jsou její cíle pro nejbližší léta? 
Momentálně pracujeme na vertikalizaci, to 
znamená na přesném zaměření na potřeby 
koncového zákazníka v určitém oboru. 
Hlavním směrem jsou pro nás produkty 
Microsoftu v SW řešení. Máme odborníky, 

kteří u zákazníka udělají odborný IT audit, 
provedou jej transformací z papírové spo-
lečnosti do digitální, a zajistí tak zejména 
zrychlení a zefektivnění jejího fungování. 
Aby to bylo pro firmy snadno uchopitelné 
a levné, vytvořili jsme jednoduché produk-
ty, které cílí na konkrétní procesy ve firmě, 
jako jsou „řízená dokumentace“, „vytěžová-
ní faktur pomocí služby“, „správa doku-
mentů“, nebo „digitální podpis“. Můžeme 
začít digitálním podpisem, digitalizací 
dokumentů, schválením dokumentů, vybu-
dujeme podnikový systém, nebo nastavíme 
aplikaci, proces z rodiny Microsoft O365. 
Je to docela jednoduché, intuitivní. Stačí se 
nám ozvat a rádi se na to podíváme.  

 Máte v oblasti multifunkcí nějakou 
novinku?
V roce 2019 jsme představili inovova-
né řady tiskových zařízení formátu A3 

i A4. Na trh jsme uvedli celkem dvanáct 
nových strojů, které mají vysoký výkon 
a moderní funkce, jako je dotykový 
displej s přizpůsobitelným uživatelským 
rozhraním nebo ovládáním mobilním 
telefonem. Digitalizaci dokumentů zajiš-
ťuje takzvaný jednoprůchodový skener, 
který zvyšuje rychlost skenování až na 
200 stran za minutu, tedy dvojnásobek 
ve srovnání s předchozími modely. V sou-
časné době se tedy zaměřujeme na něko-
lik oblastí a rozhodně nezapomínáme na 
náš tradiční byznys. Aby se v tom nejen 
naši zákazníci zorientovali, vytvořili 
jsme letos nový koncept tzv. inteligentní 
kanceláře, ve kterém chceme představit 
naše softwarové a inovační projekty ve 
srozumitelné podobě.

 O co se jedná?
Inteligentní kancelář představuje kom-
plexní digitální řešení pro firmy na jednom 
místě. Naše roky prověřená tisková řešení 
posouvá o několik kroků dopředu a obo-
hacuje je o IT služby a podnikové systémy. 
Inteligentní kancelář v sobě obsahuje čtyři 
základní produkty, které mohou podle 
potřeby firmy fungovat společně i jednotli-
vě. Jedním z nich je software pro automati-
zovaný převod dokumentů do elektronické 
podoby, který na rozdíl od ručního přepiso-
vání eliminuje chybovost, snižuje mzdové 
náklady a šetří zaměstnancům spoustu 
času. Pomocí vytvořených šablon dokáže 
vyčíst údaje z faktur a následně je zapsat  
do účetního systému. Data ukazují, že  
díky digitalizaci dokumentů firma ušetří  
až 60 procent nákladů oproti ručnímu pře-
vodu. Další v řadě je Workplace Hub, který 
jsem už zmiňoval dříve. Do konceptu inte-
ligentní kanceláře od Konica Minolta spadá 
i systém FlowDoc pro elektronickou správu 
dokumentů, díky kterému firmám zajišťu-
jeme jednoduchou práci se soubory a jejich 
ukládání pomocí metadat. Ta usnadňují 
rychlejší vyhledávání a přístup k souborům 
na úložišti. A konečně v kompletu nemů-
žou chybět už zmíněné multifunkce. Celou 
kampaň a koncept inteligentní kanceláře 
vytvořili naši kolegové společně s agentu-
rou Wunderman Thompson. V rámci pří-
pravy sbírali například typické kancelářské 
výmluvy. V kampani se totiž zaměřujeme 
i na problémy, které čas od času potrápí 
každou firmu. Bylo vidět, že je příprava 
celého konceptu hodně bavila, a i proto mě 
těší, že na něj máme zatím samé pozitivní 
reakce. 

IVO BARTíK

volných a vhodných uchazečů o naše pozice 
není, nicméně tuto situaci chápeme spíše 
jako jednu z mnoha výzev, která určitě není 
neřešitelná. Zároveň na Moravě zajišťuje vý-
uku IT na vysoké úrovni například Fakulta 
informatiky Masarykovy univerzity v Brně, 
Fakulta informačních technologií Vysokého 
učení technického a Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci. Absolven-
ti těchto fakult nacházejí ve většině případů 
uplatnění právě na brněnském pracovním 
trhu. Jako Konica Minolta jsme už několi-
kátým rokem strategickým průmyslovým 
partnerem FI MU a snažíme se tak pod-
porovat rozvoj odborné komunity nejen 
v Brně. A jedno z možných řešení, které také 
aplikujeme, je nabírání vývojářů ze zahra-
ničí. Ve vývojových týmech pracujících na 
Workplace Hub platformě máme například 
poměrně pěkně se rozrůstající komunitu 
vývojářů z Brazílie.

Do budoucna chceme 
svůj vývoj u Workplace 
Hubu směrovat 
tak, abychom podobné 
služby poskytovali 
z cloudu bez nutnosti 
mít vlastní zařízení. 
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TÉMA

Další léková revoluce
Nová vyhláška ministerstva 
zdravotnictví přináší rozsáhlé změny 
v předepisování léků 
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›

Razantním změnám se české zdravotnictví nevyhne ani v le-
tošním roce. Poté co v roce 2018 začaly platit elektronické 
eRecepty, k nimž se řada lékařů fakticky připojila až od roku 

2019, přicházejí letos do ordinací další novinky. A není jich málo. 
Velká část z nich souvisí především s novou vyhláškou o pře-

depisování léčivých přípravků. Změny se od začátku ledna týkají 
především údajů uvedených na eReceptu, ale i na klasické papírové 
podobě předpisu na léky. 

Na změny se museli připravit nejenom samotní lékaři, ale také 
firmy, které dodávají programy používané v ordinacích. „Dodavatelé 
softwaru byli včas o všech změnách vyrozuměni Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv a opakovaně proškoleni na několika seminářích,“ 
uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přesto by se podle něj 
měli lékaři přesvědčit u svého správce systému nebo dodavatele 
programu, že všechny změny platné od ledna v softwaru skutečně 
fungují. 

poprvé bez razítKa
Zřejmě největší změna, ke které dochází u receptů v papírové, tedy 
listinné podobě, se týká razítka. Jeho otisk poprvé nebude povinnou 
součástí receptu. Podle ministerstva totiž požadované identifikační 
údaje o předepisujícím lékaři, které se na razítku dosud uváděly, 
bude možné jednoduše vytisknout nebo vypsat. 

Papírové recepty se budou také vystavovat méně než dříve. 
Lékaři nebudou moci například vydávat v listinné podobě takzvaný 
opakovací recept. Ministerstvo tak chce dosáhnout toho, aby se pa-
pírové recepty vydávaly pouze výjimečně, v zákonem předepsaných 
situacích. Opakovací recept tak budou moci lékaři nadále vystavovat 
jenom v elektronické podobě.

poUze s telefoNem a adresoU
K dalším změnám dochází u elektronických receptů. Na nich bude 
nově uvedeno telefonní číslo pacienta, popřípadě místo jeho sku-
tečného pobytu. Kvůli nutnosti identifikace pacienta v základních 
registrech se dosud na elektronickém receptu uvádělo jen trvalé 
bydliště. Podle něj však pacient často není dohledatelný. Telefon 
a adresa skutečného pobytu může podle ministerstva zásadně po-
moci, například při stahování léčiv u závad v jakosti.

Další změna se týká případů, kdy lékař dodatečně změní přede-
psaný lék, jeho dávkování a podobně až poté, co pacient opustí jeho 
ordinaci. Dosud docházelo v těchto případech často k nedorozumě-
ním, protože pacient se v lékárně domáhal původního léku či dáv-
kování. Tyto situace by měla řešit nová informační povinnost. Nově 
je nutné, aby lékař do poznámky k elektronickému receptu dopsal 
informaci, že provedl změnu a v čem spočívá. Toto napomůže tomu, 
aby lékárník mohl pacientovi správně odůvodnit, proč je mu vydáno 
něco jiného, než pacient očekával, nebo s jinými pokyny.

Letošní změny se nedotkly způsobu předávání identifikátoru 
elektronického receptu. Ten i nadále musí být vydáván bezplatně, 
ale způsob převzetí si volí sám pacient. 

„Pacient si může svobodně vybrat mezi vytisknutím průvodky, 
zasláním identifikátoru prostřednictvím SMS nebo e-mailu, popří-
padě zcela bez zaslání identifikátoru, pokud pacient používá aplikaci 
eRecept. Když pacient nezvolí žádnou specifickou formu, identifiká-
tor by mu měl být předán v listinné podobě, tedy na takzvané prů-
vodce. Elektronický recept může předepisující lékař, tak jako tomu 
bylo doposud, změnit nebo zrušit, pokud nebyl zahájen jeho výdej,“ 
uvedl náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Ministerstvo při této příležitosti zdůrazňuje, že lékař není 
v souvislosti s vydáním receptu oprávněn vybírat žádný poplatek. 
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V případě, že by ho požadoval, dopouští se 
přestupku, za který mu hrozí finanční po-
stih. Resort upozorňuje, že zaslání eReceptu 
formou SMS či e-mailu pro lékaře nepřed-
stavuje žádné náklady. Za lékaře totiž hradí 
SMS s elektronickým receptem Státní ústav 
pro kontrolu léčiv. 

o NávŠtěvě rozhodUJe léKař
Na druhé straně ministerstvo upozorňuje, že 
pacienti nemohou na lékaře naléhat, aby jim 
vystavil elektronický recept bez toho, aby 
ho navštívili v ordinaci. Podle odborníků 
zůstává plně na rozhodnutí a odpovědnosti 
lékaře, zda léčivý přípravek předepíše a zda 
tak učiní i v situaci, kdy pacient nepřišel 
k lékaři osobně. 

Právě vynucování předepsání léků na dál-
ku představuje jednu z komplikací, kterou 
elektronické recepty přinesly. „Neustále mi 
pípají esemesky, ve kterých se pacienti doža-
dují zaslání eReceptu na konkrétní lék. Jen 
odepisování na ně mi zabírá spoustu času,“ 
upozorňuje soukromý praktický lékař, který 
si nepřál být jmenován. 

Další změnou, která se týká elektronických 
receptů i listinných receptů, je omezení počtu 
léků uvedených na jednom receptu. Nově pla-
tí pravidlo, že na každém receptu může být 
předepsaný pouze jediný lék. Zatímco u lis-
tinných receptů bude jedna položka povinná 
až od 1. června 2020, aby měli lékaři dostatek 
času na seznámení se s touto změnou,  
pro elektronické recepty to platí již od  
1. ledna 2020. Centrální úložiště elektro-
nických receptů od tohoto data automaticky 
neumožní vystavit žádný elektronický recept, 
který by obsahoval dvě položky. 

Další společnou změnou pro elektronické 
i listinné recepty je sjednocení doby plat-
nosti receptu. Jednotně nyní bude 14 dní, 
nestanoví-li lékař jinak, nejdéle však jeden 
rok. Tím byla zrušena odlišná doba platnosti 
receptu u různých typů předepisovaných 
léčivých přípravků. Délka platnosti u všech 
typů receptů se bude počítat od následují-
cího dne po dni vystavení receptu. Odlišná 
úprava platnosti stále zůstává pro recept 
předepsaný v rámci poskytnuté neodkladné 
péče a recept vystavený lékařskou pohoto-
vostní službou, který platí do konce prvního 
dne následujícího po dni jeho vystavení.

moderNí léKy bUdoU  
dostUpNěJŠí
Současné změny přitom nejsou poslední, 
které ministerstvo zdravotnictví chys-
tá. V závěru loňského roku předložilo do 
meziresortního připomínkového řízení 
jednu z nejrozsáhlejších novel zákona 
o veřejném zdravotním pojištění v jeho více 
než dvacetileté historii. Ta by měla přinést 
například lepší dostupnost vysoce inova-
tivních léčivých přípravků a léků na vzácná 
onemocnění.

V současné době je totiž jejich vstup do 
systému veřejného zdravotního pojištění 
pomalý a složitý. Pravidla jsou proto často 
obcházena, především přes takzvaný para-
graf 16, nebo není možné takové léky vůbec 
ze zdravotního pojištění hradit. 

Novela zákona, kterou připravovalo mini-
sterstvo ve spolupráci s odbornými společ-
nostmi, zdravotními pojišťovnami, profesní-
mi komorami, farmaceutickým průmyslem 
i pacienty, má za cíl tento stav změnit. 
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K jakým změnám  
od ledna došlo

Dosavadní vyhláška č. 54/2008 Sb.,  
o předepisování léčiv, a také vyhláška  
č. 415/2017 Sb., která upravovala některá 
pravidla týkající se elektronických receptů, 
pozbyly platnosti k 31. 12. 2019. Nově se 
pravidla týkající se předepisování elek-
tronických i listinných receptů budou řídit 
novou vyhláškou č. 329/2019 Sb. a částeč-
ně přímo zákonem o léčivech. Předepiso-
vání léčiv pro poskytování veterinární péče 
bude upraveno samostatnou vyhláškou.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Výdaje rostou
Náklady na zdravotnictví v Česku dlouho-
době rostou. Například Všeobecná zdravot-
ní pojišťovna, největší zdravotní pojišťovna 
v zemi, počítá v roce 2020 s výdaji na 
pojištěnce ve výši 204,4 miliardy korun. 
To je o 9,3 procenta více než v roce 2019. 
„Nejvyšší nárůst úhrad – více než dvojná-
sobný oproti průměru – se předpokládá 
u domácí péče,“ říká mluvčí pojišťovny 
Vlastimil Sršeň. V této oblasti by měly 
výdaje růst o 18,8 procenta. Mezi lety  
2016 a 2020 přitom dojde k nárůstu  
o 53 procent. 

V ostatních oborech mají například 
nemocnice dostat o 9,6 procenta více než 
v roce 2019, u zubních lékařů má být ná-
růst 10,2 procenta, u praktiků pro dospělé 
i pro děti a dorost shodně 9,9 procenta.
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hrát kolektivní poradní orgán složený ze 
zástupců jmenovaných na návrh minister-
stva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, 
odborných lékařských společností a pacient-
ské veřejnosti. „Pacientů je málo a někdy se 
nepodaří shromáždit dostatek dat z reálné 
klinické praxe, podle nichž můžeme lék 
zhodnotit,“ vysvětlila ředitelka Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. 

Jde například o léky na cystickou fibrózu, 
svalovou dystrofii nebo různé hemato-
onkologické diagnózy. „Protože se jedná 
o léky, které pravděpodobně nikdy nebudou 
nákladově efektivní, bude se nově hodnotit 
širší celospolečenský dopad vstupu léčiva 
do úhrad. Není správné, aby se u vzácných 
onemocnění z důvodu nákladové neefekti-
vity nedostávaly k pacientům léky, které jim 
mohou zachránit život. Novela těmto pa- 
cientům potřebné léky zpřístupní. Do 
procesu schvalování chceme zapojit také 
pacientské organizace a odborné společnos-
ti,“ dodal ministr zdravotnictví.

místo soUdů revizNí Komise
Novelizace zákona má také zjednodušit pra-
vidla rozhodování o tom, na jaké služby mají 
pacienti nárok. Týká se to především přípa-
dů, které jsou nyní podmíněny předchozím 
schválením revizního lékaře. Nejde přitom 
o okrajovou záležitost, jedná se o více než 
450 tisíc žádostí ročně.

U některých zdravotních služeb již nově 
nebude nutné předchozí schválení zdra-
votní pojišťovnou. Ty nebudou například 
přezkoumávat případy, kdy dojde k přesunu 
z lůžka akutní péče do následné rehabilita-
ce. Přinese to snížení administrativní zátěže 
i zjednodušení čerpání hrazené péče pro 
pojištěnce. Ve složitějších případech bude 
posíleno postavení pojištěnce.

„Pojištěnec bude více chráněn a bude 
mít možnost se proti postupu zdravotní 
pojišťovny bránit. Chceme tím zvýšit trans-
parentnost řízení a posílit právní jistotu 
pojištěnců,“ vysvětlila náměstkyně pro eko-
nomiku a zdravotní pojištění ministerstva 
zdravotnictví Helena Rögnerová. 

Neúspěšní pacienti se dosud často ob-
raceli na soudy, které však nerozhodovaly 
jednotně. Nově bude proces běžným správ-
ním řízením, každá pojišťovna zřídí odvolací 
orgán – revizní komisi, která bude obsazena 
odborníky na zdravotnictví a právo stojící 
mimo pojišťovnu. 

Novela také umožní praktickým lékařům 
předepisovat některé pomůcky pro diabeti-
ky, matrace a podložky proti proleženinám 
nebo různé fixační ortézy. Možnost přede-
pisovat některé pomůcky pak budou mít 
i všeobecné nebo dětské sestry s potřebnou 
specializací. 

DAlIBOR DOsTÁl.(dostal@mf.cz)

„Urychlíme vstup moderních léků do 
systému, a zvýšíme tak dostupnost nejmo-
dernější léčby za předpokladu udržitelného 
financování,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. 
Návrh také podporuje podávání žádostí 
o standardní úhrady a nikoliv prostřed-
nictvím paragrafu 16, který je určen pro 
výjimečné případy. 

„V posledních letech došlo k masivnímu 
nárůstu nákladů a počtu žádostí o úhradu 
na paragraf 16. Zdravotní pojišťovny jich 
vyřídí 90 procent kladně a zaplatí za ně přes 
dvě miliardy korun. Důvodem je fakt, že 
o mimořádnou úhradu žádají i léky, které by 
mohly dostat standardní úhradu. Chceme 
tyto případy eliminovat a vrátit paragrafu 
16 původní smysl, tedy aby to byla nadále 
cesta jen pro ty léky, které jsou pro pacienta 
jedinou možností z hlediska jeho indivi- 
duálního zdravotního stavu,“ doplnil ná-
městek Filip Vrubel. U vysoce inovativních 
léků bude stanovena delší doba pro dočas-
nou úhradu a závazek pro dodavatele doléčit 
pacienty i v případech, kdy tato lhůta uplyne 
a léčivý přípravek nevstoupí do standardní-
ho úhradového systému. 

rozhodUJící bUde efeKtivita
U léků na vzácná onemocnění novela zavádí 
zcela nový systém posuzování jejich efektivi-
ty, kdy klíčovou roli při rozhodování o vstu-
pu takového léku do systému úhrady bude 
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Status centra vysoce speciali-
zované péče o pacienty s roz-
troušenou sklerózou udělilo 
nedávno ministerstvo zdravot-
nictví několika nemocnicím. 

Už devateNáct oborů
V České republice žije zhru-
ba dvacet tisíc lidí, kteří trpí 
roztroušenou sklerózou. 
„Centralizace péče o pacienty 
s roztroušenou sklerózou do 
vysoce specializovaných center, 
ve kterých bude zajištěna trvalá 
přítomnost a dostatečná zku-
šenost členů multidisciplinár-
ního týmu, povede k zajištění 
dostupnosti a nejlepší možné 
kvality a efektivity zdravotní 
péče o pacienty trpící tímto 
onemocněním,“ řekl ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch.
Roztroušená skleróza je chro-

nické onemocnění centrálního 
nervového systému vyžadující 
diferencovanou a vysoce spe-
cializovanou péči, která je díky 
novým možnostem schopna 
řadu nemocných udržet v plné 
nebo alespoň částečné pracovní 
schopnosti.

„Podle nejnovějších stu-
dií lze u velké části pacientů 
s roztroušenou sklerózou při 
včasné diagnostice a správně 
vedené léčbě docílit oddálení 
invalidity, která je podkladem 
ztráty práceschopnosti, o řadu 
let. Pacienty s roztroušenou 
sklerózou a neuromyelitis opti-
ca je proto třeba koncentrovat 
k poskytovatelům zdravotních 

služeb, kteří jsou schopni po-
skytnout vysoce specializova-
nou péči,“ zdůrazňuje ministr 
Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví 
vyhlašuje centra vysoce  
specializované péče již od  
doby nabytí účinnosti zákona 
o zdravotních službách. Status 
centra vysoce specializované 
péče mají v současné době 
pracoviště v 19 oborech. Jde 
především o oblasti onkologie, 
traumatologie, ale třeba  
i kardiovaskulární či perina- 
tální péče. 

UrgeNtNí péče  
Na dosah
Na podobném principu začalo 
ministerstvo budovat také 

síť zdravotnických zařízení 
s funkčními urgentními příjmy. 
Memorandum, které podepsalo 
se zdravotními pojišťovnami, 
přináší mapu urgentních pří-
jmů a poprvé definuje pravidla 
pro jejich financování.

Cílem nového modelu 
urgentní péče je systematicky 
zajistit péči o akutní pacienty 
ve všech regionech a v režimu 
trvalé dostupnosti čtyřia-
dvacet hodin denně a sedm 
dní v týdnu. Předpokládá 
se, že urgentní příjem bude 
zřizován v rámci poskytova-
tele akutní lůžkové péče, a to 
minimálně jeden urgentní 
příjem prvního typu na kraj 
a jeden urgentní příjem dru-
hého typu na okres.  Dal

Trend doby: specializace a rychlost
Zajistit péči o pacienty by do budoucna měla specializovaná zdravotní centra 
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Ukazuje to vývoj posledních měsí-
ců, kdy se objem nasmlouvaných 
zakázek ve strojírenském průmyslu 

dramaticky snížil. Po několika tučných 
letech se tak české strojírenství připravu-
je na hubenější léta. Nejméně příští dva 
roky musí klíčový obor české ekonomiky 
počítat s poklesem. V letošním roce to bude 
v průměru o dvě procenta. V roce 2021 pak 
výkon strojírenské výroby klesne o dalších 
0,7 procenta. 

Poklesu se obávají zejména malé a střed-
ní firmy. V jejich případě může být dopad 
ekonomického ochlazení ještě výrazně vyšší 
než očekávaný průměr. 

„Pro rok 2020 předpokládáme pokles 

ním vývojem na zahraničních trzích, jako je 
zpomalení německé ekonomiky, brexit, celní 
válka mezi Čínou a USA a všeobecně růst 
nákladů většinou převyšující růst produkti-
vity práce, se projevily do očekávání ředitelů 
strojírenských firem,“ říká Alena Burešová, 
ředitelka pro průmysl poradenské společ-
nosti CEEC Research. 

To potvrzují šéfové tuzemských firem. 
„V letošním roce očekáváme pokles tržeb 
a ziskovosti, a to z důvodů spojených 
s brexitem a neustálých celních válek mezi 
Čínou a USA, rostoucích cen energií a oceli, 
ale také kvůli nárůstu mezd a očekávaným 
inflačním tlakům od všech našich doda-
vatelů. Ziskovost naší firmy bychom rádi 

tržeb ve výši 12 až 15 procent, tuto ztrátu 
budeme kompenzovat již rozpracovanými 
novými projekty,“ konstatuje Lubomír Sto-
klásek, generální ředitel společnosti Agro-
stroj Pelhřimov. „Očekáváme pokles obratu 
i ziskovosti minimálně o deset procent, 
snaha o udržení ziskovosti zvýší tlak na 
snížení cen od dodavatelů,“ dodává Tomáš 
Jahn, ředitel firmy Stasto Automation.

Na viNě brexit i trump
Na tuzemské strojírenství velmi tvrdě do-
padne kombinace mezinárodních vlivů a tu-
zemského vývoje.  „Nepříznivé vlivy, které 
již delší dobu působily na některé segmenty 
strojírenského průmyslu společně s aktuál-

Utahování šroubů
Strojírenský průmysl čeká po letech 
růstu letos pokles o dvě procenta 
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udrželi i přes desetiprocentní pokles tržeb. 
Půjdeme cestou zvyšování produktivity, 
hledání levnějších dodavatelů při zachování 
kvality,“ popisuje situaci typickou pro au-
tomobilový průmysl Petr Novák, generální 
ředitel a jednatel firmy Koyo Bearings 
Česká republika.

Na jedné straně podle odborníků dochází 
k určitému návratu k normálu, další vývoj 
však vzbuzuje obavy. „Po několikaleté velmi 
úspěšné růstové fázi, kdy firmy českého 
strojírenského průmyslu měly často převis 
zakázek nad svými kapacitami, nestíhaly 
plnit zakázky včas nebo nemohly přijímat 
zakázky nové, dochází ke stabilizaci  
a pro některé firmy k zásadnímu zhoršení FO
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aby spolu všechny dílčí systémy komuniko-
valy a spolupracovaly.

roboty míří do malých firem
Součástí automatizace českého strojírenství 
je i větší zapojení robotů. „Vývoj robotiky 
mění svět podobně jako internet a infor-
mační technologie. Dnes jsou roboty v rámci 
Průmyslu 4.0 klíčovým prvkem, který nový-
mi metodami výroby poskytuje odpovědi na 
velké výzvy naší doby, jako jsou úbytek pří-
rodních zdrojů, klimatické změny, následky 
zrychlujícího se růstu populace a stárnutí 
společnosti v průmyslových zemích. Inovace 
směřují k tomu, že roboty budou více kom-
paktní a mobilní, s nižšími nároky na ma-
teriál a energii, budou vzájemně propojené 
sítí se schopností vnímat a poznávat okolí. 
Stanou se z nich každodenní průvodci člo-
věka,“ říká Radek Velebil, prodejní manažer 
společnosti Kuka pro Česko a Slovensko.

Společnost při jejich inovacích využívá 
zkušenosti z mnoha instalovaných zařízení 
z různých oblastí průmyslu. Konstruktéři 
přicházejí s celou řadou zlepšení od umís-
tění motorů přes snížení počtu komponent 
až po zjednodušení údržby. Výhodou je také 
zjednodušená instalace a rychlé zaškolení.

Tato technika byla ještě před několika 
lety vyhrazená především pro velké firmy. 
Dodavatelé technologií se však stále více za-
čínají zaměřovat na menší firmy. „Reakcí na 
Průmysl 4.0, který se již dostává i do střed-
ních a malých firem, přicházíme s roboty 
a manipulátory, které směle konkurují profi 
robotům v základních aplikacích – cenou, 
jednoduchostí a stabilitou,“ konstatuje Dag-
mar Smrčinová, marketingová a projektová 
ředitelka centra Eurazio.  

mladé strojíreNství NetáhNe
Dalšímu zlepšování práce robotů pomáhá 
strojové učení a umělá inteligence. V tomto 
oboru patří ke špičce němečtí výzkumníci. 
Ti vyvíjejí technologie, které umožňují do-
sáhnout v této oblasti výrazné zlevnění a tím 
i jejich zpřístupnění menším firmám. 

„Flexibilní neuronové sítě vyžadují velmi 
mnoho dat, která jsou spojena s velkou tech-
nickou náročností a vyžadují rychlé výkon-
né počítače. My naopak vyjdeme s malým 
množstvím dat. Pokud se pracuje s malým 
množstvím dat, je technická náročnost relativ-
ně triviální. Aktuálně stačí laptopy,“ upozor-
ňuje Theo Steininger, astrofyzik, který vyvíjí 
technologie pro automatizaci strojírenství.

Tlak na robotizaci a automatizaci není 
v Česku nutný pouze kvůli omezení dopa-
dů růstu mezd. Řeší i mnohem vážnější 
problém – chybějící zaměstnance. Právě 

situace. Tomu odpovídá i dramatické snížení 
nasmlouvaných zakázek. Oproti minulému 
pololetí, kdy byly strojírenské firmy zabez-
pečeny v průměru na deset měsíců dopředu, 
došlo k poklesu nasmlouvaných zakázek 
v průměru na měsíců sedm,“ dodává Alena 
Burešová.

propad zpomalí digitalizace
Zmírnit negativní dopad očekávaného 
vývoje má podle šéfů firem především jeden 
recept – rostoucí digitalizace a automati-
zace. Právě ty by měly omezit růst nákladů 
související se zvyšováním mezd v posled-
ních měsících. 

„Pro zachování konkurenceschopnosti 
českého strojírenství budou investice do 
digitalizace, robotizace a nových technolo-
gií nutností.  Získáme tak větší flexibilitu 
v reakcích na požadavky zákazníka, stabilní 
procesy a vyšší produktivitu. Základními 
pilíři úspěchu v továrnách budoucnosti 
nebudou pouze lidé a stroje, ale i data,“ říká 
Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group 
v České republice a na Slovensku. 

O to, kdo vytvoří digitální budoucnost 
českého strojírenství, v současnosti soutěží 
několik klíčových firem.  „Digitalizace je 
to nejlepší řešení pro firmy všech velikostí, 
které si chtějí dlouhodobě udržet konku-
renceschopnost a růst. Digitalizace se stává 
nedílnou součástí všech oblastí průmyslové 
výroby,“ říká Eduard Palíšek, generální 
ředitel společnosti Siemens Česká republika. 
Samotná firma přitom již digitalizovala své 
vlastní továrny ve Frenštátě pod Radhoš-
těm a v Mohelnici. „Digitální továrna není 
abstraktní pojem, ale realita,“ dodává Tomáš 
Duba, ředitel obchodního úseku Motion 
Control Operating Company Digital Indus-
tries firmy Siemens. 

Digitalizace podle něj zasahuje do každé 
fáze životního cyklu stroje a výrobku. Od 
návrhu stroje nebo linky přes jeho optima-
lizaci, vyprojektování, uvedení do provozu 
a následný servis. 

Mnoho českých výrobců již podle od-
borníků s digitalizací začalo, většinou však 
chybí páteřní systém, který by jednotlivá 
řešení propojil do jednoho celku a zajistil, 
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Strojírenství 
Tvoří jeden z pilířů českého průmyslu a je 
také tradičně významným exportním od-
větvím, 80 až 90 procent z jeho produkce 
se vyváží. Z hlediska celkových tržeb je 
třetím největším sektorem průmyslové 
výroby v Česku.

›
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nedostatečná nabídka zaměstnanců na trhu 
práce je v současné době jedním z hlavních 
omezujících faktorů rozvoje strojírenského 
oboru. Společnosti jsou kvůli nedostatku 
pracovních sil na hranici výrobních možnos-
tí a omezují příjem nových zakázek. 

„Projevuje se především nedostatek 
mladých, perspektivních, odborně zdatných 
pracovníků. Tento jev souvisí s nedostateč-
ným zájmem o technické obory od učiliště 
až po vysoké školy. Kromě toho také stárne 
a odchází do důchodu generace, která má 
zkušenosti a odborně je proto na vysoké 
úrovni,“ říká Bohdan Kožusznik ze spo-

blémem je nedostatek středně vzdělaných 
a vyučených techniků, příliš vysoký podíl 
absolventů humanitních oborů vysokých 
škol, demografický vývoj, který komplikuje 
obsazování učebních oborů a tříd průmyslo-
vých škol.

„Nedostatek mladých lidí v oboru trápí 
i nás. O odborné vzdělání na učilištích je 
čím dál tím menší zájem a stávající zaměst-
nanci, kteří půjdou za pár let do důchodu, 
tak nemají komu řemeslo předat,“ podotýká 
Michal Pešek, zakladatel rodinné firmy 
Pešek Machinery.

Stejné potíže řeší i větší podniky.  „Tři-
necké železárny pouze v rámci generační 
obměny potřebují přes tři sta nových 
zaměstnanců ročně. Část z nich pokrýváme 
absolventy naší střední odborné školy, jichž 
ročně vychází přibližně 120. Pokles zájmu 
o technické obory bude v České republice 
dle mého názoru trvat ještě dlouho,“ uvedl 
Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější 
vztahy Třineckých železáren. 

Kvůli tomu chybějí podnikům desítky 
pracovníků. „V součtu s lidmi, které budeme 
potřebovat v rámci generační obměny, 
budeme do deseti let muset přijmout zhruba 
400 zaměstnanců, z toho 350 techniků. To je 
počet odpovídající více než třetině součas-
ného počtu zaměstnanců. Přitom 87 procent 
všech zaměstnanců musí nebo by mělo 
mít technické vzdělání,“ vypočetl Ladislav 
Botura, personální ředitel Vítkovice Heavy 
Machinery. Podle něj firmě nyní chybí zhru-
ba 100 zaměstnanců, převážně obráběčů. 

lečnosti Moravia Steel. Podle něj se navíc 
problematika nedostatku kvalifikované 
pracovní síly projevuje ve strojírenství ještě 
výrazněji než v jiných oborech. Mnohdy 
náročnou, zodpovědnou a manuální práci 
ve strojírenských firmách totiž především 
mladá generace nepovažuje za zajímavou 
a dostatečně atraktivní. Mladí dnes nachá-
zejí méně náročné a finančně výhodnější 
zdroje obživy v jiných oborech. 

ŠpatNě NastaveNé Školství
Jednou z příčin tohoto stavu je podle odbor-
níků situace v tuzemském školství. Pro-
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Podniky navrhují, aby 
kraje měly povinnost 
vypisovat učební obory 
v souladu se svými ekono-
mickými potřebami a aby 
s firmami více komuniko-
valy při skladbě učebních 
programů.  

„Technické obory na-
prosto ztrácejí konkuren-
ceschopnost. A pokud se 
v horizontu dvou až tří let 
nezmění systém vzdělává-
ní, pak dle mého názoru 
bude mít Česká republika, 
která je vázána na koope-

race se zahraničními part-
nery, vážné problémy. Což 
bude mít dopad i na příjmy 
do státního rozpočtu,“ 
varuje Lubomír Stoklásek, 
generální ředitel společ-
nosti Agrostroj Pelhřimov.

S tím souhlasí i vicepre-
miér, ministr průmyslu 
a obchodu Karel Havlíček. 
„Vzdělávací systém musí 
pružně reagovat na čtvrtou 
průmyslovou revoluci. Tedy 
na období kontinuálních 
změn spojených s moderní-
mi informačními a komu-

nikačními technologiemi. 
Proto ve spolupráci s mi-
nisterstvem školství zavá-
díme předmět technika do 
škol, proto v součinnosti 
se zaměstnavateli a jejich 
profesními organizacemi 
řešíme duální vzdělávání, 
proto vzniknou mistrovské 
zkoušky. To vše v souladu 
s Inovační strategií 2019 
až 2030, z které vychází 
připravovaná Národní 
hospodářská strategie,“ 
konstatuje Karel  
Havlíček.  

Vezměte krajům pravomoci!
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kam politici Nedohlédli
Podle firem i škol chybí strukturovaná 
finanční podpora technických oborů, včetně 
větších prostředků z průmyslové sféry, i ce-
lospolečenská podpora prestiže průmyslu 
a technických povolání. Zejména u „gene-
race Y a Z“, která komunikuje digitálně, 
uvažuje globálně a jedná individuálně, ne-
závisle a sebevědomě, schází větší povědomí 
o průmyslu jako příležitosti pro dlouhodobé 
uplatnění.

„Oblast propagace technických obo-
rů k podchycení zájmu mládeže o učení 
a studia je dlouhodobě totálně podceněna 
a zanedbána. Je s podivem, jak naši čelní 
politici v minulosti absolutně ignorovali 
skutečnost, že téměř 40 procent HDP v ČR 
se tvoří v průmyslové sféře, ale učňovské 
školství i odborné střední a vysoké školství 
pro průmyslové obory bylo ponecháno na 
okraji zájmu politických struktur,“ shrnuje 
František Kulovaný, předseda představen-
stva Baest Machinery Holding. 

„Dnešní nedostatek nových, mladých, od-
borně připravených pracovníků v průmyslu 
je alarmující. Je snaha tento nedostatek řešit 
dovozem pracovní síly z východních zemí, 
kde však je v současnosti dispoziční kapacita 
vyčerpána a jsou nabízeni jen pracovníci 
nízké úrovně odborné způsobilosti,“ dodává 
František Kulovaný.

proběhl pilotní projekt duálního vzdělávání 
v letech 2012 až 2015, od té doby ale podniky 
na jeho plošné zavedení dál čekají. 

Dalším řešením by podle něj bylo rozší-
ření předmětu svět techniky, který pilotně 
začíná na základních školách, ale také 
investice do moderní techniky v dílnách 
základních i středních škol. „A v neposlední 
řadě možnost technického vzdělávání pro 
výchovné poradce na základních školách, 
aby sami věděli, co je to technika, a mohli 
tak lépe směřovat absolventy na střední 
školy. Nemluvě o zavedení povinné maturity 
z matematiky,“ nabízí řešení Petr Novák. 

Ředitelé strojírenských firem kritizují 
nastavení stávajícího školního systému, kdy 
vypisování učebních oborů v kraji je zcela 
v kompetenci příslušných krajských zastupi-
telů, což bohužel vede k tomu, že jsou často 
preferovány humanitní obory nebo obory 
populárnější. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)

Firmy trápí také nesoulad mezi nutnými 
inovacemi a kvalitou vzdělávání. „Můžeme 
náš region postavit na principu cirkulární 
ekonomiky. Bez odborně zdatných lidí, kteří 
by kreativně přemýšleli o budoucnosti, to 
ale nepůjde,“ konstatoval generální ředitel 
Cylinders Holding a prezident Národního 
strojírenského klastru Jan Světlík. 

ČekáNí Na duálNí vzděláváNí
Strojírenské podniky proto po státu požadu-
jí zavedení takzvaného duálního vzdělávání. 
Tento systém úspěšně funguje například 
v Německu, Rakousku a Nizozemsku. Je 
založený na tom, že minimálně padesáti-
procentní podíl výuky tvoří praxe přímo 
v podnicích. 

„Rozhodně je nutné celoplošné zavedení 
duálního vzdělávání. Propojení akademické 
a průmyslové sféry zajistí, že si student může 
daný studijní obor vyzkoušet v praxi, čímž si 
uvědomí, jakým směrem se chce v budouc-
nu rozvíjet,“ navrhuje Petr Novák. V Česku 

Besta_Trade_1_2_š_Axxxxx.indd   1 11.09.2018   13:17:44
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„V letošním roce očekáváme pokles tržeb 
a ziskovosti, a to z důvodů spojených s brexitem 
a neustálých celních válek mezi Čínou a USA.“ 

PetR NOvÁk, Koyo Bearings Česká republika
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Rostoucí teploty posledních let netrápí 
jen zemědělce, kterým usychá úroda, 
nebo lesníky, jimž horka a kůrovec 

likvidují stromy. Stále více zasahují i do ži-
votů obyvatel měst. Rozsáhlé vybetonované 
plochy vytvářejí takzvané tepelné ostrovy, 
kde letní výheň komplikuje život lidí. 

Mezi moderními trendy městské výstav-
by se tak stále častěji prosazují i takzvané 
zelené střechy porostlé vegetací. Ty ochlazují 
město a zároveň zadržují cennou dešťovou 
vodu. Jejich počty v Česku za rok vzrostly 
o čtvrtinu. 

Podle údajů Svazu zakládání a údržby 
zeleně (SZÚZ) přírůstek plochy zelených 
střech v ČR dosáhl zhruba 247 tisíc metrů 
čtverečních. „Ve srovnání se zahraničím je 
to však stále málo,“ uvedl Pavel Dostal ze 
SZÚZ a doplnil: „Například jen v samot-
ném Mnichově již přesahuje celková plocha 
zelených střech 3,1 milionu metrů čtvereč-
ních, ve Vídni je to 2,6 milionu, a v Berlíně 
dokonce čtyři miliony metrů čtverečních.“ 

České ministerstvo životního prostředí 
proto zvažuje, že by pro komerční stavby 
tento typ střech zavedlo jako povinný. „Zku-
šenosti ze světa ale ukazují, že účinnější 
než nařízení je motivace. Příkladem mohou 
být různé podpory, dotace nebo úlevy na 
stočném za vodu, kterou se podaří zadržet,“ 
vysvětlila výkonná ředitelka České rady pro 
šetrné budovy Simona Kalvoda.

v Česku vede brNo
V zahraničí, kde jsou se zelenými střechami 
výrazně dál, se obvykle kombinuje regulace 
prostřednictvím územního plánu s motivač-
ními opatřeními na celostátní i lokální úrov-
ni. Jde o různé dotační programy, příspěvky 
na realizaci či úlevy na stočném. Příspěvky 
na zřízení zelených střech se za českými 
hranicemi pohybují obvykle ve výši od dvou 
do 35 eur na metr čtvereční plochy zelené 

srážkových vod a zelené střechy. Program 
je velmi úspěšný. Město na něj vyčlenilo 
téměř 20 milionů korun a osm milionů je již 
vyčerpáno,“ řekl ředitel Kanceláře architek-
ta města Michal Sedláček.

Na vzniku tohoto dotačního programu se 
podílela brněnská Nadace Partnerství. Ta 
již v roce 2012 dokončila rekonstrukci svého 
sídla a výstavbu centra Otevřená zahrada, 
jehož součástí byla právě zelená střecha. 

iNspirace z miNulosti 
Zeleň na střechách byla součástí architektu-
ry již před desítkami let. „Zelené střechy in-
tegrovali do svých ikonických staveb i slavní 
funkcionalističtí architekti meziválečného 
období. V Brně například Mies van der Rohe 
do vily Tugendhat nebo Arnošt Wiesner 
do budovy dnešního Českého rozhlasu na 
Beethovenově ulici. Tehdejší hydroizolační 
technologie ale nebyly tak dokonalé jako 
dnes, střechami začalo zatékat a vegetační 
souvrství bylo nahrazováno lepenkou nebo 
dlážděnou terasou,“ připomíná strategický 
ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kun-
drata. 

Nadace v současnosti radí, jak na zelené 
střechy nejen na novostavbách, ale i u star-
ších budov.  „Vždycky je jednodušší integ-

střechy, a to podle druhu vegetace, typu 
stavby a její velikosti. Dotace tak pokrývají 
až polovinu nákladů. 

I v ČR již některá města přistoupila k ře-
šení zelených střech pomocí příspěvků. Na-
příklad Brno zavedlo program na podporu 
zelených střech v roce 2019. Podpora smě-
řuje nejen na novostavby, ale i rekonstruk-
ce. „Brno poskytuje dotace na akumulaci 

fOkuS

Střechy proti výhni
Zelené střechy pomáhají snižovat 
teploty o desítky procent
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rovat zelenou střechu do novostavby. Ale 
ani rekonstrukce nemusí být nákladná. My 
jsme si například v nadaci udělali extenziv-
ní vegetační střechy na třech venkovních 
dřevěných stavbách svépomocí. Zvládne 
to každý kutil třeba u garáží, kde černá 
lepenka přehřívá vzduch v mnoha vnitroblo-
cích a zvyšuje pak i noční teploty v bytových 
domech,“ popisuje Miroslav Kundrata.

Vegetace na střechách přitom nebude jen 
doménou Brna. Například Praha v širším 
centru vytipovala 1950 budov, které jsou 
vhodné k ozelenění. Mohlo by na nich vznik-
nout více než 1,5 milionu metrů čtverečních 
rovných nebo i šikmých zelených střech. 

Cesty, jak motivovat vlastníky budov 
k zájmu o zelené střechy, ukazuje zahraničí. 
V Německu podpořilo jejich výstavbu rozdě-
lení stočného na odpadní vodu a dešťovku. 
Úlevy na stočném za zadrženou vodu se tak 
staly zdaleka nejvyužívanějším nástrojem 
pro podporu zelených střech u našich západ-
ních sousedů. 

„Tuto formu podpory využívá přibližně 
polovina měst nad deset tisíc obyvatel, která 
se zapojila do výzkumu. V Česku je ale situa- 
ce složitější vzhledem k množství provozo-
vatelů vodovodů a kanalizací,“ poznamenal 
Pavel Dostal. 

mokřad Na střeŠe
Některé tuzemské projekty šly přitom ještě dále a kromě 
zeleně vytvořily na střeše přímo mokřad. „Inspiroval nás 
požadavek na zelenou střechu společně se žádostí stavby 
kořenové čistírny na přečištění studny. Tam vznikl nápad 
postavit kořenovku na střeše,“ vzpomíná Michal Šperling, 
zakladatel společnosti Filipendula, která stojí za značkou 
Kořenovky.cz, produkující kořenové čističky odpadních vod, 
i za projektem mokřadní střechy. 

Právě spojení mokřadní střechy s kořenovou čističkou 
je největším přínosem projektu realizovaného v pražských 
Letňanech. Zelená střecha s nízkou hmotností navíc neklade 
vysoké nároky na statiku a nosnost střechy. Další výhodou 
je vyřešení častého problému zelených střech, který spočívá 
v nedostatku nebo naopak velkém množství vláhy. Tento 
problém se u zelených střech nejčastěji řeší zvýšením vrstvy 
substrátu, což ale klade vyšší nároky na statiku střechy.

Mokřadní střecha je bujně porostlá rozmanitým výběrem 
mokřadních rostlin, jako jsou různé druhy ostřic, sítina, 
orobinec, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, kosatec 
žlutý a další. Zatímco jejich květy plní estetickou funkci, 
jejich kořeny pomáhají čistit odpadní vody vznikající z pro-
vozu domácnosti. Kořenová čistička na střeše tak přispívá 
k recyklaci vody v domácnosti a ke snížení spotřeby pitné 
vody až na polovinu. Přečištěnou vodou se v domě splachuje 
či se s ní zalévá jeho okolí. Kromě toho zelená plocha střechy 
přináší do lokality vlhkost a příznivé klima, což majitelé 
i okolí oceňují zejména v horkých letních měsících.

pohodlNost a NezNalost
Změny k lepšímu podle odborníků zatím v Česku nepostu-
pují takovým tempem, jak by bylo potřeba. „Rychlejšímu 
zavádění těchto postupů do praxe brání kromě pohodlnosti 
lidí zejména neznalost projektantů a investorů, nepružnost 
legislativy a chybějící systémová podpora i tlak ze strany 
státu. Náš úkol vidíme v tom, že chceme veřejné správě 
i soukromému sektoru cestu k těmto inovacím usnadňovat. 
K tomu slouží například i soutěž a inspirační databáze dob-
rých řešení na stránkách soutěže AdapterraAwards,“ uzavírá 
Miroslav Kundrata.

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)FO
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Budovy a voda  
v číslech:
•   1 m² zelené střechy 

dokáže zadržet více než 
35 litrů vody.

•   Teplota vzduchu ve 
vzdálenosti pěti metrů 
od zelené budovy je až 
o 10 °C nižší.

•   Teplota na povrchu ze-
lené střechy je v létě až 
o 60 procent nižší než 
povrch střechy s asfal-
tovou hydroizolací.

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy

Zelené plusy
Zelené střechy nebo 
i stěny budov výborně 
izolují, a snižují tak nutné 
náklady na topení v zimě 
a chlazení v létě. Omezují 
v budovách hluk, čistí 
vzduch a snižují množství 
CO2. To má přímý dopad 
na provozní náklady. Navíc 
zelená střecha obvykle 
zvyšuje hodnotu nemo-
vitosti.

01/2020 l 41
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Někteří odborníci se obávají, že kvůli 
zaváděným změnám, které vláda 
schválila v polovině loňského roku, 

klesne schopnost exekutorů vymáhat dluhy. 
A tím i možnosti firem získat zpět pení-
ze, které jim dluží jejich dodavatelé nebo 
odběratelé. Důvodem může být podle nich 
zavedení takzvané teritoriality exekutorů. 
Podle ní by exekuce řešily exekutorské úřady 
jen podle své místní příslušnosti. 

sloveNská zkuŠeNost
„Schopnost jednotlivých exekutorských 
úřadů vymáhat pohledávky se v některých 
případech velmi liší. Pokud mezi exekutory 
odstraníme ‚soutěž‘ o klienta a zautomatizu-
jeme proces přidělování jednotlivých řízení, 
lze očekávat, že procento uspokojených 
věřitelů bude na stávajícím vzorku pohle-
dávek v čase klesat,“ upozorňuje Jan Plaček 
z pražské Vysoké školy ekonomické. 

Příkladem je podle něj Slovensko, kde 
byla teritorialita zavedena v roce 2017. Pro-
centuální uspokojení věřitelů sice vzrostlo, 
ale na jiném vzorku pohledávek.

parametrů. Navíc nezanedbatelný vliv na 
vymahatelnost pohledávek má i ekonomický 
cyklus. 

A je třeba připomenout, že se již několik 
let nacházíme v období stabilního ekono-
mického růstu a procento nesplácených 
pohledávek je na historickém minimu. 
Pokud dojde ke změně ekonomického cyklu 
směrem k recesi, rizika a rizikové přirážky 
najednou skokově vzrostou, myslí si i další 
experti. Takový vývoj podle nich celou situa-
ci paradoxně ještě zhorší.

Aktuální legislativa v dluhové oblasti 
podle jejich názoru není špatná. Kultivaci 
prostředí velmi prospěl zákon o spotře-
bitelském úvěru, který brání potenciální 
dlužníky před agresivním marketingem 
poskytovatelů nebankovních finančních 
služeb. 

„Také poslední novela insolvenčního 
zákona, známá jako oddlužovací, není ve 
schváleném znění úplně špatná a v zásadě by 
mohla přispět k motivaci dlužníků při řešení 
jejich finanční situace a vytáhnout je z šedé 
zóny ekonomiky,“ zmiňuje Jan Plaček. 

„Je to ale způsobeno tím, že věřitelé 
exekutorům předávají jen pohledávky, 
u kterých existuje reálná šance na vymože-
ní, zbytek pohledávek pak vymáhají interně, 
prostřednictvím inkasních agentur, nebo 
vůbec. Nejsem si jist, že toto je stav, kterého 
bychom měli legislativní změnou docílit,“ 
připojuje Plaček. 

Podle něj se tak změny v exekucích 
mohou projevit například i zvýšením ceny 
služeb u firem, pokud se část dluhů stane 
obtížně vymahatelná nebo nevymahatelná. 
„O přímém vlivu na koncové ceny jsem zcela 
přesvědčen. Neplatící klienty budou firmy 
zohledňovat ve svých rizikových přirážkách 
a ty je budou v plném rozsahu přenášet na 
své platící zákazníky. Představa, že by snad 
tyto ztráty firmy pokrývaly ze své marže, je 
z říše snů,“ říká Plaček.

obavy z krize
Podle jeho slov sice o plošném růstu není 
možné hovořit, protože riziko je vždy kal-
kulováno individuálně podle průmyslového 
odvětví, tržního segmentu, regionu a dalších 

Kladivo na dlužníky?  
Exekuce čekají změny na základě 
novely zákona, kterou se mění občanský
soudní řád a exekuční řád 
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překotNé změNy legislativy
Otázkou přitom je, jakým způsobem bude 
implementována evropská směrnice, která 
cílí na možnost úplného oddlužení fyzických 
osob – podnikatelů. „Jednou z variant, 
o které se aktuálně diskutuje, je totiž sjed-
nocení podmínek spotřebitelů a podnikatelů 
– v takovém případě by pak znovu byla na 
stole tříletá varianta s nulovým uspokoje-
ním věřitelů na konci,“ podotýká Jan Plaček. 
Velký problém spočívá podle něj v tom, že se 
legislativa v oblasti vymáhání pohledávek, 
tedy exekuce i insolvence, mění příliš rychle. 

„Nejsme proto schopni ověřit, jaké mají 
tato opatření dopady na naši ekonomiku,“ 
zmiňuje Jan Plaček.  Pokud se podle něj 
legislativa příliš přikloní na stranu dlužníka, 
stanou se pohledávky z větší části nevyma-
hatelné. „Tím přivodíme druhotnou platební 
neschopnost dalším subjektům a tak dále. 
Případnou krizi tím prodloužíme a prodra-
žíme,“ podotýká. 

V České republice podle něj také zcela 
chybí zákonná úprava umožňující věřitelům 
odepisování pohledávek, čímž by je dostali FO
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ze svého účetnictví. Panuje obava před daňovými úniky, 
ale přijatelné řešení existuje. Mnoho pohledávek by mohlo 
být odepsáno ještě předtím, než by vůbec byly předány do 
procesu vymáhání, čímž by se ulevilo jak dlužníkům, tak 
věřitelům.

I přes pochyby odborníků by měla novela přinést i některá 
pozitiva. Řeší především problémy vícečetných exekucí, 
které představují závažný celospolečenský problém. 

Mezi konkrétní opatření nové úpravy patří také paušálně 
stanovená náhrada hotových výdajů v první fázi exekučního 
řízení. S tím je spojena povinná záloha na náklady exekuce. 
Vláda zároveň navrhla zjednodušení postupu zastavování 
exekucí. Týká se to konkrétně takzvaných nedobytných po-
hledávek, tedy pohledávek, u kterých by majetek či vymože-
né plnění nepokrývaly ani náklady řízení. 

příspěvek Na byrokracii
Podniky některé změny zaváděné vládou vítají. „Minister-
stvo spravedlnosti coby předkladatel návrhu vyslyšelo naše 
volání a mimo jiné alespoň obecně vymezilo, jaké informace 
musí zaměstnavatel exekutorovi poskytnout na jeho žádost 
o součinnost v exekučním řízení. Novela také zavádí možnost 
komunikovat s exekutorem elektronicky prostřednictvím da-
tových souborů,“ komentuje Jitka Hejduková, ředitelka Sekce 
zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Firmy se také dočkaly náhrady za administrativu, kterou 
mají s plněním požadavků exekutorů v případě svých 
zaměstnanců. Ministerstvo spravedlnosti v novele navrhuje 
pro zaměstnavatele za veškerá exekuční řízení vedená vůči 
konkrétnímu zaměstnanci náhradu nákladů 50 korun mě-
síčně ze srážené částky. 

„Ve srovnání s tím, jak je tato agenda náročná, se jedná 
spíš o symbolický obnos. Někteří zaměstnavatelé ale prav-
děpodobně nebudou chtít zaměstnance dále zatěžovat ani 
takovou částkou. Pokud si totiž náhradu za konkrétní měsíc 
nesrazí, nárok na ni jim automaticky zanikne,“ popisuje 
Jitka Hejduková s tím, že se alespoň jedná o krok správným 
směrem. Ještě více by ale pomohlo snížit počet bezvýsled-
ných exekucí, kdyby se umožnil dřívější odpis zjevně nevy-
mahatelných pohledávek. 

omezeNí víceČetNých exekucí
Také to je přitom jedním z cílů nové legislativy. Zaváděná 
opatření mají omezit počet podávaných exekučních návrhů 
a zajistit ukončování bezvýsledných exekučních řízení v od-
povídající době. Tím se zabrání hromadění řízení.

Ministři se shodli na zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by 
byl soudní exekutor povinen zastavit bezvýslednou exekuci 
bez návrhu a souhlasu oprávněného. Vláda chce zakotvit 
koncentraci exekucí proti jednomu dlužníkovi u jednoho 
exekutora tak, aby mohlo v důsledku spojování řízení dojít 
ke snížení nákladů exekuce.

Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl mezi firmami šet-
ření, ve kterém zjišťoval jejich zkušenosti s exekucemi. Jako 
jeden z nejpalčivějších problémů se ukázala například právě 
nejasně definovaná informační součinnost s exekutorem, 
tedy jasné vymezení, co mohou zaměstnavatelé exekutorovi 
poskytnout. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal@mf.cz)

770 tisíc 
ohrožených
V roce 2018 zahájili 
exekutoři v Česku přes půl 
milionu nových exekucí, 
o 35 tisíc více jich ukončili.  
Exekuci podle odhadu 
Exekutorské komory čelilo 
na 770 tisíc lidí. Nejvíce 
exekucí, konkrétně dva 
miliony a 423 tisíc řízení, 
bylo vedeno pro částku 
pod deset tisíc korun.  

Výkony  
v číslech
Počty pravomocných  
exekucí vedených exeku-
tory se sídlem v obvodu 
daného krajského soudu: 

MS Praha        
1 146 773 
Plzeň   
915 790
Ostrava  
823 951 

Brno   
793 648 
Ústí n. Labem  
383 628 
KS Praha  
379 053 
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Nástup moderních technologií 
v uplynulých desetiletích byl fasci-
nující. Stejně tak i rychlost, se kte-

rou v důsledku toho mizely některé profese. 
A v příštích padesáti letech to bude ještě 
hektičtější. Jen v USA má být podle webu 
Stacker zrušeno v důsledku automatizace 
a robotizace 1,5 milionu pracovních míst ve 
výrobní sféře. Odhaduje se, že celosvětově 
zmizí do 40 let až 45 procent současných 
povolání. Budou nahrazena zcela jinými. 

A nejde jen o dělnické pozice, nekvalifi-
kované a „rutinní“ profese, jak by se mnozí 
mohli domnívat. Technické inovace, umělá 
inteligence a robotizace ohrozí i lidi s vyso-
koškolským vzděláním, zvláště v adminis-
trativě a službách. Které profese jsou tedy 
nejohroženější? Zde je částečný výčet: 

• Taxikář – nástup samořiditelných vozů 
se nezadržitelně blíží. Než zcela ovládnou 
ulice, mohou se současní taxikáři načas „za-
chránit“, když se připojí ke svému úhlavní-

některá ze šachet. Svět se rychle přiklání 
k takzvané čisté energii.
• ZaměsTnanec fasT-foodu – provo-
zovny rychlého občerstvení jsou svojí pova-
hou vlastně „výrobní linky“. Proto nebude 
vůbec divné, když zde lidi nahradí roboti, 
podobně jako u linek na výrobu aut. A ono 
už se tak děje. Důkaz nabízí jedna newyor-
ská provozovna Shake Shack. 
• Honák – a opět drony v akci. U stád 
dobytka a ovcí nahradí lidi s jejich psy 
a koňmi. 
• RoZHodčí – konečně nebude pochyb, 
zda dosažená branka byla platná, či nikoli. 
Skončí éra podezřívání a fotbalových šíbrů, 
roboty totiž nikdo nepodmaže. Evropské 
arbitry by stroje mohly nahradit už v roce 
2030.
• PRodejce Po Telefonu – podle listu 
The Guardian je jen málo profesí natolik 
ohrožených, jako je tato. Často se opakující 
„činnosti“ jsou perfektní pro využití „chytré“ 
automatizace.  

mu „nepříteli“, k některé z aplikací nabízející 
sdílené jízdy, například Uberu. 
• řidič auTobusu – samořiditelné busy 
už jsou realitou ve Švýcarsku. 
• řidič nákladníHo auTomobilu 
– Skandinávií již projíždějí ve zkušebním 
provozu „vlaky“ nákladních aut bez řidičů. 
• PiloT – do kokpitů letadel nastoupí 
roboti. Nahradí piloty, jedny z nejlépe 
placených lidí. Už dnes ostatně takzva-
ný autopilot podporuje piloty za letu, ti 
přebírají plnou odpovědnost vlastně jen při 
vzletu a přistání. 
• GeodeT – k tomuto povolání je dnes 
třeba vysokoškolské vzdělání. Už brzy to ale 
nebude platit, i do terénu nastoupí roboti. 
• sTRážník – drony brzy vystrnadí z ulic 
uniformované muže pořádku, kteří rozdá-
vají lístky za špatné parkování. Ze vzduchu 
budou vše kontrolovat a tomu, kdo spáchá 
přestupek, doručí lístek s pokutou samy.  
• HoRník – zásoby uhlí se tenčí, pomalu 
nemine dne, aby nebyla ve světě zavřená 

Profese na odpis
Pamatuje si ještě někdo obsluhu 
ve výtahu či průvodčí v tramvajích? 
Určitě ne
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• disPečeR – umí si snad někdo před-
stavit, že za 50 let se bude někomu volat 
s žádostí o vysvětlení cesty?  
• konTRoloR leTovéHo PRovoZu 
– dnes jsou tito vysoce cenění specialisté 
v kontaktu s piloty po celou dobu letu. A zdá 
se, že jsou nepostradatelní. To je ale omyl. 
Stačí si jen vzpomenout třeba na obsluhu 
majáků. Kde je jí konec? 
• faRmář – ohromující změny se odehrá-
vají i na polích. Drony například mapují 
pozemky, poznají, kdy sít, zavlažovat, hnojit, 
sklízet. Farmáři mají k dispozici stále více 
nových moderních strojů, které jsou schop-
né vykonávat mnohé práce samostatně. 
• Pojišťovací PoRadce – už dnes má kaž- 
dý možnost ve svém počítači nalézt množství 
dat potřebných k tomu, aby byl schopen po-
soudit míru rizika. A bude ještě lépe. Dotěrní 
poradci beroucí slušné provize už u žádných 
dveří obrazně řečeno zvonit nebudou.  
• obsluHa sonoGRafu – americká 
armáda vyvinula roboty schopné samostat-FO

TO
: 

M
ar

ti
n 

S
tr

ak
a

kvůli robotům, kteří byli navrženi, aby je 
chránili. 
• vRTač – odhaduje se, že jeden z pěti 
specialistů na průzkumné a další vrty ztratí 
práci kvůli automatizaci a umělé inteligenci. 
• obsluHa v ResTauRaci – robotičtí 
číšníci a číšnice už jsou v akci v čínských 
restauracích a nikdo se tomu nediví. Stejně 
jako samoobslužným kioskům, které jsou 
k dispozici v mnoha restauračních zaříze-
ních po celém světě. 
• kRuPiéR – i majitelé kasin vítají nástup 
nových technologií. Odpadne jim jedna 
starost: hrozba „lidské“ chyby. 
• PřekladaTel nebo Tlumočník – 
příslušníci obou profesí si připadali dlouho 
v bezpečí. Počítače totiž nebyly schopné 
postihnout všechny nuance jazyků, včetně 
akcentu, dialektu, dalších významů jednot-
livých slov. To už ale neplatí. Byznys „strojo-
vého“ překládání ročně generuje obrat osm 
miliard dolarů.  
• bankovní úředník – konec lidí za 
neprůstřelnými skly. Bankomaty byly první 
krok, zákazníci se naučili vybírat z nich ho-
tovost, kontrolovat stav svého účtu a mnohé 
další. Rozvoj internetového bankovnictví 
a vývoj nových aplikací představují druhý 
krok. 
• Pokladní – v mnoha klasických 
prodejních řetězcích už lidi za pokladnami 
nahrazují samoobslužné „chytré“ pokladny. 
A tempo se zrychluje. 
• diskžokej – v klubech byli až dosud 
dýdžejové pouštějící hudbu za hvězdy, byli 
jedni z nejžádanějších. Jejich sláva ale 
zvolna hasne. Na vině jsou služby iTunes, 
Spotify a mnohé další.  
• finanční PoRadce – také svět peněz 
zažívá nástup robo-poradců (automatic-
kých platforem využívajících sofistikované 
platformy a nejčerstvější informace). Ti 
jsou schopni zákazníkům poradit stejně 
kvalifikovaně, přitom za mnohem méně pe-
něz. A nehrozí u nich, že jejich rady ovlivní 
nějaká předpojatost či triviální chyba.  
• dřevoRubec – výkonné a přitom chytré 
stroje si našly cestu i do lesů. V hustých 
porostech zastanou práci za desítky dřevo-
rubců. Vypadá to, že už brzy v lese vazouna 
s pilou nepotkáte. Leda tak nějakého na 
kolech.  
• Hodinář – podobně jako klenotníci 
i opraváři hodinek stahují rolety. Očekává 
se, že v roce 2024 jich bude o čtvrtinu méně. 
Čištění, opravy, seřizování hodinek žádá 
stále méně zákazníků. Zbylé hodináře pak 
v budoucnosti nahradí roboti.

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

ně přemístit moderní diagnostické zařízení 
na bitevní pole, aniž by byla ohrožena jeho 
lidská obsluha. Paradoxně z toho ale vyply-
ne, že lidé po čase ztratí svoje zaměstnání 

Noví hráči, nové úkoly
Některé profese mizí, druhé se objevu-
jí. Mezi aktuálně často poptávané patří 
například scrum master (chrání projektový 
tým před vnějšími vlivy, které by ho mohly 
odvádět od práce) nebo manažer štěstí 
(jeho úkolem je zajistit zlepšení náboru 
zaměstnanců nebo snížit jejich fluktuaci). 
Hovoří se o „renovátorech“ divočiny, profe-
sionálních teambuilderech nebo upcykláto-
rech (budou vyvíjet a uvádět v život nové 
recyklační technologie). Stoupá i poptávka 
po lidech tvořících jakési nárazníkové 
pásmo mezi lidmi a „robotickými“ zaměst-
nanci.
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Kyberbezpečnost je pro zdravotnická 
zařízení životně důležitá. „Nulové 
riziko útoku neexistuje a nikdy 

existovat nebude. Rizikům se dá účinně 
předcházet, musí se ale od základů změnit 
přístup managementu nemocnic,“ říká Mar-
tin Lohnert ze společnosti Soitron. 

Nedávný útok na benešovskou nemocnici 
rozvířil debatu o kybernetické bezpečnosti 
a ukázal, že je ochrana zdravotnických zaří-
zení nedostatečná.

„Pro nemocnice nebyla IT oblast nikdy 
prioritou. I když měly vždy nějaké podpůrné 
oddělení, které dohlíželo na to, aby fungo-
vala konektivita a systémy důležité pro chod 
zařízení, nikdo koncepčně neřešil zabezpe-
čení,“ doplňuje odborník na IT bezpečnost 
Stanislav Smolár.

Nemocnice jsou přitom pro vyděrače 
lákavým cílem. Už v minulosti si ověřili, že 
jsou nedostatečně chráněné, navíc spravují 
citlivá osobní data a útoky mohou ohrozit 
zdraví či životy lidí. Útočníci si mohou říct 

jsou pro zdravotnická zařízení nejdůležitější. 
Ztrátě dat a paralýze nemocnice se dá čelit 
oddělením životně důležitých systémů od 
uživatelských sítí. Ransomware totiž větši-
nou útočí přes koncové počítače, ze kterých 
se nákaza šíří. 

Dobrým řešením je najmout si externího 
experta na cyber security. Kontrola dokáže 
odhalit, jestli nemáte zranitelný software. To 
jsou věci, které si mohou nemocnice obstarat 
poměrně rychle a levně. Lze také zkontrolo-
vat celou interní infrastrukturu nemocnice 
a analyzovat ji z hlediska bezpečnosti.

„Každý podnik, který nemá jistotu, by to 
měl s externí kontrolou zkusit. Ideální je 
nezávislý poradce zvenčí, nezainteresovaný 
na žádné konkrétní zakázce v kontrolova-
né firmě,“ doplňuje Martin Haller z firmy 
Patron IT.

jak pomůže stát?
Nemocnice spravují cenná osobní data, za 
jejichž úniky mohou být extrémně penali-

o vysoké výkupné. Ransomware útoků 
přibývá rychlým tempem. A bezpečnostních 
rizik bude přibývat, shodují se odborníci.

cyber security NeřeŠíme
Podle expertů je problémem slabá počíta-
čová gramotnost lékařů a zdravotnického 
personálu, ve zdravotnictví zoufale chybějí 
IT experti. Vedení nemocnic si neuvědomuje 
všudypřítomné nebezpečí.

„Jeden z nejrozšířenějších mýtů zní: nás 
se to netýká. Svému IT oddělení věříme, tu-
díž se nemůže nic stát. Pokud management 
nevyburcuje ani legislativa, která existuje 
i v ČR a ukládá nemocnicím řešit kyber-
netickou bezpečnost, musí bohužel přijít 
kritická masa událostí, která ukáže, že jsou 
ohroženi všichni,“ obává se Lohnert. 

V rozpočtech nemocnic většinou není 
dostatek peněz na IT bezpečnost. Jen pokud 
ji management začne považovat za zásadní 
prioritu, dají se hledat účinná řešení. Me-
dicínská zařízení a soubory s daty pacientů 

Nemocnice pod palbou
Kyberútoků na zdravotnická zařízení 
přibývá. A ta nevědí, jak jim čelit 
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zované. „Po útoku často trvá několik týdnů, 
než se podaří obnovit kritické systémy. 
Expert na IT vám může ukázat, jak takové 
katastrofě čelit,“ sděluje IT specialista Ma-
rian Špičák. 

Ve věčném boji s počítačovou kriminali-
tou může zdravotnickým zařízením pomoci 
i stát. Rada pro kybernetickou bezpečnost, 
což je poradní orgán předsedy vlády pro 
tuto oblast, ale zatím není příliš aktivní. Za 
své zájmy nelobbují ani Asociace nemocnic 
ČR, Sdružení soukromých nemocnic ČR, 
ani další organizace sdružující zdravotnická 
zařízení. 

Ministerstvo zdravotnictví by podle 
expertů mohlo vytvořit jakýsi manuál pro 
nemocnice, jak jednotně postupovat při 
zajištění kyberbezpečnosti. 

„Nemocnice fungují do značné míry na 
podobném principu. Pokud by existoval ma-
nuál, jak má ideálně vypadat bezpečnostní 
architektura nemocnic, jaká doporučení by 
se měla dodržovat, byl by to krok pozitivním 
směrem. Málokterá firma má zkušeného IT 
architekta, který by dokázal takovou infra-
strukturu navrhnout,“ upozorňuje Lohnert. 

Nemocnice by tak nemusela vytvářet 
bezpečnostní architekturu sama, případ-
ně se soukromými externími dodavateli. 
„V konečném důsledku ale řešení stejně 
zůstane na té organizaci. Musí tam být 
uvědomělí lidé, kteří vnímají, že to riziko 
je dnes reálné a hrozba vážná,“ doplňuje 
Stanislav Smolár. 

JakuB PROCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

Vyřadil z činnosti počítačovou 
síť a přestala fungovat řada 
životně důležitých přístrojů. 
Kyberútok byl masivní, roz-
hodně ale nešlo o první atak na 
zdravotnická zařízení v Česku. 
Hackeři ročně zaútočí až na pě-
tinu českých nemocnic. Dosud 
se většinou dařilo viry zachytit 
a eliminovat v zárodku, rizika 
ovšem narůstají.

„Útok hrozí kdykoli v jakéko-
liv nemocnici, každá používá 
IT systémy a je napojena na 
internet,“ upozorňuje ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch. 
Ministerstvo podle jeho slov za-

tím za kyberbezpečnost utratilo 
přes dvě miliardy korun. Jenže 
jednotná koncepce neexistuje 
a každá nemocnice má vlastní 
zabezpečovací mechanismy.

co se může stát?
Datovou síť benešovské ne-
mocnice infikoval vyděračský 
(ransomware) virus. Virus 
si navíc počkal, až se spustí 
automatické zálohy, načež 
nakazil i zálohovací sever. Ná-
sledně začal data šifrovat, aby 
k nim ztratili přístup všichni 
kromě útočníků.  Hackeři mají 
v úmyslu získat od svých obětí 

vysoké výkupné za opětovné 
zpřístupnění dat. Nemocnici 
nepomohlo ani to, že její vede-
ní nedávno pořídilo za třicet 
milionů korun nový systém 
s propracovaným zabezpe-
čením – útočníci si s ním 
dokázali poradit.

Zařízení se vrátilo do běžné-
ho provozu až na přelomu  
roku – tři týdny muselo 
fungovat ve velmi omezeném 
provozu, zavřena byla většina 
oddělení. Všechny plánované 
prosincové operace byly odlože-
ny na leden a únor, nemocnice 
stále počítá ztráty. 

Aktuálně je ve spojení s Ná-
rodním úřadem pro kyberne-
tickou a informační bezpečnost 
a řídí se jeho doporučeními.  
Její zabezpečení by se mělo 
zlepšit – základem je omezení 
přístupu uživatelů na internet 
a omezení kontrolovaných 
dálkových připojení do nemoc-
niční sítě. Zástupcům dalších 
zdravotnických zařízení by měli 
poradit účastníci lednové celo-
státní konference, organizované 
Ministerstvem zdravotnictví 
ČR, jejímž tématem je právě ky-
berútok na Nemocnici Rudolfa 
a Stefanie Benešov. 

Útok hrozí kdykoli
Počítačový virus ochromil loni v prosinci benešovskou nemocnici
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Po hodině stoupání do příkrého svahu 
ke stanici lanovky po kluzkých kame-
nech, kdy jen s obtížemi udržujeme 

balanc na bahnité a často „děravé“ stezce, se 
zastavujeme. V tu chvíli se nad námi ozve 
nepříjemný, pištivý zvuk. Jako kdyby drhlo 
železo po železe. Co to proboha je? 

Šššš! Nad našimi hlavami prolétl přelud, 
podivně ustrojená figura připomínající neto-
pýra. Zavěšená na laně nataženém do údolí 
se řítila mezi stromy dolů. V dešti, skučícím 
větru, jarní teplotě kolem šesti stupňů. Nic ji 
nemohlo zastavit. A vzápětí se za ní na koleji 
do mlhy vyřítil další „netopýr“ s lyžařskými 
brýlemi na očích.

Jen o kus dál, mlha nemlha, se do hlubin 
vrhají na laně jiní „letci“. Po hlavě dolů, ze 
skalního převisu na Bob ś Peak, uvázáni 
na laně. Z místa, kde byl kdysi zprovozněný 
historicky první komerční bungee jumping 
na světě. Naše iluze, že jsme sami v hlubo-
kém lese, kterým jsme stoupali, rychle bere 
zasvé. 

Aby toho nebylo málo, vzápětí se kolem 
nás po Tiki Trailu prohnali bikeři. A to i přes 
zákaz jezdit v dešti. Mají tu k dispozici čtyři 
dráhy, navíc si můžou odskočit na tu bobo-
vou. Tady ale měli rozum, v prudkém dešti 
byl její provoz přerušený. 

A komu to nestačí, může se vyblbnout 
s motorovými čtyřkolkami. I v lijáku. Zkusit 
tandemový seskok z hory s instruktorem. 
Nebo si zaplatit projížďku v jetboatu, trys-
kovém člunu s motorem o objemu neuvě-
řitelných 8,1 litru, který disponuje silou 
520 koňských sil a je schopen dosáhnout 
rychlosti přes 80 km/h… 

magická přitažlivost
Ale pozor, tady nejsou jen dobrodruzi. Sa-
mozřejmě. Neidealizujme. Sotva vstoupíme 
roztřesení zimou a deštěm do konečné stani-
ce lanovky, do rozlehlých prostor komplexu 
Skyline Queenstown, narážíme na Asiatky 
v pantoflíčkách a Němce s nezbytnými 
plechovkami piva. 

Ti sem samozřejmě přijeli lanovkou za  
40 novozélandských dolarů. Přes skleněnou 
vitrínu kavárny či restaurace hledí do údolí 
a v duchu si odškrtávají další splněný cíl 
cesty po Novém Zélandu.

Queenstown ležící na břehu průzrač-
ného jezera Wakatipu je neuvěřitelný 
magnet. A to i na přelomu zimy a jara, kdy 
zde není hlavní sezona. Ulice jsou plné, ob-
chody a restauranty také. Malé rozlohou, 
ale velké věhlasem – tak by mohla znít 
stručná charakteristika šestnáctitisícové-
ho městečka. 

A nepřitahuje v současnosti jen davy 
návštěvníků z celého světa, ale i investo-
rů. Průměrná cena domu v oblasti se vy-
šplhala k jednomu milionu novozéland-
ských dolarů (15 milionů korun). V tomto 
ohledu Queenstown předstihl Auckland 
a je na Novém Zélandu suverénně nej-
dražší. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Adrenalinem napumpovaný  
Novozélandský Queenstown láká 
dobrodruhy. Není divu. 
Všechno je tu crazy
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Co navštívit

• Queenstown: Šestnáctitisícové město leží na 
břehu jezera Wakatipu. Ne náhodou je jeho part-
nerským městem americký Aspen nacházející se 
u Skalistých hor. Také on uchvacuje krásou a je za-
měřený na adrenalinové sporty a zimní radovánky. 
V blízkosti města, u vrcholu Double Cone  
(2343 m), se nacházejí nejlepší lyžařské areály 
v zemi, Coronet Peak a The Remarkables. Opodál 
na poloostrově Kelvin Heights je osmnáctijamkové 
golfové hřiště (green fee 100 NZ dolarů).  

• Jezero Wakatipu: Ledovcové jezero se nachází 
na Jižním ostrově, v regionu Otago. Na délku měří 
77 kilometrů a je to nejdelší novozélandské jezero, 
s 291 kilometry čtverečními pak třetí největší. Jeho 
maximální hloubka činí 380 metrů a průměrná 
roční teplota 11,5° C. Žijí v něm úhoři dlouhosrstí, 
pstruzi hnědí a duhoví a lososi. Maoři jej nazývali 
Whakatipu wai-mãori. Na plavbu po jeho hladině  
se můžete vydat i s dvoušroubovým, padesát  
jedna metrů dlouhým parníkem TSS Earnslaw 
z roku 1912.

• William Gilbert Rees (1827–1898): Zakladatel 
města, velšský badatel, první Evropan, který se 
zde usídlil. V roce 1861 postavil se svojí manželkou 
Frances první dům na břehu jezera. Když zde bylo 
objeveno naleziště zlata o rok později, dostal zapla-
ceno za část své farmy deset tisíc liber a přestěho-
val se k vodopádům Kawarau. 

• Nejlepší burgery světa: Ve městě je kolem  
150 barů a restaurací. Všem kraluje jedinečný 
Ferburger, kde se na místo čeká hodiny. Majitelé se 
pyšní, že pokud byste byli ve městě a nenavštívili 
jejich podnik, tak by to bylo stejné, jako kdybyste 
v Paříži nenavštívili Eiffelovu věž. Podle CNN zde 
připravují nejlepší burgery na světě, stojí od deseti 
do 15 NZ dolarů. Náš tip: Sweet Bambi (maso 
z divokého fiordlandského jelena, thajské švestko-
vé chutney, hlávkový salát, rajče, červená cibule, 
česneková pasta).    

• Doppelmayrova gondola: Lanovka na vrch 
Bob ś Peak vypínající se bezprostředně nad měs-
tem byla otevřená v roce 1987. Její nástupní stanice 
je ve výšce 340 metrů nad mořem, výstupní  
v 790 metrech, celková délka je 730 metrů. Za 
hodinu přepraví v 35 čtyřmístných kabinkách  
1100 lidí. Jednodenní jízdenka stojí v přepočtu  
680 korun. 

• Čluny Jetboat: Projížďka šílenou rychlostí 
člunem, který vynalezl Novozélanďan Bill Hamilton, 
je jednou z největších atrakcí. V lodi je namísto 
vodního šroubu umístěna pohonná jednotka, která 
plavidlu umožňuje klouzat i v místech, kde je pouze 
deset centimetrů hluboká voda. Do pohybu ho dává 
prudce stříkající voda z trysek na zádi, jejich natá-
čením se i ovládá. Plavba trvá hodinu a více (záleží 
na počasí a hladině vody v řece Shotover).  
Cena: v přepočtu 2100 korun.

Jak se tam 
dostat

Z Prahy do Aucklandu, s mezi-
přistáním třeba v Dubaji nebo 
Singapuru. Cesta trvá 25 hodin 
až 37 hodin (záleží na ceně 
zpáteční letenky, ta začíná 
na 33 tisících korunách). Ze 
Severního ostrova lze do 
Queenstownu dále pokračovat 
buď letecky (dvě hodiny, zpá-
teční let od 2500 korun), nebo 
autem (1556 kilometrů).
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Karavely, obchodní a válečné plachet-
nice, se zrodily v polovině 13. století. 
Ohromovaly pevností, rychlostí 

a schopností křižovat proti větru. Ne náho-
dou nese minibus Caravelle jejich jméno. 
I přes svoji výšku se představitel moderni-
zované modelové řady T6.1 pohyboval při 
testu překvapivě sebejistě. 

plejáda pomocNíků
Vyladěný podvozek a nový elektromecha-
nický posilovač řízení umožňující použití 
asistenčních systémů s aktivními zásahy do 
řízení, to byly na autostrádách hlavní hráči, 
kteří přinášeli klid. Odvahu ve vichru pak 
dodávali i další dva asistenti: pro kompen-
zaci bočního větru a pro udržování vozu 
v jízdním pruhu. 

Další pomocníci se později zapojili 
do akce v Praze: asistent varování před 
projíždějícími vozidly při couvání z parko-
vacího místa (už nepotřebujete „mávače“ za 
zadním nárazníkem) a parkovací asistent 
Park Assist (odvede práci za vás, jen šlapete 
na plynový pedál). I tak nebylo snadné více 
než pětimetrového mastodonta zaparkovat. 
Ještě že ve voze byla i zpětná kamera. 

Ono těch nových pomocníků ve voze bylo 
ale překvapivě mnohem více. I v tom se 
lehké užitkové vozy podobají stále více osob-
ním. Do plejády podpůrných systémů dále 

patřily rozpoznávání dopravních značek, 
aktivní ochrana boků, měření tlaku vzdu-
chu v pneumatikách, asistent pro couvání 
s přívěsem Trailer Assist (za vůz lze zapojit 
přívěs o hmotnosti až 2500 kg) a pro jízdu 
v jízdním pruhu. 

A když k nim ještě přidáme již „obligátní“ 
adaptivní tempomat (Stop & Go) a Front 
Assist s autonomním nouzovým brzděním, 
tak tu máme skoro „samořiditelné“ auto.      

ostré rysy
Na počátku všeho stál Bulli, zakulacený 
model s okénky z roku 1949. Originál, miláček 
hipíků. Květinovým dětem konvenoval hlavně 
jeho přátelský výraz. Minibus Caravelle, 
určený pro přepravu osob, se objevil poprvé 
jako jeho derivát v roce 1983. Dnes tvoří spolu 
s modely Transporter (pro podnikatele a ře-
meslníky), Multivan (MPV pro rodinu) a Ca-
lifornia (obytný automobil) silný tým značky 
Volkswagen segmentu užitkových vozů. 

Od uvedení prvního modelu Bulli se všech 
těchto lehkých užitkových vozů (schovaných 
pod označením T1 až T6) prodalo kolem 
dvanácti milionů. A získaly i nespočet cen.  

Pravda ale je, že Caravelle se už dnes tak 
„friendly“ jako první Bulli netváří. Hipíci 
zmizeli a s nimi v kouři marjánky i rozma-
zané představy o světě. Doba si žádá jasné 
kontury. A takové novinka VW rozhodně má 

50 l Profit

Do terénu 1. třídou 
Caravelle udivuje stabilitou, 
v tom se podobá stejnojmenné bárce  

te S t
1

Volkswagen  
Caravelle 6.1 CL TDI 4MOT

Motor: vznětový čtyřválec, 1968 cm³
Nejvyšší výkon: 110 kW (150 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3250 ot/min
Nejvyšší rychlost: 178 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 12,5 s
Převodovka: automatická, 7 stupňů
Pohon: všech kol 
Poloměr otáčení: 13,2 m 
Provozní hmotnost: 2063 kg
Maximální přípustná hmotnost: 3080 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):  
5304 × 1904 × 1990 mm
Boční posuvné dveře (šířka x výška):  
1017 x 1261 mm
Výklopné dveře zavazadlového prostoru  
(šířka x výška): 1439 x 1276 mm 
Prostor pro cestující/zavazadlový prostor: 
5,0/6,7 m²/m³
Objem palivové nádrže: 70 l
Spotřeba (město/mimo/kombinovaná): 
6,9/5,8/6,2 l
Základní cena vozu: 1 376 981 Kč
Cena testovaného vozu: 1 783 912 Kč
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– přesné, ostře definované linie. Něco se ale 
od dob první verze T1 přece jen nezměnilo. 
Pořád nabízí kombinaci maximálně využi-
telného prostoru a hodně osobitého designu.  

podle Not profíků
Uvnitř vozu zaujme přepracovaná přístro-
jová deska. V nejvyšší verzi nese poprvé 
digitální panel sdružených přístrojů Digital 
Cockpit s úhlopříčkou 10,25". Zároveň byla 
vybavena dodatečnými odkládacími schrán-
kami před řidičem i spolujezdcem, který má 
navíc k dispozici větší přihrádku. 

V testovaném voze s vrcholnou výbavou 
Highline byl i navigační systém Discover 
Media s osmipalcovým dotykovým disple-
jem a hlasovým ovládáním včetně integrace 
aplikací chytrého telefonu App-Connect. 
Všechny verze Caravelle jsou také sériově 
vybavené audiosystémem. 

Další novinku v nabídce představují in-
ternetové služby We Connect a We Connect 
Plus, které lze využívat díky jednotce OCU 
s kartou eSIM pro připojení k internetu. Pro 
firemní zákazníky bude později k dispozici 
služba We Connect Fleet, jež výrazně usnad-
ní digitální správu vozového parku. 

buldok v akci
Jak se minibus Caravelle řídil? Už jsme 
zmínili stabilitu. K té přispíval nový 

elektromechanický posilovač se strmějším 
převodem. Jeho zásluhou bylo řízení pre-
ciznější. Když k tomu připočtete komfort 
kabiny, skvělé sedačky s vyhříváním, bylo 
snadné na chvíli ztratit pozornost. Naštěs-
tí se velký vůz vždy choval předvídatelně, 
už dopředu signalizoval blížící se průšvih. 

Z výkonného motoru TDI čišela energie, sto 
padesát koní pod kapotou bylo znát. A nešlo 
o rychlost, ale o pocit neumdlévající síly. Maxi-
mální točivý moment 340 Nm byl konstantně 
k dispozici od 1500 do 3000 otáček. 

Pohon všech kol, který lze nově objednat, 
pracoval spolehlivě. Pro chvíle nejtěžší pak 
byla k dispozici i uzávěrka diferenciálu. 
Jediným limitem se tak na rozblácených 
polních cestách s hlubokými vyjetými 
kolejemi, kam jsme odvážně vyrazili, staly 
pneumatiky.   

Spotřeba se dlouhodobě během nároč-
ného testu (terénní vložky, rychlé přesu-
ny po dálnici a severočeských okres- 
kách) pohybovala kolem 9,1 l/100 km. 
Při klidnější jízdě klesla k rozumnějším 
7,9 l/100 km.  

V nabídce jsou ještě další tři motory  
TDI ve výkonových verzích od 66 kW/90 k 
do 146 kW/199 k s přímým vstřikováním 
Common rail. Všechny tyto čtyřválce splňují 
novou emisní normu Euro 6d TEMP-EVAP. 
Vybírat lze mezi šestistupňovou manuální 
a sedmistupňovou automatickou převodov-
kou DSG.

NatažeNé Nohy
Co říct na závěr? Hlavním posláním Cara-
velle je převoz osob. To splňuje na výbor-
nou. Ve voze se nikdo nekroutí, každý má 
dostatek místa. Sedadla v druhé a třetí řadě 
jsou o trochu tvrdší, ale tak akorát. Na delší 
cesty ideální. 

A tak jediným závažným nedostatkem se 
jeví vyšší cena. Dobře vybavení konkurenti 
stojí zhruba tolik, co „holý“ minibus od 
Volkswagenu. Na druhé straně je to očividně 
důkaz sebevědomí automobilky. Podle svého 
soudu nabízí to nejlepší, a tak si za to nechá-
vá zaplatit. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)   FO
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CHaRISmatICkÝ 
vÝRaZ.  
Větší maska chladiče, 
která je protažená 
do nového výrazného 
nárazníku, světlomety 
H7, upravené blatníky, 
dvě chromované příč-
né lišty – to všechno 
jsou ingredience  
nové přídě.

OSmImÍStNÝ 
BuS.  
Caravelle je nabízen 
ve dvou délkách, na 
snímku je model  
s dlouhým rozvorem 
(3400 mm). Uvnitř 
testovaného vozu byla 
sedadla se sklopnými 
opěradly uspořádána  
v konfiguraci 2+3+3. 

SNaDNé  
OvLÁDÁNÍ.  
Na novém multi-
funkčním volantu je 
tlačítko „view“, jehož 
prostřednictvím může 
řidič přepínat mezi 
různými konfigura-
cemi zobrazování 
na digitálním panelu 
sdružených  
přístrojů.  

2 3

PLuSY a mINuSY 
Palec nahoru za prostorný interiér, množ-
ství asistenčních systémů (bez příplatku), 
konektivitu, nový elektromechanický posi-
lovač řízení, palec dolů za vyšší cenu.   

Soupeři
Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, 
Ford Tourneo, Toyota Proace Verso
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ně měli příjmy z kapitálového majetku, 
solidární daň neplatí. Pokud ale nesplnili 
podmínky pro osvobození tohoto příjmu 
od daně z příjmu fyzických osob, budou 
z něj muset odvést běžnou daň,“ upozor-
ňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze 
společnosti Mazars.

Lidé s velmi vysokými příjmy na progresi 
výrazně neprodělají, a to především proto, 
že s rostoucím výdělkem nad zmíněných  
1 569 552 korun neroste sociální pojištění. 
V praxi to znamená, že ať vyděláte dva, nebo 
tři miliony korun ročně, zaplatíte stejně 
vysoké pojistné.

Nejvyšší částka, již mohou OSVČ za rok 
2019 zaplatit sociálce, činí 458 309 korun 
(tedy 29,2 procenta z 48násobku průměrné 

mzdy stanovené na 32 699 korun). Každý 
majitel živnostenského listu totiž platí  
na důchodové pojištění 29,2 procenta  
z tzv. vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění se naopak vždy odvádí 
z celého příjmu a není pro něj stanoven 
žádný strop.

odpoČty daň NesNíží
Na výši solidární daně nemají vliv ani uplat-
něné daňové odpočty, například odpočet 
úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočty 
penzijního připojištění nebo doplňkového 
penzijního spoření či odpočet životního po-
jištění. Odpočty snižují pouze základ daně 
podléhající patnáctiprocentní dani z příjmu 
fyzických osob.

Klasické slevy, především slevu na poplat-
níka ve výši 24 480 korun ročně, uplatnit 
můžete a do výše solidární daně se nepatrně 
promítnou.

Zatímco živnostníci jsou zvyklí podávat 
daňové přiznání každoročně, zaměstnanci 
tuto povinnost nemají, pokud si nepřivydě-
lávají samostatně výdělečnou činností.

Výjimku ale tvoří právě plátci solidární 
daně. Jste-li zaměstnancem, který si letos 
vydělal více než výše zmíněnou částku, da-
ňové přiznání podat příští rok musíte. 

JakuB PROCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

Jedinou stopou daňové progrese je 
v Česku takzvaná solidární daň. Platí 
se z ročního příjmu nad 48násobek 

průměrné měsíční mzdy. Jinými slovy: ti, 
kteří mají roční příjem minimálně čtyřikrát 
vyšší, než je tuzemský mzdový průměr, si 
každý rok na jaře připlatí na daních desítky 
tisíc. 

Solidární daň představuje sedm procent 
z příjmu poníženého o výdaje. Ačkoli byla 
vždy vlajkovou lodí ČSSD, zavedla ji už 
v roce 2013 Nečasova vláda.

solidárNích boháČů ubývá
Průměrná mzda se zvyšuje každoročně 
zhruba o šest až osm procent, proto se každý 
rok výrazně zvedá i příjmová hranice pro ty, 
kteří do skupiny „solidárních boháčů“ patří. 
Loni byl limit 1 355 136, při odevzdávání 
přiznání v roce 2019 (respektive za zdaňova-
cí období 2018) 1 438 992, nyní naroste na  
1 569 552 korun.

Ti bohatší musejí přirážku přiznat každý 
rok v daňovém přiznání. V růžovém for-
muláři je bude zajímat řádek 59 Solidární 
zvýšení daně podle paragrafu 16a zákona. 

Dávku plátci neodvádějí z celého příjmu, 
ale právě jen z výdělků nad limit. Zároveň 
to znamená, že pokud podnikatelé předloni 
i loni vydělali stejnou částku, zaplatí v roce 
2020 na solidární dani méně než letos (viz 
box).

z proNájmu přirážku 
Neplatíte
Dávku zaplatí zaměstnanci, kteří měli 
vyšší hrubou mzdu než zmíněný roční 
limit, případně OSVČ, jež mají vyšší základ 
daně z podnikání (příjmy minus výdaje). 
Z dalších vedlejších příjmů, tedy z kapitá-
lu, pronájmu, výher apod. se solidární daň 
do státní pokladny neodvádí. „Lidé, kteří 
v roce 2019 prodali nemovitost, případ-

BuSINe S SINfO.C Z

Bohatí a solidární: 
Kdo platí vyšší daně?
Podnikatelé, kteří loni vydělali přes 
1 569 552 korun, zaplatí vyšší daň 
z příjmů než ostatní

Příklad
Živnostník Karel Novák bude mít v letech 2018 
i 2019 stejný hrubý zisk (příjmy minus výdaje) 
ve výši 2 424 840 milionu korun. Po odečtení 
slev bude jeho daňový základ 2 400 000 korun. 
Klasická daň z příjmu u něj představuje v obou 
letech 360 000 korun (15 procent z 2 400 000). 
Jenže na solidární dani se zvyšováním limitu 
ušetří. Zatímco za rok 2018 činila daň 67 270 Kč 
(tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 438 992), 
letos po zvýšení limitu to bude jen 58 131 Kč  
(tj. sedm procent z 2 400 000 minus 1 569 552). FO
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„Cílovou skupinou jsou malí živnostníci 
s ročními příjmy do milionu korun, kterých 
je v České republice přibližně 408 tisíc. Po-
kud se rozhodnou využít možnost paušální 
daně, ušetří nejen čas a peníze spojené s ad-
ministrativou, ale rovněž se vyhnou riziku 
případné daňové kontroly. Díky nedávnému 
průzkumu víme, že paušální daň je pro tyto 
podnikatele velmi atraktivní novinkou,“ 
říká náměstek ministryně financí Stanislav 
Kouba.

klid Na podNikáNí?
Zástupci podnikatelů tento přístup oceňují. 
„Živnostníkům může ulevit od byrokracie. 
Nebudou muset posílat peníze na tři různé 
účty a komunikovat se třemi institucemi, 
zaplatí jednu pro ně únosnou daň a nemusejí 
se už dále starat o papírování. De facto koupí 
si klid na podnikání,“ říká ředitel Odboru 
legislativy, práva a analýz Hospodářské 
komory Ladislav Minčič. 

„Možnost paušální daně dopadne na vět-
šinu živnostníků, kteří tak získají možnost 
citelně snížit svoji administrativní zátěž 
a ušetřit na souvisejících službách,“ připoju-
je místopředseda představenstva Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků 
ČR (AMSP ČR) Zdeněk Tomíček.

Kromě živnostníků by se měly jednoduš-
ších daní dočkat také podniky. 

Hospodářská komora loni také spustila 
ostrý provoz Právního elektronického systé-
mu (PES), který je součástí Živnostenského 

balíčku. PES jako jediný v zemi zobrazuje 
podnikateli povinnosti vyplývající ze záko-
nů, aniž by musel pročítat tisíce paragrafů 
v zákonech.

kapitál pro s. r. o. u Notáře
 A jaké další kroky letos zjednoduší podni-
kání? Půjde například složit základní kapitál 
pro s. r. o. v notářské úschově a zavádění 
změn pro podnikatele bude možné maxi-
málně dvakrát za rok. Podnikatelé by si tak 
měli přestat stěžovat na neustálé změny 
legislativy, v nichž se nevyznají.

Z návrhů představených loni na jaře vítají 
zástupci byznysu také myšlenku na omezení 
počtu kontrol živnostníků na maximálně 
pět ročně. 

Kromě témat, která se již objevila v rámci 
živnostenského balíčku, volají malé firmy 
a podnikatelé například po zjednodušení 
systému čerpání dotací, a především odstra-
nění jeho nevyzpytatelnosti a rizikovosti 
v případě kontrol a sankcí. Dalším velkým 
tématem posledních měsíců pak bylo 
zpřísnění podmínek, především zavedení 
odpovědnosti účetních firem, kde se kvůli 
zvýšenému počtu chyb i záměrných podvo-
dů začíná hovořit o šmejdech v účetnictví. 
Podnikatelé volají po rychlejším dokončení 
dálnic, výstavbě vysokorychlostní železnice 
nebo lepším pokrytí země vysokorychlost-
ním internetem. 

DaLIBOR DOStÁL.(dostal.mf.cz)

Největší komplikací pro podnikatele 
zůstane nedostatečná dopravní 
a digitální infrastruktura nebo 

silně rizikový systém dotací.
Ambiciózní plán omezení administrativní 

zátěže pro podnikatele a malé firmy minis-
terstva průmyslu a obchodu má v roce 2020 
odbourat další překážky podnikání.

Některých novinek se zástupci byznysu 
dočkali už loni na podzim. Hotové jsou dvě 
třetiny opatření na snížení byrokracie při 
rozjezdu podnikání. 

Mezi hlavní cíle živnostenského balíč-
ku patří zpřístupnění všech podstatných 
informací pro podnikatele na jednom místě. 
„Klíčový portál pro podnikatele Business- 
Info.cz kompletně modernizujeme,“ popisuje 
vicepremiér Karel Havlíček.

elektroNizace daNí
Podnikatelské prostředí se zlepšilo i v dal-
ších oblastech. „Přes Portál občana je 
možné pohodlněji založit živnost, zabere 
to zhruba 20 minut a snadnější je také 
registrace k daňovým povinnostem,“ tvrdí 
Karel Havlíček. 

Další změny se chystají letos. „Chystáme 
registraci a větší podporu rodinných firem 
pomocí bankovních záruk a zvýhodněných 
úvěrů, předpokládané spuštění je jaro 
2020,“ zmiňuje ministr.

Klíčovou součástí živnostenského balíčku 
je však zjednodušování a elektronizace 
daní. Online finanční úřad na portálu Moje 
daně výrazně usnadní komunikaci s Fi-
nanční správou až osmi milionům poplat-
níků. V roce 2021 bude zavedena takzvaná 
paušální daň, díky níž si podnikající fyzické 
osoby vyřeší tři hlavní odvodové povinnosti 
jedinou platbou.

V případě paušální daně došlo k posu-
nu. Nově by se měla skládat z minimální 
částky zdravotního pojistného, 1,15násobku 
minima sociálního pojištění a daně ve výši 
přibližně 100 korun.

BuSINe S SINfO.C Z
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Zjednoduší živnostenské 
desatero podnikání?
V roce 2020 ubyde administrativy 
i nesmyslných statistických hlášení 
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Těch třiatřicet sytě červených zetorů na pro-
mrzlé a opuštěné ploše nejde přehlédnout. 
Nové traktory, jejichž vývoz před několika 
lety zatrhli celníci a následně je zabavili, už 
od roku 2016 parkují jen pár metrů od při-
stávací plochy mezinárodního letiště. Jinde 
možná věc stěží představitelná, ale tady, 
v Karlových Varech, kde létá pouze jedna 
pravidelná linka – a navíc jen pětkrát do 
týdne – stojící zetory nikomu nepřekážejí.

„Zlaté doby“, jak zdejší provozní ředitel 
Václav Černý označuje roky 2011 či 2012, 
jsou minulostí. „To jsme tu ročně odbavili 
kolem sta tisíc cestujících a duty free shop 
dělal patnáct milionů,“ popisuje Černý. Loni 
tu kolem nafouklé sochy kosmonauta Jurije 
Gagarina, kterou soudruzi před 45 lety posta-
vili ke karlovarské Vřídelní kolonádě, 
podle předběžných údajů prošlo zhruba 
60 tisíc cestujících. „Letos očekáváme 80 tisíc 
odbavených,“ optimisticky odhaduje Černý.

Jediným pravidelným letem, který z aero-
portu startuje, je odpolední linka do Moskvy. 
Tu provozuje ruská nízkonákladová společ-
nost Pobeda každý den kromě úterka a sobo-
ty. Občas tu přistanou soukromé tryskáče. 

Letiště potřebuje mnohem silnější vzpru-
hu. Dlouhodobě se pohybuje ve ztrátě, jež za 
loňský rok činí více než 16,3 milionu korun, 
a pro aerolinky není příliš atraktivní.

Vary v tom nejsou samy, kromě letišť v Pra-
ze a Brně se v minusových položkách dusí 
všechny ostatní aeroporty. A kraje v nich dál 
utápějí stovky milionů korun.  OSt

Jednodušší cesta nebývá tak zajímavá, říká 
atletka Kristiina Mäki, která nás bude na 
dlouhých tratích reprezentovat na olym-
piádě. Závodí za Česko i za Finsko, přitom 
stihla vystudovat architekturu na ČVUT 
a navrhnout na Strahově sportovní halu. 
S čerstvým diplomem v kapse překonala loni 
na mistrovství světa v Kataru osobní rekord. 
České rekordy mimochodem drží od roku 
2014 na tratích 2000, 3000 a 5000 metrů. Na 
dvoutisícovce má i jeden finský. 

 Běh je už delší dobu moderní, lidé se učí, 
jak běhat, o běhu se píší knihy. Čím to? 
Je to dobře a mám z toho radost. Teď nás 
na Vánoce běželo šestikilometrový běh ve 
Žďáru, odkud pocházím, už víc než dvě stě. 
Včetně dětí. Běžel i jeden sedmdesátiletý 
pán. Z hecu se stala během pár let pěkná 
tradice. Podobně jako v Poděbradech běh na 
silvestra. Je prima, že si lidé jdou zaběhat 
a nečekají jen, až se večer nadlábnou. 

 Minulý rok byl pro vás náročný 
i úspěšný zároveň, dokončila jste studium 
architektury, v Brně jste získala dvě zlaté 
medaile a potom ve Finsku stříbrnou. 
Podáváte největší výkony pod tlakem?
Těžko říct, už jsem běžela dobře i závod, 
který pro mě nebyl zrovna ten nejdůležitější. 
Takže vlastně nevím. 

 A kterého závodu si nejvíc ceníte?
Ten byl teď v Kataru na mistrovství světa.

 Tam jste zaběhla i osobní rekord?
Ano. Jela jsem tam bez limitu. Startovat 
mělo 45 závodnic, ale nebylo dost těch, které 
by ho zaběhly v limitu. Federace jej pak do-
plnila o závodnice podle pořadí v žebříčku. 
Někteří lidé ale moji účast zpochybňovali. 
Když jsem zaběhla osobní rekord, potvrdilo 
se, že jsem tam měla co dělat.  BOŘ

Byl to zvláštní úkaz, který se na ministerstvu 
obrany objevil v éře Martina Stropnického 
(ANO). Přestože nikdo nedokázal říct, co 
poradkyně Zuzana Lieblová přesně dělá, plat 
jí záviděli nejen náměstci ministra, ale i sám 
náčelník generálního štábu. Například 
jen v roce 2016 si tam přišla celkově na 
1 287 312 korun, zatímco třeba celkový plat 
náměstka pro vyzbrojování Daniela Koštovala 
činil 1 176 185 korun a náčelníka generálního 
štábu Josefa Bečváře 1 191 721 korun.

Poté co týdeník Euro na tuto podivnou pra-
xi upozornil, Stropnický pod tlakem odborní-
ků a sněmovny oznámil, že Lieblová do konce 
roku 2016 z resortu odejde. Jenže nestalo se. 
Poradkyně se musela balit až o rok později, 
když se s ní rozloučila ministryně Šlechtová 
(za ANO). „Nevidím výstupy její práce a ne-
mám potřebu s danou zaměstnankyní nadále 
pokračovat,“ vysvětlila tehdy. Definitivně pak 
Lieblová zmizela předloni v únoru.

Netrvalo to však dlouho a Zuzana Lieblová 
se opět napojila na veřejné peníze. Jak zjistil 
týdeník Euro, kdysi nejlépe placená úřednice 
dnes šéfuje odboru komunikačních a infor-
mačních systémů Národního bezpečnostního 
úřadu (NBÚ). Informaci potvrdil Jaromír 
Kadlec, bezpečnostní ředitel NBÚ. Na dotaz, 
jaký plat pobírá, nechtěl reagovat. „Na otázky 
osobní povahy odpovídat nebudu,“ prohlásil.

Týdeník Euro oslovil i samotnou Zuzanu 
Lieblovou, ta se ovšem neozvala vůbec. 

Lieblová do NBÚ oficiálně nastoupila 
k 1. listopadu 2018, jak prozradil Kadlec, nic-
méně s úřadem spolupracovala už dřív. Vyplý-
vá to z registru smluv. Na konci předloňského 
října uzavřela s NBÚ kontrakt za 135 ti-
síc korun, na jehož základě měla vypracovat 
analýzu odboru komunikačních a informač-
ních systémů. „Je celkem samozřejmé, že paní 
Lieblová při své řídicí práci využívá výsledků 
analýzy, kterou sama provedla,“ komentuje 
Kadlec její současnou činnost.  OSt

CeLé teXtY Na WeBu tÝDeNÍku

Osamělý Gagarin
Ztrátová regionální 
letiště cítí jednu z posledních 
šancí

Je třeba předběhnout Finku
Hlava dělá sedmdesát procent 
výkonu, říká běžkyně 
Kristiina Mäki 

Návrat drahé dámy
Zuzana Lieblová řediteluje 
v Národním bezpečnostním
 úřadu

IN
Z
ER

C
E 

  
 A

20
10

00
20

9

europredplatne.cz

#chcivedetvic

Euro_ABO_draf19 2.indd   1 16.05.19   11:10

54 l Profit

36_60_PT_01_rozmer280.indd   54 15.01.2020   11:40:45



europredplatne.cz

#chcivedetvic

Euro_ABO_draf19 2.indd   1 16.05.19   11:1036_60_PT_01_rozmer280.indd   55 15.01.2020   11:40:45



 legislativa  
a sociálNě-zdravotNí oblast
Od 1. ledna budou mimo jiné platit jednotná 
data účinnosti. V praxi to znamená, že ke 
změně legislativy bude docházet jen dvakrát 
ročně, a to 1. ledna a 1. července. 

Začne platit eNeschopenka, elektronicky 
propojí lékaře, zaměstnavatele a Českou 
správu sociálního zabezpečení, což by v pra-
xi mělo znamenat méně papíru a větší pře-
hled. Se sociální i zdravotní oblastí souvisí 
také pojištění, dojde ke změně jeho výše. 

Minimální zdravotní pojištění bude od 
příštího roku 2352 korun, tato částka mě-
síčně se bude odvádět od února, platí se totiž 
zpětně. Půjde o 13,5 procenta z poloviny 
průměrné mzdy. Od dubna se rovněž změní 
minimální výše záloh na pojistné na důcho-
dové pojištění, nově se bude jednat  
o 2544 korun měsíčně, tedy 29,2 procenta ze 
čtvrtiny průměrné mzdy. S Novým rokem se 
rovněž zvýší minimální mzda, a to na  
14 600 korun ze současných 13 350 korun.

 eet a daNě
Počínaje květnem příštího roku budou 
muset evidovat všechny hotovostní platby 
(uhrazené v hotovosti, šekem, směnkou či 
zápočtem kauce nebo jistiny) také řemeslní-
ci a fyzické osoby, které vykonávají svobod-
né povolání. Začne poslední fáze elektro-
nické evidence tržeb (EET). Podnikatelé 
a živnostníci si budou muset včas požádat 
o autentizační údaje, stáhnout potřebný cer-
tifikát, zajistit si potřebné vybavení. Zároveň 
budou moct, rovněž od 1. května 2020, 
pokud mají obrat do 600 tisíc korun ročně 
a splní předepsané podmínky, požádat o po-
volení evidování tržeb ve zvláštním režimu. 
Na vyřízení žádosti o zvláštní režim EET má 
správce daně 30 dní. Detaily jsou k dispozici 
na tomto místě. 

Rovněž dojde k řadě daňových změn. 
Například se sníží DPH, od ledna na deset 
procent u tepla a chladu, od května pak 
dojde ke stejnému procentuálnímu snížení 
DPH u vodného, stočného, točeného piva, 
stravovacích služeb, podávání nealkoholic-
kých nápojů, domácí péče o děti, půjčování 
a nájmu knih.  

Ve druhém pololetí 2020 také dojde ke 
zjednodušení a digitalizaci systému správy 
daní a bude umožněno komunikovat se 
správcem daně online. Projednat by se do 
konce letošního roku měly změny i dalších 
daňových zákonů, které se týkají podnikate-
lů, u nichž se účinnost předpokládá od  
1. ledna 2020. Konkrétně jde o sněmovní 
tisk č. 509, který upravuje zákon o daních 
z příjmů a zákon o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmu. Ten má změnit meto-
du tvorby daňově uznatelných technických 
rezerv pojišťoven. Počítá se také s novelou 
zákona o dani z hazardních her, v níž se na-
vrhuje zvýšit sazbu daně z hazardních her. 
A novela zákona o spotřebních daních má 
zvýšit sazbu spotřební daně z lihu, tabáko-
vých výrobků, surového tabáku a zahříva-
ných tabákových výrobků.

 mýtNé, poplatky 
a zprostředkováNí
Od ledna se o dalších 868 kilometrů silnic  
I. třídy rozšíří mýtné pro vozidla nad  
3,5 tuny. Nově budou zpoplatněné například 
silnice I/20 mezi Plzní a Českými Budějo-

vicemi, I/3 od Benešova směrem na Tábor, 
I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc 
a také I/43 ze Svitav do Brna. 

Místo stávajících místních poplatků za 
lázeňský/rekreační pobyt a z ubytovací 
kapacity bude nově existovat už jen poplatek 
z pobytu. Zavést ho bude moct jakákoliv 
obec, týkat se bude pobytu na libovolném 
místě v obci bez ohledu na to, zda je ono 
místo k pobytu kolaudováno, či ne. Aktua- 
lizovat se také budou sazby ve vyhlášce týka-
jící se stravného a cestovních náhrad. 

S Novým rokem 2020 se také zavede 
nová vázaná živnost Realitní zprostředko-
vání. Ten, kdo ji bude chtít vykonávat, bude 
muset doložit potřebnou kvalifikaci a také 
bude moct v souvislosti s plněním z realitní 
smlouvy – na rozdíl od dosavadní praxe 
– poskytovat úschovu finančních prostřed-
ků. To dosud mohla jen banka, notář nebo 
advokát.    

statistiky a výkazy
Vykazovat pro Intrastat bude muset od 
ledna 2020 méně účetních jednotek. Částka, 
kdy vzniká tato povinnost, se totiž zvýší  
ze současného obratu osm milionů na  
12 milionů korun za předchozí rok. Cílem 
je do konce příštího roku omezit statistické 
šetření nejméně pro 13 tisíc podnikatelů, 
zrušit se tak má mimo jiné několik výkazů 
v gesci MPO a ČSÚ.   

dostupNějŠí iNformace 
a rodiNNé firmy
V novém roce se spustí zcela nová podoba 
portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz, 
kde budou na jednom místě všechny klíčové 
informace stejně jako elektronické for-
muláře. Nově budou moct rodinné firmy 
využít speciální finanční nástroje z dílny 
Českomoravské záruční a rozvojové banky. 
Umožní jim jednodušší financování převodu 
obchodních podílů z jednoho rodinného 
příslušníka na druhého a zajistí zvýhodněné 
záruky a půjčky. Také se zavede registrace 
rodinných firem. 

ŠTĚPÁNKA FILIPOVÁ,. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

POR aDNa

Co čeká podnikatele v roce 2020?   
 
fRaNtIšek P., Praha
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22. LeDNa 
JAK DOBÝT SVĚTOVOU DVOJKU
Uvažujete o expanzi na perspektivní asijský trh? 
Zajímá vás, jak využít český podnikatelský inku-
bátor v Bengalúru? Chcete se dozvědět o dalších 
možnostech podpory či zkušenostech tuzemských 
podnikatelů z Indie? Pak je právě pro vás určen 
seminář věnovaný možnostem expanze malých 
a středních podniků na indický trh, který  
proběhne ve Spielberk Office Centre v Brně  
ve čtvrtém lednovém týdnu. Podrobnosti na  
www.businessinfo.cz/akce/export-a-expanze-do-
-indie-vyzva-i-prilezitost/.

23. LeDNa
INJekCe DO vašeHO BYZNYSu
Konzultační den, který nabízí podnikatelům mož-
nost zeptat se odborníků na konkrétní otázky spo-
jené s podnikáním, proběhne ve čtvrtek 23. ledna 
v budově městského úřadu v Benešově u Prahy. 
Účastníci se mimo jiné dozvědí, jaké možnosti 
finanční a nefinanční podpory jim stát i nestátní 
instituce nabízejí. Kromě agentur CzechInvest 
a CzechTrade představí své služby Agentura pro 
podnikání a inovace zabývající se dotacemi ze 
strukturálních fondů EU či Středočeské inovační 
centrum. Více informací vám sdělí na  
praha@czechinvest.org.

28. LeDNa
RÁDCE PRO ÚČETNÍ
Mzdoví i všeobecní účetní, ale i personalisté ve 
firmách ocení seminář, na kterém se dozvě-
dí, jaká pravidla a devizové kurzy použít pro 

vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních 
cest. Zároveň si ujasní, kdy a na jaké náhrady má 
zaměstnanec nárok, a na praktických příkladech 
si nabyté poznatky vyzkoušejí. Akce se koná po-
slední lednové úterý v pražském hotelu Olšanka. 
Podrobnosti na www.businessinfo.cz/akce/vyucto-
vani-cestovnich-nahrad-v-roce-2020/.

10. ÚNORa 
maNuÁL PRO eXPORtéRY
Exportéři, kteří hledají odpovědi na otázky 
související s působením své firmy na zahraničních 
trzích a nechtějí utrácet za náhodné kontakty 
a zbytečné cesty, se mohou potkat na tradič-
ní akci Meeting Point CzechTrade. Ta se koná 
v pondělí 10. února v Praze. O svých plánovaných 
exportních aktivitách se zástupci firem poradí 
s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. Další 
informace na zuzana.pluharova@czechtrade.cz.

18. ÚNORa
PRŮVODCE INVESTIČNÍMI  
POBÍDkamI
Třetí březnové úterý proběhne v Ústí nad Labem 
seminář k novele zákona o investičních pobídkách. 
Loňská novela měla za cíl více zpřístupnit pobídky 
malým a středním podnikům. I proto bude druhá 
část semináře věnovaná obecně podpoře investic 
menších firem. Účast na akci je bezplatná, a to 
po předchozí registraci na www.czechinvest.org/
cz/Homepage/Registrace/Investicni-pobidky-pro-
-male-a-stredni-podniky-cz.

20. LeDNa
DAŇ Z PŘIDANÉ  
HODNOtY
•  daňové přiznání a splatnost 

daně k MOSS
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•  měsíční odvod úhrnu sražených 

záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti

24. LeDNa
SPOTŘEBNÍ DAŇ
•  splatnost daně za prosinec 2019 

(pouze spotřební daň z lihu)

27. LeDNa
DAŇ Z PŘIDANÉ  
HODNOtY
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za prosinec 2019
•  daňové přiznání a daň za  

4. čtvrtletí 2019
•  souhrnné hlášení za  

prosinec 2019
•  souhrnné hlášení za  

4. čtvrtletí 2019
•  kontrolní hlášení za prosinec 

a 4. čtvrtletí 2019
ENERGETICKÉ DANĚ
•  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za prosinec 2019

SPOTŘEBNÍ DAŇ
•  daňové přiznání za prosinec 

2019
•  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných olejů 
a ostatních (technických) ben-
zinů za prosinec 2019 (pokud 
vznikl nárok)

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za 4. čtvrtletí 2019

31. LeDNa
DAŇ SILNIČNÍ
•  daňové přiznání a daň za rok 

2019
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
•  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí 

daňové přiznání na rok 2020
DAŇ Z PŘÍJMŮ
•  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
prosinec 2019

01/2020 l 57
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PODNIk ateL S k Á 
HaLuC INaC e

Hvězdy vědí vše. Za tisícovku
Astrolog Baudyš střílečku v nemocnici 
tušil. Prý se ale seknul o den

Z latá doba! Stačí dobrácký výraz 
v očích, pár astrologických malůvek, 
znalost Jupitera a Saturnu a peníze se 

jen hrnou. Příběh Baudyše juniora je toho 
důkazem. Ten s pomocí hvězd ví vše. A když 
zrovna neví, tak si můžete být jistí, že si 
vzpomene za chvíli. Za své služby inkasuje 
minimálně tisíc korun (dvanáctiminutový 
audio horoskop) a o zákazníky nemá nouzi.

Kráčí dnes cestou, kterou mu vyšlapal 
jeho otec, bývalý ministr obrany. Také on 
vsadil kdysi na hloupost a vypouštěl jeden 
nesmysl za druhým. Za to mu představite-
lé Českého klubu skeptiků Sisyfos udělili 
v roce 1999 „cenu“ zlatý Bludný balvan.   

Baudyš junior se očividně rozhodl, že 
otce překoná. I on se stal astrologem, i on 
získal stejnou cenu (2005), i jeho hlášky 
jsou výživné. Zvláště ta poslední, kterou 
otiskl Expres. Po hrůze v ostravské fakult-
ní nemocnici, kde stavební technik Ctirad 
Vitásek nedávno popravil sedm lidí, řekl: 
„Bylo jasné, že přijde masakr. Čekal jsem, že 
to přijde o den, den a půl později. Nenapadlo 
by mě ovšem, že se tohle stane v Česku.“ 
A co ho k jasnozřivému závěru vedlo? „Ve-

nuše poškozená dvěma škůdci, z toho jsou 
vždycky mrtví,“ dodal. 

No Nekup to!
Co je ale horší, že to prý podle astrologů není 
konečná. „Co v nás vzbuzuje obavy od první-
ho dne oficiálního zahájení Evropské unie  
1. listopadu 1993, to je riziko občanských vá-
lek na území Unie,“ řekl Baudyš mladší, který 
se rád věnuje politické astrologii. 

Pane jo! Tak to je jízda po hvězdách! Další 
důkaz, že můžete plácat cokoli a ono vám 
to nejen projde, ale ještě vám za to někdo 
zaplatí. Ale čemu se divit v čase, kdy miliony 
lidí stále věří, že Země je placatá. Nějaké 
kosmické lety je očividně nezajímají. Natož 
řečtí učenci Aristoteles či Pythagoras, kteří 
již ve starověku tvrdili, že Země je kulatá.  

Co to vlastně znamená? Věda už není sexy 
jako dříve? Šarlatánství, tmářství a ignorace 
jsou na vzestupu? Ale možná jsou ty otázky 
zbytečné. A nemá cenu tomu připisovat větší 
význam. Vždyť takoví Baudyšové tu přece 
byli vždycky. I ti, kdo jim platili. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

Jedná se o výrobky prvotřídní kvality, které 
dokáží obstát v konkurenčních prostředí 
světových výrobců pneumatického nářadí. 
Odvažujeme se jít až k materiálům 
a fyzikálním vlastnostem, které Vám 
umožní dosáhnout maximální efektivity 
při realizaci Vašich projektů.

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.
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Odvažujeme se jít až k materiálům 
a fyzikálním vlastnostem, které Vám 
umožní dosáhnout maximální efektivity 
při realizaci Vašich projektů.

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.
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