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Pojišťovnictví je obor, který prochází v po-
sledních letech u nás viditelným vývojem. Co 
byste uvedl jako nejpodstatnější?

První, co mě napadá v souvislosti s vaší otáz-
kou, je výrazná změna ve vývoji dynamiky po-
jistného trhu v posledních letech. 
Pojistný trh prochází velmi slo-
žitým obdobím, po mnoha ro-
cích, kdy jsme byli zvyklí na té-
měř dvouciferný růst, jsme v ně-
kolika posledních letech naopak svědky stagna-
ce či dokonce poklesu. Důvodem je nejen nepří-
znivá ekonomická situace a nejistota ve společ-
nosti, ale také cenová válka mezi pojišťovnami, 
kde tvrdá konkurence způsobila pokles cen, což 

se týká především povinného ručení a pojištění 
průmyslu a podnikatelů. Z ekonomického hle-
diska je pro všechny pojišťovny letošní rok vel-
mi obtížný, právě v segmentu povinného ručení, 
kde se cena dostala až na samé na dno. Lze před-

pokládat, že nadále porostou ná-
klady na škody, a to zejména ško-
dy na zdraví, které budou odškod-
ňovány daleko vyššími částkami 
než dříve. Protože situace pro po-

jišťovny by za stávající výše pojistného byla 
již dlouhodobě neudržitelná a měla by zásadní 
vliv i na profitabilitu pojišťoven, lze očekávat, 
že pojišťovny budou muset sáhnout ke zdraže-
ní u povinného ručení, avšak odlišně - v návaz-

nosti na škodní prů-
běh - u jednotlivých 
skupin klientů.

Podle oficiálních ko-
mentářů už v ČR 
není podnikatele, 
který by nebyl po-
jištěn – tedy jeho 
podnikání. Je to tak 
opravdu? A jaká ri-
zika podstupují fir-
my, které pojištění 
stále nedoceňují?

Jak známo, neštěs-
tí nechodí po ho-
rách, ale po lidech. 
Každý, a tedy i pod-
nikatel, by se měl ve 
vlastním zájmu cho-
vat zodpovědně ke 
svému majetku. Le-
tošní rok jsme si při-
pomínali patnáctile-
té a desetileté výro-
čí ničivých povodní 
na Moravě a násled-
ně v Čechách. Vel-

ké majetkové škody způsobené v důsledku pří-
rodních katastrof se téměř každoročně opakují. 
V první řadě by se tedy podnikatelé měli pojis-
tit proti takovým nebezpečím, která jim mohou 
způsobit největší škody – mám na mysli živelní 
pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a po-
jištění přerušení provozu. Právě toto pojištění je 
ochrání v případě, že musí kvůli požáru, povod-
ni, jiné živelní události, či z docela jiné příčiny 
na čas přerušit podnikání. Podnikání s sebou při-
náší rizika a některá z nich je dobré pojistit. Na 
pojištění se přitom nevyplatí šetřit - to platí dvoj-
násob v době, kdy se stále ještě potýkáme s do-
pady ekonomické krize. Jakákoli událost, která 
by měla mít vliv na chod společnosti, může fir-
mu ohrozit daleko víc, než v době jejího růstu.

Jak nahlížejí na pojištění obecně živ-
nostníci a ti, kteří do businessu vstupu-
jí? Je nějaká cesta, jak podchytit tuto 
skupinu lidí a pracovat s ní? Vysvětlit, 
ukázat, zdůvodnit, přesvědčit ji o tom, 
že pojištění má své hodnoty?

Začínající podnikatelé jsou si dnes v pře-
vážné většině již vědomi toho, že by pojiš-
těni být měli. Při rozjezdu svého podniká-
ní však pochopitelně nemají čas podrobně se této 
problematice věnovat. Setkáváme se tak s přípa-
dy, kdy lze uzavřené pojištění spíše vnímat jako 
„pojištění pro pojištění“ a je třeba zcela změnit 
koncepci tak, aby pojištění plnilo svoji základní 
ochrannou funkci. I proto jsme vyvinuli standar-
dizovaný produkt Komplex vhodný pro potřeby 
začínajících podnikatelů. Podmínkou nutnou pro 
sjednání kvalitního pojištění vyhovujícího jak 
rozsahem, tak i cenou je komunikovat s pojiš-
ťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem 
a dodat všechny požadované podklady nutné pro 
pojištění. Klient musí mít důvěru, že navržený 
program kompletně pokrývá rizika, která ho re-
álně ohrožují. Pod-
le specifických po-
žadavků jsme schop-
ni připravit pojistná 
řešení pro všechny 
podnikatelské sub-
jekty. Běžně vytváří-
me programy na po-
jištění určitého druhu 
podnikatelských čin-
ností.

Česká podnikatelská pojišťovna měla vždy 
silnou pozici v pojišťování motoristů. Jak je 
tomu dnes a co nového máte pro řidiče, vlast-
níky aut?
ČPP se profilovala vždy v povinném ručení. 

A je pravdou, že naše úspěchy v posledních le-
tech jsou skutečně mimořádné. 
ČPP si dlouhodobě udržuje a posiluje svou 

pozici jasné trojky na trhu s povinným ruče-
ním. Po demonopolizaci povinného ručení 
v roce 2000 se nám podařilo získat přes dvě stě 
tisíc zákazníků. Většina konkurentů předpo-
kládala, že po prvním přerozdělení trhu zůsta-
ne stav více méně zakonzervovaný. Jenže my 
jsme se za osm let dostali až k milionu, což zna-
mená, že nám v podstatě průměrně každý rok 

přibylo sto tisíc vozidel. Ani počet aut v Čes-
ké republice zdaleka nerostl takovým tempem. 
Daří se nám díky výborně nastavené kombina-
ci produktů a služeb, které klientům poskytu-
jeme. Nejde jen o samotné pojištění, ale také 
rychlou likvidaci pojistných událostí či kvalit-
ní asistenční služby. Prodej pojištění pravidelně 
podporujeme nějakou zajímavou akční nabíd-
kou. A tak například na jaře získali řidiči, kte-
ří si u ČPP pojistili své auto, cestovní pojištění 
zdarma a teď na podzim poskytujeme k uzavře-
nému povinnému ručení navíc zdarma připojiš-
tění vozidla proti záplavě a povodni. 

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,
největší boj o zákazníky se odehrává na poli povinného ručení,
Jednoznačně má Česká podnikatelská pojišťovna mezi klienty dobrou pověst. Vnímají ji 
jako vstřícnou a aktivní společnost, která se o své pojištěnce stará, upozorňuje na rizika 
života i podnikání, a také jí není lhostejná jedna velká skupina národa – motoristé. Říká se, 
že za vším jsou lidé a že jaký šéf, takový tým. Myslím, že v případě ČPP to platí dvojnásob. 
Generální ředitel České podnikatelské pojišťovny Jaroslav Besperát je manažerskou 
osobností, která inspiruje: k činorodosti, soutěživosti, tvořivosti, výkonům. Ne náhodou se 
loni probojoval mezi nominované na titul Manažer roku. Obor, v němž působí, ho mnohému 
naučil, ale i naopak. Jaroslav Besperát mu také mnohé dal – svůj čas, invenci, nápady, 
schopnost vést kolektiv:  

potvrdil Jaroslav Besperát, generální ředitel České podnikatelské pojišťovny 

pokračování na str. 4 ►

Lidé často dlouze dokážou mluvit 
o problému, dohadovat se a přít, 

a k ničemu to nevede. Já při řešení 
problému požaduji pojmenovat problém, 

to, v čem je vlastně jeho jádro, chci 
návrhy možných řešení toho, co je 

možné udělat. Důležité je nenechat se 
okrádat o čas.

Jaroslav Besperát, generální ředitel České podnikatelské pojišťovny

Klienti penzijních fondů mohou na daních ušetřit až 
1800 Kč ročně. Penzijní fond České pojišťovny svým kli-
entům v rámci služby Daňový servis aktivně radí, jak na 
to. Na stránkách www.klientskyportal.cz lze také zjistit, 
jak svůj výnos ze spoření právě tímto způsobem maxi-
malizovat. 

Administrativa spojená se správou svých finančních zále-
žitostí leckoho odrazuje, proto PFČP svým klientům veške-
ré kroky spojené s daňovým odpočtem maximálně zjedno-
dušuje. „Klientům před koncem roku posíláme dopisy, ve 
kterých mají konkrétně vypočítanou částku, při které zís-
kají nejvíce výhod. Přikládáme i předvyplněný formulář, 
do kterého stačí už jen vyplnit částku a podpis. Letos tako-
vých dopisů posíláme asi 320 tisíc. Našim klientům chce-
me nabízet maximum výhod a zároveň jim co nejvíce ušet-

řit práci,“ vysvětlil Libor Pergl, ředitel pro obchod a mar-
keting PFČP. 

Kdo chce získávat maximum od státu dlouhodobě, může 
si aktivovat službu Daňový servis. Službu lze sjednat telefo-
nicky na klientské lince 840 111 280, e-mailem, na všech po-
bočkách České pojišťovny nebo s finančním poradcem. Pak 
už stačí jen do konce roku doplatit částku potřebnou k daňo-
vému odpočtu. 

V dnešním digitalizovaném světě je ale nejpohodlněj-
ší službou Klientský portál. „Je on-line, klienti v něm zjistí 
všechny informace, které se jejich účtu penzijního připojiš-
tění týkají, mohou si propočítat modely s různě velkou mě-
síční úložkou. Co je nejpodstatnější, všechny změny mohou 
provést sami a kdykoliv,“ doporučil Libor Pergl. 

(tz)

PFČP klientům radí, jak získat od státu co nejvíce 

inzerce
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TOP HOTEL 
Praha v Polsku

TOP HOTEL Praha byl díky velkému 
úspěchu z minulých let opět osloven Čes-
kým velvyslanectvím ve Varšavě, aby za-
jistil již potřetí v řadě catering k jednomu 
z nejvýznamnějších českých svátků – Dnu 
vzniku samostatného Československa.

Slavnostní večer se uskutečnil dne 30. října 2012 
v polském hotelu Hyatt Regency za účasti velvy-
slance České republiky v Polsku Jana Sechte-
ra a dalších významných politických představite-
lů. Catering TOP HOTELU Praha je opakovaně 
oceňován nejen v Praze, na různých místech ČR, 
ale i na dalších českých ambasádách v zahraničí, 
např. ve Vídni, Berlíně a Bruselu. (tz)
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Prosperita je měsíční pe-
riodikum o podniká-
ní a vzájemné komuni-

kaci mezi firmami a jejich velkými skupina-
mi, mezi profesními uskupeními a navzájem 
v prostředí českého trhu. Přednostně informu-
je své čtenáře o dění v české ekonomice přede-
vším očima jednotlivých podnikatelských sub-
jektů a svazů, asociací, sdružení, unií, komor 
a Konfederace zaměstnavatelských a podnika-
telských svazů ČR. Velký prostor je věnován 
prezentacím formou článků a rozhovorů anebo 
klasické reklamě, která je jediným zdrojem fi-
nancování tohoto časopisu. Cílem je oslovit ši-
roké spektrum podnikatelů a manažerů s tím, 
že přednost mají informace o aktivním postoji 
k podnikání a vytváření trvalých hodnot.
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Účetní a poradenská firma
FISKUS CZ s.r.o.

vám nabízí:
vedení jednoduchého i podvojného
 účetnictví zpracování účetnictví za 

celý rok, mzdy, DPH, daňová přizná-
ní všeho druhu a řadu dalších služeb 

ekonomických a daňových 
(podnikatelské plány, úvěry, 
ekonomické vedení firem, 
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Kontakt: U Kanálky 1, 120 00 Praha 2,

tel.: 224 918 293; 224 922 420; 224 922 688; 
224 917 584; 223 016 650; 223 016 651, 
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karel@fiskus.cz 603 423 097
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Dobré zprávy jsou
Spisovatel Karel Čapek v jednom ze svých 

sloupků v Lidových novinách rozebíral, proč se 
novináři honí za senzacemi, a hlavně za negativ-
ními zprávami. Krátce řečeno, protože obyčej-
né události nikoho nezajímají, nevzruší, neroz-
lítí, a tím pro média neexistují. A přitom je větši-
na dění na tomto světě právě tohoto druhu. Ze-
měkoule se otáčí, jak má. Lidé dokáží žít vedle 
sebe, aniž by se hned servali, každý den mají co 
jíst, co na sebe i v zimě, dožívají se stále vyššího 
věku. Pokud však čtete noviny, posloucháte roz-
hlas a sledujete televizi, nabudete rychle dojmu, 
že občané se vraždí na potkání, umírají na ulici 
hlady a den je kratší nebo delší než v dřívějších, 
blažených dobách. Někdo se snaží odolávat neu-
stálému tlaku sdělovacích prostředků, jiný špat-
né zprávy vyhledává a používá jako argumenty 
pro permanentní láteření. Vždy záleží na úhlu 
pohledu, co chceme vidět, slyšet a přijímat do 
otevřené mysli. Líbí se mi, že lidé v businessu víc 
věří svým schopnostem než tomu, co se jim sna-
ží druzí namluvit. Proto to s naším podnikáním 
zdaleka není tak špatné, jak tvrdí škarohlídi.

Pavel Kačer

NEJHEZČÍ POZVÁNKA NA TISKOVKU
Klíčové slovo sex

Pozvánku na tiskovou konferenci k výzku-
mu sexuálního chování vydal PROTEX s tím, 
že obrazovou přílohu si vyhledáme pod klíčový-
mi slovy zdraví a sex. Že obě slova patří k sobě, 
není pochyb. Že zvědavost přinutí člověka na-
hlédnout, je nabíledni. Kdo by pak nešel na se-
tkání se sexuology, aby se dozvěděl důvody, 
proč 30 procent Čechů, kteří jsou v práci víc než 
8 hodin denně, má sex jen jednou týdně? Doko-
nalý marketing!

(kčr)

S TUŽKOU ZA UCHEM

Cizinců ve vedení nejvýznamnějších 
českých firem od začátku tisíciletí výrazně 
přibylo, největší podíl je na pozici jednatelů. 
Zatímco v roce 2000 působilo ve vedoucích 
funkcích ve firmách 25,0 % zahraničních 
manažerů, o dvanáct let později jejich podíl 
vzrostl na 34,1 %. Vyplývá to z nejnovějšího 
průzkumu Deloitte Corporate Governance 
Centra ČR, který srovnával podíl cizinců 
ve statutárních (představenstvo a jednatelé 
společností) a dozorčích orgánech stovky 
největších firem (CZECH TOP 100) v letech 
2000 a 2012.

„Výsledky průzkumu svědčí o tom, že 
pozice zahraničních manažerů v řídicích 
i dozorčích orgánech českých firem výrazně 
posílila. Nejvíce je to patrné především u členů 
představenstva, kde se jejich počet zhruba 
ztrojnásobil, u členů dozorčích rad zdvojnáso-
bil, naopak u jednatelů poklesl,“ řekl vedoucí 
Deloitte Corporate Governance Centra ČR Jan 
Spáčil. 

Z průzkumu vyplývá, že v roce 2000 zasedalo 
v představenstvech společností pouhých 11,2 % 
cizinců. Od té doby jejich podíl stoupl na 
33,0 %. „Trend rostoucího obsazování cizinců 
do představenstev společností je dlouhodobý 
a souvisí s tím, že oproti roku 2000 je mezi 
nejvýznamnějšími českými firmami stále více 
společností v rukách zahraničních vlastníků. 
Ti pak častěji nominují do nejvyšších řídících 
orgánů svoje zástupce,“ komentoval výsledky 
Jan Spáčil.

Podobný rostoucí trend, i když ne tak dra-
matický, zažívají i dozorčí rady tuzemských 
společností. Zatímco tam v roce 2000 zasedalo 
15,6 % zahraničních manažerů, v současné 
době jich přibylo na 30,2 %.

„Nejnovější studie týkající se správy a řízení 
společností v ČR potvrzuje, že více než po-
lovina společností dosazuje členy dozorčích 

rad ze svých mateřských společností. To 
platí především právě pro společnosti se 
zahraničními vlastníky. Naopak pouze necelá 
čtvrtina společností rekrutuje členy dozorčích 
rad z externích zdrojů mimo svou skupinu,“ 
vysvětlil možné příčiny advokátka Ambruz 
& Dark/Deloitte Legal Jaroslava Ignáciková.  

Naprosto opačná situace panuje 
u zahraničních jednatelů v českých firmách, 
kterých ubylo o 9 procentních bodů. Ještě na 
začátku tisíciletí tvořili téměř polovinu ze všech 
(48,4 %), o dvanáct let později při celkovém 
vyšším počtu všech jednatelů klesl jejich podíl 
na 39,1%. Jedním z možných důvodů poklesu 
podílu zahraničních jednatelů může být i nevy-
hovující legislativa v této oblasti. 

Czech  Top 100 Podíl cizinců 2000 Podíl cizinců 2012

Členové představenstva 11,2 % 33,0 %

Členové dozorčích rad 15,6 % 30,2 %

Jednatelé 48,4 % 39,1 %

Celkem 25,0 % 34,1 %

Zdroj: Deloitte Corporate Governance Cen-
trum ČR 

Czech  Top 10 - 2012 Představenstvo Dozorčí rada Jednatelé

Škoda Auto, a.s. 6 (7) – 85,7 % 3 (6) – 50,0 %

ČEZ, a.s. 1 (7) – 16,3 % 0 (11) – 0,0 %

RWE Transgas, a.s. 3 (4) – 75,0 % 5 (9) – 55,6 %

FOXCONN CZ, s.r.o.    2 (2) – 100,0 %

AGROFERT 

HOLDING, a.s.
0 (9) – 0,0 % 0 (3) – 0,0 %

UNIPETROL, a.s. 5 (6) – 83,3 % 7 (9) – 77,8 %

MORAVIA STEEL, a.s. 0 (4) – 0,0 % 2 (6) – 33,3 %

Telefónica 

Czech Republic, a.s.
3 (7) – 42,9 % 7 (12) – 58,3 %

ČEPRO, a.s. 0 (5) – 0,0 % 0 (10) – 0,0 %

ENI Česká 

republika, s.r.o.
   3 (3) – 100,0 %

(tz)

Podíl cizinců ve vedení největších českých firem 
od začátku tisíciletí stoupl ze čtvrtiny na třetinu

Marketér roku poosmé
Soutěž o titul Marketér roku 2012 vyhlásila 

Česká marketingová společnost při příležitosti 
Dne marketingu, který pořádal regionální klub 
ČMS ve Zlíně 31. října 2012. Záštitu nad soutě-
ží převzala opět osobnost světového marketingu 
prof. Philip Kotler.

Informace o soutěži prezentovala prezidentka 
ČMS doc. Jitka Vysekalová. Zdůraznila, že jejím 
hlavním cílem, stejně jako cílem činnosti České 
marketingové společnosti, je přispět k rozvoji mar-
ketingu v Česku.

Neméně důležité je popularizovat výrazné osob-
nosti oboru, vyzdvihnout jejich odborný přínos 
a seznámit veřejnost s marketingovými pracovní-
ky, kteří v různých teoretických i praktických ob-
lastech přispívají k úspěšnému vývoji společnos-
ti. Připomněla, že tyto aktivity je třeba co nejdůraz-
něji podporovat, zejména v současné době, kdy se 
promyšlený a cílený marketing stává jedním z klí-
čů k řešení těch nejzávažnějších problémů. Osmý 
ročník se opět zaměří především na hodnocení pří-
nosu konkrétních marketingových projektů.

Více o možnosti jak získat symbol soutěže Velké-
ho modrého delfína se dozvíte na www.cms-cma.cz

(tz)
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A jaké je hlavní poslání VODOSTAVU OS-
TRAVA, spol. s r. o.? V mnohém to napovídá již 
sám její název i zmíněný slogan provázející již 
původní firmu STAVOD od jejího vzniku v květ-
nu 1992. Vzato z nejvýznamnějších činností – po-
užijeme-li terminologii předmětu podnikání – jde 
zejména o provádění inženýrských staveb včetně 
sídlištních celků, provádění staveb, udržovacích 
prací na nich a jejich odstraňování, projektovou 
činnost; to vše samozřejmě spjato 
především s vodou. Pro zlepšení ži-
votního prostředí firma staví čistírny 
odpadních vod a přečerpávacích sta-
nic, v rámci zásobování obyvatelstva kvalitní pit-
nou vodou buduje, respektive rekonstruuje  pra-
meniště, úpravny vody i vodojemy.

K tomuto účelu je VODOSTAV OSTRAVA vy-
baven nejen potřebným technickým zázemím, cer-
tifikací – ať již ISO 9001 – 2001 a ISO 14001 – 
2005, ale především za dvě desítky let nashromáž-
děným know-how ve formě bohatých zkušenos-
tí jak managementu, projektantů, tak zejména ob-
sluh strojů a zařízení, svářečů a dalších profesí. Na 
základě rozvoje integrovaného systému řízení dle 
zmíněných norem vydalo vedení firmy dokument 
Politika společnosti pro kvalitu a životní prostře-
dí, v němž řeší zásadní otázky péče o kvalitu, vzta-
hu k zákazníkům, dodavatelům i vlastním zaměst-
nancům při orientaci na kvalitu a ochranu životní-
ho prostředí a specifikuje zde své závazky. 

O kvalitě, spolehlivosti a odpovědnosti ve spo-
jení s veškerou činností svědčí dlouhá řada refe-
rencí z budování technické infrastruktury či re-
konstrukcí vodovodů, kanalizací v mnoha měs-
tech a obcích Ostravského i vzdálenějších regio-
nů. Společnost se podílela rovněž na obnově vod-
ních přechodů přes některé vodní toky i vodovod-
ních shybek poškozených povodněmi. Pracovníci 
VODOSTAVU OSTRAVA jsou kromě vlastních 
aktivit připraveni nabídnout své kvalifikované 
služby na všech akcích v rámci konsorcia GAS-
CONTROL GROUP, kde se to týká prací spja-
tých s vodou, ať se již jedná o projekci, výstavbu, 
či rekonstrukce.   

Kdo jiný by mohl poskytnout stručný nástin 
uplynulého vývoje ostravského VODOSTAVU, 
až po současnost, než samotný jeho zakladatel 
a dlouholetý ředitel Ing. Viktor Oulehla, jehož 
jsme oslovili při návštěvě firmy.

Na co jste při přeměně firmy STAVOD ve VO-
DOSTAV OSTRAVA před patnácti lety nava-
zovali?

Firma VODOSTAV byla založena před vzni-
kem společnosti STAVOD. Vzhledem k již  za-
vedenému jménu společnosti a po konzulta-
ci s rozhodujícími pracovníky bylo rozhodnu-
to o přejmenování společnosti STAVOD na spo-
lečnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o. Na-
vazovali jsme tak na již osvědčený a stabilizova-
ný tým pracovníků, zejména kvalitních strojní-
ků a parťáků schopných samostatného organizo-
vání  výstavby na odloučených pracovištích. Ně-
kteří technicko-hospodářští pracovníci po přecho-
du od společnosti STAVOD do dnešního VODO-
STAVU OSTRAVA, spol. s r.o., jsou stále naši-
mi zaměstnanci, pokud však již neodešli do pen-
ze. Předávaní dlouholetých znalostí a praktických 

zkušeností se v naší společnosti stalo 
pravidlem. Neopomenutelným mo-
mentem rozvoje společnosti je i dlou-
hodobě využívaný skladový, montáž-

ní a administrativní areál umístěný téměř v cent-
ru Ostravy, z něhož můžeme organizovat staveb-
ně montážní práce v Ostravě a nejbližším okolí.

Vstup dalšího společníka s významným vý-
robně-technickým potenciálem v podo-
bě společnosti GASCONTROL musel vý-
znamným způsobem ovlivnit následný roz-
voj VODOSTAVU…

Vstup významného partnera s dalším předmětem 
podnikání nám umožnil v obchodní činnosti nabí-
zet komplexní dodávky pro přípravu lokalit k další 
výstavbě, a to jak v průmyslové výstavbě, tak i při 
budování rodinných domků. Naši nabídku vodo-
vodů a kanalizací tak můžeme rozšířit o dodávky 
rozvodů plynů a přípojek, tlakových a regulačních 
stanic. Společně vyhledáváme zakázkovou náplň, 
sledujeme probíhající výběrová řízení a spolupra-
cujeme při nejrůznějších nabídkách.  

V průběhu let se vyprofilovalo konsorcium 
GASCONTROL GROUP, jehož jste se stali 
členem. Jak se tato skutečnost odrazila ve vaší 
existenci; přišlo více zakázek, možností inovo-
vat a odzkoušet si něco nového?

Samozřejmě. Rozšířily se nám mož-
nosti dílčích dodávek v oblasti vý-
stavby čerpacích stanic CNG, PHM 
a v neposlední řadě i bioplynových stanic. V kon-
sorciu GASCONTROL jsou i možnosti výroby 
plastového potrubí pro rozvody vody, v Morav-
ském Plynostavu jsme získali dodavatele na pro-
tlaky a montáže ocelového potrubí všech dimen-
zí pro výstavbu vodovodů, se společností IGEA 
můžeme argumentovat investorům, pokud chce-
me zajistit i komplexní dodávky staveb včetně 
projektových dokumentací... Takže každý člen 
konsorcia nabízí a informuje investory a zákazní-
ky o možnostech jednotlivých sdružených firem 
a tyto informace jsou předávány konkrétním spo-
lečnostem, což je obrovská výhoda.

V rámci GASCONTROL GROUP funguje dob-
ře vybavené vědecko-výzkumné centrum. Je pří-
nosem i pro vás, ačkoli působíte v jiném oboru?

Stávající centrum používáme jako informač-
ní základnu v oblasti atestů a zkoušek materiá-
lů. Samostatnou kapitolu pak tvoří technologie 
sváření plastových potrubí, kde se naši montéři  
zúčastňují pravidelných školení a kurzů včetně 
praktických ukázek. Společné proškolování děl-
nických i technicko-hospodářských pracovníků 
je samozřejmostí.

Znamená to, že můžete využívat i řady dob-
rých zkušeností zobecněných právě v rámci 
konsorcia?

Zkušenosti a možnosti spolupráce v rámci spo-
lečnosti sdružených ve skupině GASCONTROL 
lze využít v celém spektru činností jednotlivých 
firem. A to od průzkum trhu, předávání informací, 
zpracovávání společných nabídek, využívání ka-
pacit a vzájemných subdodávek apod. Společné 
propagační materiály v tištěné i elektronické po-
době jsou nezbytné pro oslovení všech účastníků 
investiční výstavby.

Jaký byl z dlouhodobějšího hlediska vývoj 
ekonomiky firmy a do jaké míry jej ovlivnilo 
právě sepětí s firmou GASCONTROL a kon-
sorciem?

Od spojení v konsorciu obrat společnosti VO-
DOSTAV OSTRAVA i při tvrdé konkurenci na 
stavebním trhu vykazuje rostoucí trend, a to díky 
společné obchodní politice i společnému využí-

vání stavebně montážních kapacit. 
Roční obrat naší společnosti přesahuje 
ve stavebně montážní činnosti 100 mi-
lionů korun. 

Jaké hospodářské výsledky letos očekáváte 
v porovnání s loňskými?

Výsledky roku 2012 budou ovlivněny zejména 
snížením objemu výstavby v celém spektru inves-
tic, oprav a rekonstrukcí. Vedení společnosti si vy-
tklo za cíl zajistit pracovní náplň pro všechny naše 
vlastní kmenové zaměstnance, což se nám aktuál-
ně daří. Postupný výpadek zakázek výstavby vo-
dovodů a kanalizací nahrazujeme přechodem na 
jiné druhy prací, jako jsou stavby doprovodných 
objektů k naší hlavní činnosti (vodojemy, čerpa-
cí stanice) dříve zajišťovaných subdodavatelsky. 
Úspěšně zvládáme i výstavbu komunikací, chod-
níků, cyklostezek a drobných stavebních objektů. 

Jak vidíte další vývoj ve vašem oboru? 
Výstavba vodovodů je prakticky ukončena. 

V současnosti při neustále klesající spotřebě vody 
budou převládat spíše dílčí rekonstrukce rozvodů 
vody a s nimi spjatých objektů. Realizace nových 
splaškových kanalizací a následných čističek od-
padních vod je řešena formou dotačních pobídek 
zejména prostřednictvím Státního fondu životní-
ho prostředí, kde v rámci výběrových řízení všech 
stupňů probíhá tvrdý konkurenční boj. Dešťová 
kanalizace a hospodaření s dešťovými vodami se 
budou dále rozvíjet. Ve větším rozsahu se musí 
stavět vsakovací jímky, retenční nádrže a poldry. 
A právě tady vidíme další směr vodohospodářské 
výstavby. 

připravil Jiří Novotný  

S filozofií „Bez vody není život“
pojí VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., člen konsorcia GASCONTROL GROUP, svou existenci již dvě desetiletí

Společnost působí pod tímto názvem od dubna 2007 jako nástupnická firma původního 
STAVODU, který po 15 letech prošel významnými změnami. Novým společníkem 
zakladatele dřívějšího STAVODU Ing. Viktora Oulehy se stal Mieczyslaw Molenda se svojí 
GASCONTROL, společnost s r.o., která se stala základem dnešního úspěšného konsorcia 
GASCONTROL GROUP. 

Ing. Viktor Oulehla, zakladatel a dlouholetý 
ředitel VODOSTAVU OSTRAVA, spol. s r. o.
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DROBNOSTI ZE SVĚTA PODNIKÁNÍ

SPAR přináší kvalitu
Od loňského října si mohou zákazníci společ-

nosti SPAR ČOS dopřát výrobky, za jejichž kva-
litu ručí značka SPAR Premium. Ta představu-
je výběr nejchutnějších a nejkvalitnějších potra-
vin, které obchodní síť SPAR ČOS zákazníkům 
pod privátní značkou nabízí. U příležitosti prv-
ních narozenin této prémiové značky je pro zá-
kazníky připraveny novinky, např. 3 druhy šunky 
české firmy LE&CO. (tz)

Granty společnosti ABB 
Společnost ABB, přední světová společnost pů-

sobící v oblasti energetiky a automatizace, zve-
řejnila výzvu pro akademické a vědeckovýzkum-
né instituce k předkládání návrhů na podporu 
projektů postgraduálních studentů, které kombi-
nují akademický výzkum s průmyslovou aplikací 
v příslušných oborech. Žádosti se budou přijímat 
od 1. listopadu do 30. listopadu 2012.

(tz)

Bydlení s výtvarným uměním
Na trh přichází značka, která zvolila originální 

cestu. Richard Watzke nabízí spojení originálního 
bydlení a prvotřídního umění. Díky umění vytvá-
ří v prodávaných nemovitostech podmanivou at-
mosféru a uměleckými díly vyzdvihuje jejich silné 
stránky. Výsledkem je efektivní vztah a domácky 
hřejivé působení nemovitosti. Na realizaci se podí-
lejí odborníci od kurátorů a znalců umění, přes rá-
maře, truhláře a další řemeslníky.  (tz)

Paramo Asfalt změnil majitele
Společnost Paramo prodala svoji stoprocentně 

vlastněnou dceřinou společnost Paramo Asfalt 
polské společnosti Orlen Asfalt. Kupní smlouva, 
na základě které Orlen Asfalt získává od Parama 
stoprocentní podíl ve společnosti Paramo Asfalt, 
byla slavnostně podepsána zástupci obou firem. 
Celková hodnota transakce byla stanovena sou-
dem jmenovaným znalcem v oboru oceňování 
a dosáhla 116,1 milionu korun. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

Ankety se zúčastnilo 308 respondentů z řad 
členů Komory certifikovaných účetních, která 
sdružuje odborníky na oblast účetnictví, daní 
i podnikových financí. Mezi respondenty pře-
važovaly ženy (85,4 %), pracující v zaměstna-
neckém poměru (58 %) a působící v podnika-
telské sféře v českém podniku bez zahraniční 

majetkové účasti (64,2 %). Z jazykových zna-
lostí se u účetních také proto mezi responden-
ty ankety ve většině případů vyžaduje pouze 
čeština (63,2 %). Jsou-li vyžadovány cizí ja-
zyky, zaměstnavatelé nebo zadavatelé nejčas-
těji vyžadují angličtinu (44,3 %) a němčinu 
(16,9 %).

Profesní způsobilost účetních jako je členství 
v odborných komorách či sdruženích většina za-
městnavatelů a zadavatelů nezkoumá. Zajímá je 
pouze faktická znalost českých účetních předpi-
sů (98,7 %) a našich daňových zákonů (97,1 %). 
Mzdové účetnictví od svých účetních vyžaduje 
59,4 % společností. Jiné účetní předpisy  musí 
znát 31,5 % účetních, z toho nejčastěji Mezi-
národní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 
(22,7 %).

„Firmy by měly sledovat u svých klíčových 

účetních jejich členství v profesních organiza-
cích Ty totiž garantují jak etické principy účetní 
profese a jejich vymahatelnost, tak i kontinuál-
ní profesní vzdělávání,“ uvedl Petr Hojsák, člen 
výboru Komory.

Většina respondentů působí spíše v menších or-
ganizacích. Nejčastěji provozují vlastní profes-
ní činnost jako je vedení účetnictví, daňové po-
radenství nebo audit (25,5 %). Následují odvětví 
obchod (19,3 %) a stavebnictví a reality (12,4 %).

(tz)

Účetní vydělávají 40 až 50 000 Kč měsíčně
Příjmová úroveň se v českých finančních odděleních za uplynulé tři roky příliš nezměnila. 
Příjem hlavních účetních ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti 
představuje nejčastěji 40–50 000 korun měsíčně (14,5 %). Ukázala to anketa o příjmech 
účetních z dílny Komory certifikovaných účetních.

► pokračování ze str. 1

Zásadní změna čeká ženy v životním pojištění 
od 21. prosince. Reagují na to již, anebo je stále 
mnoho těch, které to nevnímají?

Naše pojišťovna bude sjednávat smlouvy za stá-
vajících příznivějších podmínek až do 20. pro-
since. Každé ženě poskytneme při uzavření nové 
smlouvy slevu ve výši 15 % z pojistného na sjed-
naná rizika smrti s jakoukoli variantou pojistné-
ho plnění. V souvislosti s touto naší nabídkou cí-
lenou právě pro ženy zaznamenáváme zatím pou-
ze mírný nárůst zájmu o životní pojištění. Většina 
lidí však tradičně řeší své záležitosti až na poslední 
chvíli, očekáváme tak  zvýšený zájem až v listopa-
du a v první polovině prosince.

Rostoucí kategorií jsou malí a střední podnika-
telé, kteří si své společenské uznání u nás muse-
li dlouho budovat.  Co máte připraveno pro ně? 
A jsou opravdu tak rizikovou skupinou, jak tvr-
dí například banky?

Rizikovost podnikání z našeho pohledu nesouvi-
sí až tak s velikostí podnikatele, ale s předmětem 
jeho činnosti. Malá společnost zacházející s ne-
bezpečnými odpady tak může představovat vyš-
ší riziko než nepoměrně větší společnost zabýva-
jící se třeba facility managementem. Segment ma-
lých a středních podnikatelů však z hlediska rizik 
považujeme za dobře předvídatelný, proto jsou to 
pro nás, na rozdíl od přístupu bank, cenní klienti. 
V portfoliu podnikatelského pojištění máme v sou-
časné době dva standardizované produkty Podni-

katel Plus a zmíněný Komplex, které jsou urče-
ny právě pro malé a střední podnikatele. Oba tyto 
produkty jsou koncipovány jako tzv. volné univer-
zální produkty, které umožňují díky široké pojist-
né ochraně vytvořit smlouvu podle individuálních 
potřeb a požadavků klientů. Stejně tak jako kva-
litní pojistná ochrana majetku, je důležitá i pojist-
ná ochrana pro případy, že by podnikatel svou čin-
ností způsobil škodu třetí osobě. V rámci obou uve-
dených produktů je tedy možné sjednat také obec-
nou odpovědnost za škodu, odpovědnost za škodu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně pro-
vedenou prací nebo odpovědnost za věci převza-
té a užívané. V rámci vývoje podnikatelského po-
jištění sledujeme trendy a díky tomu můžeme lépe 
reagovat na nové požadavky našich klientů, které 
plynou například ze zavádění moderních technolo-
gických postupů.

O vás je známé, že jste si v pojišťovnictví prošel 
vlastně vším – nějak jste začínal, dnes jste ge-
nerální ředitel a reprezentujete hodně čitelnou 
značku, na jejímž zviditelnění jste se vlastně ně-
kolik let podílel. Co jste se na této cestě naučil?

Pojišťovnictví se věnuji celý svůj pracovní ži-
vot. Pojišťovnictví je nesmírně rozmanitý a zají-
mavý obor. Práce mě mnohému naučila a hodně 
obohatila. Naučíte se myslet trochu jinak a více 
předvídat. Pochopil jsem, že pro stabilitu a roz-
voj společnosti je důležité vědět, jaká je pravá at-
mosféra uvnitř firmy, protože to má zásadní vliv 
na spokojenost zaměstnanců a výkonnost celé fir-

my. K úspěchu je nutná víra 
v jeho dosažení, ale to samo 
o sobě nestačí. Hybnou si-
lou úspěchu, která dodá 
energii a rozpohybuje ji 
tím správným směrem, jsou 
lidé. Naučil jsem se, že bez 
správných lidí to prostě ne-
funguje. Důležitá je komu-
nikace a spolupráce útva-
rů uvnitř společnosti včet-
ně toho, že jsou lidé ve fir-
mě spokojeni a svou osob-
ní budoucnost spojují s bu-
doucností firmy. V ČPP, kde 
jsem před deseti lety za-
čínal jako obchodní ředi-
tel, se nám podařilo objem 
produkce naší pojišťovny 
ztrojnásobit. Jsem přesvěd-
čen, že takového výsled-
ku by nebylo možné dosáh-
nout bez týmové spoluprá-
ce všech zaměstnanců. Sa-
mozřejmě, že nikdy není 
všechno ideální a dokonalé, 

ale to neznamená nic jiného než příležitost dále se 
vyvíjet a zlepšovat.

Na základě manažerských úspěchů jste se 
loni probojoval do prestižní soutěže Manažer 
roku. Budete pokračovat? Jak vlastně hodno-
títe svou dráhu špičkového manažera? Napl-
ňuje vás energií, inspiruje, učíte se stále něče-
mu novému?

Při rekordním počtu účastníků letošního roční-
ku považuji postup mezi finalisty za úspěch a prv-
ní krok k cestě výš. Vždycky chci 
vyhrávat a o to se budu snažit 
i tentokrát. S přihláškou do sou-
těže počítám. V určitém smyslu 
je to otázka prestiže, navíc repre-
zentujete nejenom sebe, ale také 
firmu, v jejíž čele stojíte, její úspěchy, a v nepo-
slední řadě i celý obor. Každý manažer musí mít 
v sobě nejen dávku odvahy, rozhodnosti, strategic-
kého myšlení, ale také především odpovědnosti.  

Jako generální ředitel jsem odpovědný vůči ak-
cionářům, zaměstnancům a samozřejmě také kli-
entům. Je to nesmírně náročné, ale pokud vás prá-
ce baví, vidíte v ní smysl, nabíjí vás a dodává ener-
gii. Cesta na vrchol však nebyla jednoduchá. Stá-
lo mě to hodně práce a úsilí. O pojišťovnictví jsem 
se vždycky zajímal, postupně jsem získával zkuše-
nosti, poznával, jak business vlastně funguje, učil 
jsem se za chodu. Myslím, že právě praxí jsem se 
nejvíce naučil. Ale bez teoretických znalostí to sa-
mozřejmě nejde, i dnes si rozšiřuji své znalosti pro-
střednictvím odborně zaměřených seminářů. Také 
rád přijímám pozvání na konference nebo se účast-
ním diskuzí u kulatého stolu, jindy jako přednáše-
jící předávám své zkušenosti v rámci tematicky za-
měřených vzdělávacích programů. 

V nové budově, kde nyní ČPP sídlí, jste se podí-
lel i na tvorbě interiéru – vaším nápadem je prý 
nádherná květinová stěna na recepci, stejně tak 
jste ovlivnil výběr nábytku, barvy – z toho jste 
musel mít velkou radost...

Je pravdou, že jsem se tak trochu podílel na 
myšlence konceptu budovy, kterou architekti do-

vedli k její dokonalosti. Podobnou vertikální kvě-
tinovou zahradu, jak tomu odborníci říkají, mám 
i doma. Kousek přírody každý prostor oživí, zú-
tulní a zpříjemní. Květinová výzdoba udělá do-
jem a zapůsobí na každého příchozího. O tom jste 
se přesvědčila sama. V uspořádání nábytku a pro-
storu jsme využili atypického řešení interiéru, kte-
ré výrazně člení daný prostor na menší části. Po-
dařilo se tak dosáhnout spojení týmů a podpořit 
tak především snadnější a efektivnější vzájemnou 
komunikaci. Její architektonické řešení odpovídá 
naší firemní filosofii, která je založena na otevře-
nosti a transparentnosti. Kanceláře, všechny pro-
story a chodby jsou ve světlých barvách, náby-
tek prostor nepřehrazuje, ale naopak vytváří. Ur-
čitě jste si všimla fotografií s motivem přírody na 
stěnách chodeb – o interiérové výzdobě rozhodli 
hlasováním sami zaměstnanci. Jsem pyšný na to, 
že jsme dali našim lidem prostor pro rozhodová-
ní při vytváření prostředí, kde tráví celý den. Těší 
mě, že naši lidé jsou zde spokojeni a v domě vlád-
ne skvělá týmová atmosféra.

Ředitelé bývají na štíru s časem – chybí vám 
také, anebo máte metodu, jak 
všechno stihnout?

Absolutně fungující recept 
neexistuje. Většinou si každý 
najde svůj způsob, jak se s ne-
dostatkem času poprat. Důleži-

té je naučit se využívat v tom každodenním ko-
loběhu povinností a úkolů čas co nejefektivně-
ji. Stejně tak je důležité stanovit si priority a roz-
hodnout se, do čeho budu investovat energii a do 
čeho ne. Jakýkoli čas věnovaný něčemu bez vý-
sledku je ztracený, stojí nás zbytečně mnoho sil. 
Jsou jednoduché metody a nástroje, které vám 
mohou ušetřit spoustu času. Lidé často dlouze 
dokážou mluvit o problému, dohadovat se a přít, 
a k ničemu to nevede. Já při řešení problému po-
žaduji pojmenovat problém, to, v čem je vlastně 
jeho jádro, chci návrhy možných řešení toho, co 
je možné udělat. Důležité je nenechat se okrá-
dat o čas. 

Co se vám osvědčilo ve vedení týmu? Spolé-
háte i na své optimistické ladění? Jste člověk, 
který se rád zasměje... 

Máte pravdu, jsem optimista a legraci mám 
rád. Mám za sebou kariéru sportovce. Tahle 
moje minulost mi hodně pomohla i v profesním 
životě. Ve sportu se musíte umět spolehnout na 
druhé. Když chcete uspět, musíte také dodržovat 
určitá pravidla. To, co jsem se ve sportu naučil, 
se snažím prosazovat i ve firmě. Sport i busine-
ss jsou koneckonců týmová záležitost. A musí se 
hrát fér. Sport je pro mě hodně důležitý i dnes. 

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Jakýkoli čas věnovaný 
něčemu bez výsledku 
je ztracený, stojí nás 
zbytečně mnoho sil.
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Vyrůstali s pocitem, že záleží jen na nich, jak 
budou ve svém životě úspěšní. Jsou sebevědo-
mější, bohatší, mnozí z nich budují závratnou 
kariéru a jistě jsou mezi nimi i budoucí milio-
náři. Zároveň jsou tito lidé schopni užívat si ži-
vota. Velmi se tím odlišují od všech předcho-
zích generací třicátníků. Cílem průzkumu bylo 
definovat Generaci 30+, dobře ji poznat, pro-
zkoumat detailně její životní styl a na základě 
získaných informací připravit finanční služby 
na míru.

Generace 30+ a správa financí
Řídit svoje finance prostřednictvím telefonu 

či internetu považují dnešní třicátníci za samo-
zřejmost. Pokud musí do banky osobně, obvyk-
le si předem domluví schůzku; málokdy čekají 
ve frontě. Úspory pro své děti ukládají na spo-
řicí účty. Nebojí se ani investic do akcií či podí-
lových fondů – umí si o nich na-
jít dostatek informací a od ban-
kéře očekávají kvalifikovaný do-
plňující komentář. Nejvíce prostředků však in-
vestují do bydlení.

„Nikdy nekývnou na první nabídku. Nedě-
lají ukvapená rozhodnutí. Jsou nároční. Jsou 
pro nás výzvou a motorem pro inovativní ře-
šení. A díky tomuto průzkumu přesně víme, 
kdo jsou, jak žijí, co chtějí, a tak jim dokáže-
me nabídnout odpovídající služby,“ vysvětlil 
Giovanni Guidi, ředitel osobního bankovnictví 
UniCredit Bank. 

Životní pojistku zvolí, pokud uvěří, že po-
jistka skutečně ochrání jejich rodinu v přípa-
dě pojistné události. Generace 30+ ví, co chce, 
umí popsat služby, které potřebuje, a pak je 
také efektivně využívá: „U Generace 30+ 
jsme se inspirovali při přípravě nového kon-
ceptu osobních kont, který stojí na odměnách 
za jejich aktivní využívání,“ sdělil Ondřej Lo-
kvenc, manažer segmentu fyzických osob 
UniCredit Bank.

Generace 30+ a životní styl
Generace 30+ vyráží na nákupy ve většině 

případů s platební kartou než s hotovostí. Mož-
nost platit kartou od obchodníků automatic-
ky očekává, přinejmenším ve městech. „Tito 
lidé rádi nakupují rychle a jednoduše, hlídají si 
kvalitu i cenu. Nekoupí draze jen kvůli znač-
ce, ale k osvědčené značce jsou loajální,“ řekl 

Jan Chvojka, ředitel marketingu 
a komunikace UniCredit Bank.

Není jim také jedno, jaké po-
traviny konzumují. Přemýšlejí o tom a sna-
ží se volit kvalitní potraviny. Právě díky této 
generaci se vrátily žně vydavatelů kuchařek, 
producentů kulinářských show v televizi nebo 
výrobců speciálního nádobí a přístrojů na va-
ření. „Přestože je život Generace 30+ v mno-
ha ohledech hektický a stresující, u jídla se 
snaží uvolnit, relaxovat a odpočívat,“ upřes-
nil Jan Chvojka.

Třicátníci také více investují do svého zdra-

ví, souhlasí s možností připlatit si 
za nadstandardní péči; nové síly 
se snaží načerpat pomocí spor-
tu a stále populárnějších wellne-
ss aktivit. Volný čas tráví aktivně, 
hodně cestují. Pravidelně míří do 
zahraničí, a umí si to užít. Nemají 
jazykové bariéry a cestování pro 
ně není stresující. Cestovní kan-
celáře jsou z nich ale nešťastné, 
protože mají dost znalostí a pro-
středků, aby si svou dovolenou 
zorganizovali sami, což mnohé 
navíc baví.

Podle Jana Chvojky je pro mé-
dia i marketéry výzvou najít nové 
cesty, jak tuto generaci oslovit. 
Internet je pro ně hlavním zdro-
jem informací a tak tištěné novi-
ny čtou stále méně. Odmítají se podřizovat pro-
gramu televizních stanic a s pomocí počítače či 
telefonu sledují to, co sami chtějí. Reklamě se 
vyhýbají, zejména letákům do schránek. Chrá-
ní si své soukromí a obchodníkům sdělují jen 
tolik informací, kolik je nutné pro dokončení 
nákupu, pro který se sami rozhodli.

Jak bydlí Generace 30+
Také na tuto otázku hledal výzkum odpo-

věď. Jak vysvětlil Giovanni Guidi, ukazuje se, 
že tato generace postupně mění nájemní bydle-
ní za vlastní. Pokud nemají tito lidé naspořeno, 
berou si hypotéka, protože to považují za inves-
tici do svého bydlení. Avšak více než 7 % re-
spondentů se zadlužit nechce, v Praze je to do-
konce 12 %. Jen pro srovnání, přibližně 60 % 
celé české populace žije ve vlastním bydle-

ní bez hypotéky, 20 % žije v podnájmu a 20 % 
nemá bydlení s hypotékou.

Na závěr zbývá doplnit, unikátní výzkum 
MML-TGI uskutečnila agentura Mediacím 
v období od ledna 2011 do října 2012. Bylo 
osloveno 15 000 respondentů, z toho 2628 ve 
věku 30–39 let, což reprezentuje 1,757 mil. 
lidí v celé české populaci. Ideálním zástup-
cem Generace 30+ je žena s profilem: věk 
33 let, vdaná či zadaná, 1 dítě, žijící ve měs-
tě nad 50 000 obyvatel, obývající byt 3+kk, po-
voláním manažerka s měsíčním příjmem kolem 
35 000 Kč a uspořenými 350 000 Kč. Stejně tak 
muž s profilem: věk 38 let, ženatý či zadaný, 
1 dítě, žijící ve městě nad 50 000 obyvatel, byd-
lící v rodinném domě, podnikatel s měsíční pří-
jmem 45 000 Kč a s uspořenými 500 000 Kč.

(ny)  

Třicátníci žijí aktivně, jsou bohatší
UniCredit Bank dokončila unikátní průzkum věnovaný dnešním úspěšným třicátníkům, 
tvořícím dosud málo probádanou vrstvu bonitních klientů mířících vzhůru za svými 
životními cíli. Průzkum, který nemá v Česku obdoby, je založen na více než ročním sběru 
dat. Detailně popisuje život lidí, kteří se sice narodili před rokem 1989, ale vyrůstali již ve 
světě, který nabízí zcela nové možnosti. 

Giovanni Guidi, ředitel osobního bankovnictví UniCredit Bank

V posledních letech můžeme nejen 
v okolním světě, ale i v České republi-
ce registrovat zvýšený zájem o používání 
Modelu excelence EFQM. Co si však pod 
pojmem „používání Modelu“ máme před-
stavit?

Mnoho organizací hledá cestu ke zvyšová-
ní své výkonnosti a zajištění trvalé konku-
renceschopnosti. 

Používání Modelu excelence EFQM (dále 
též Model) či jeho zjednodušených verzí 
(například modelů START či START Plus 
– rovněž uplatňovaných v programech Ná-
rodní ceny kvality České republiky) je ově-
řenou možností pro uskutečnění tohoto zá-
měru.

Jak začít používat Model
Mnoho manažerů či kvalitářů se mylně do-

mnívá, že Model je náročnější normou pro sys-
tém managementu kvality a že se dá v dohled-
ném čase zavést podobně jako splnění požadav-
ků normy ISO 9001. Je třeba zdůraznit, že Mo-
del není norma, ale spíše užitečná databáze nej-
lepších manažerských praktik vedoucích k exce-
lenci – tj. k trvalé nadprůměrné výkonnosti or-
ganizace při současném uspokojení potřeb všech 
důležitých zainteresovaných stran.

Model je třeba používat jako kritérium v pro-
cesu sebehodnocení. Sebehodnocení lze chá-
pat jako komplexní, systematické a pravidel-
né přezkoumání činností a výsledků organiza-
ce jí samotnou podle Modelu. Proces sebehod-

nocení lze v obecném pojetí popsat v následu-
jících krocích:
●  Získání podpory vedení organizace pro provádě-

ní sebehodnocení a informování dotčených pra-
covníků o procesu a cílech sebehodnocení. 

●  Výběr metody sebehodnocení (využití jednodu-
ché metody – např. sebehodnoticího dotazníku, 
či přesnějších a náročnějších metod, jako je např. 
úplná logika RADAR).

●  Proškolení pracovníků, kteří budou sebehodno-
cení provádět.

●  Sběr dat.
●  Provedení vlastního sebehodnocení podle Mode-

lu s následným určením silných stránek a oblas-
tí pro zlepšování.

●  Na základě identifikovaných silných stránek 
a oblastí pro zlepšování stanovení pri-
orit zlepšování (projekty).
●  Realizace projektů zlepšování.
●  Opakované provádění sebehodno-

cení (cca po 9 až 12 měsících) – pře-
sun do bodu 1. 

Je vhodné zdůraznit, že proces se-
behodnocení nelze vnímat jako jed-
norázovou aktivitu, ale aktivitu opa-
kovanou (ideálně propojenou s proce-
sem strategického plánování), kterou 
je vhodné provádět přibližně v roč-
ních intervalech. Aby bylo sebehodno-
cení vnímáno jako přínosné, musí vést 
nejen ke konstatování silných stránek 
a oblastí pro zlepšování, ale také k rea-
lizaci přiměřeného počtu (3 až 5) pro-
jektů zlepšování, které vedou ke zvý-
šení výkonnosti, resp. konkurence-
schopnosti organizace. 

Není rozhodně třeba se obávat, že by 
došlo ke stoprocentnímu splnění všech 
ustanovení uvedených v Modelu, a tím 
k nemožnosti inspirování se k dalšímu 

zlepšování. Z praxe je ověřeno, že i nejlepší evrop-
ské organizace plní model zhruba na 60 až 80 %.

Sebehodnocení v ČSJ
Česká společnost pro jakost (ČSJ), která je ná-

rodním partnerem EFQM, přináší do České repub-
liky novinky a produkty z EFQM. S cílem prak-
tického prověření doporučovaného postupu sebe-
hodnocení a se zřejmým záměrem zlepšit se, byl 
v červnu letošního roku zahájen proces sebehodno-
cení dle výše uvedeného postupu. Nyní jsou reali-
zovány projekty zlepšování. Opakované sebehod-
nocení je plánováno na první čtvrtletí příštího roku. 
Z dosavadních zkušeností vyplývá, že pro úspěšný 
proces sebehodnocení je třeba:
●  podpora vrcholového vedení, 
●  informovanost pracovníků o smyslu sebehodno-

cení, 
●  odborná způsobilost pracovníků, kteří sebehod-

nocení provádějí, 
●  uvolnění časových kapacit (v případě ČSJ to 

bylo cca 7 dní práce příslušných týmů). 

Závěrem
Sebehodnocení podle Modelu lze používat bez 

ohledu na sektor (soukromý či veřejný) a veli-
kost organizace. Sebehodnocení není nutné využí-
vat pouze pro vnitřní potřebu. V případě zájmu se 
může organizace přihlásit do některého z progra-
mů Národní ceny kvality (či cen organizovaných 
EFQM), kde kromě zpětné vazby od hodnotitelů 
může získat i příslušné ocenění. Letošní předává-
ní ocenění v programu Národní ceny kvality ČR 
proběhne večer dne 27. listopadu na Pražském hra-
dě. Ti, kteří se chtějí dozvědět více o zkušenostech 
organizací s používáním Modelu či o nové verzi 
Modelu excelence EFQM 2013, mohou navštívit 
odborný seminář v Hotelu Kampa, který předchází 
předávání cen na Hradě.
Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti 

pro jakost a licencovaný lektor EFQM

Sebehodnocením ke zlepšování a zvyšování výkonnosti

inzerce
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DROBNOSTI ZE SVĚTA PODNIKÁNÍ

SMSky nemusí klienty budit
Se službou SMS Servis od GE Money Bank 

už klienti nepromeškají pohyby na běžném účtu 
ani na kreditní kartě. Banka rozšířila škálu voli-
telných textových zpráv o upozornění na datum 
splatnosti a výši minimální splátky kreditní kar-
ty, na blížící se konec platnosti karet nebo na při-
pravený elektronický výpis. Zasílání zpráv se dá 
jednoduše a individuálně nastavit v Internet Ban-
ce včetně hodiny, která klientovi vyhovuje. (tz)

Ford a Schneider Electric společně
Společnosti Ford Motor Company a Schneider 

Electric spojily síly na řešení infrastruktury pro 
nabíjení elektromobilů pro oblast Evropy. Ford se 
stal partnerem Schneider Electric s cílem poskyt-
nout soukromým i firemním zákazníkům řešení 
pro nabíjení elektromobilů. Jednoduché a efek-
tivní řešení nabíjení šetrné k životnímu prostředí 
se bude dodávat s pětiletou zárukou a technickou 
podporou v lokálním jazyce. (tz)

dm je 20 let v ČR
Nárůstem obratu o 5,47 % dm drogerie markt 

v obchodním roce 2011/2012 posiluje své posta-
vení na českém drogistickém trhu. V 210 pro-
dejnách dosáhla obratu ve výši 6,208 mld. ko-
run. Společnost dm investovala ve 20. roce na 
tomto trhu do pokračující expanze a moderni-
zace vzhledu prodejen a mohla vytvořit 250 no-
vých pracovních míst. Aktuálně pracuje v dm ČR 
2160 spolupracovníků. (tz)

Kancelář v cloudu
Coolhousing s. r. o., přední český poskytova-

tel hostingových služeb, uvedl na trh speciál-
ní službu, virtuální kancelář. Kancelář v cloudu 
je služba, která podnikatelům umožňuje praco-
vat se svými daty z jakéhokoliv počítače s inter-
netovým připojením. Programy, data i rozmístě-
ní ikon je na obrazovce stejné, ať už uživatel pra-
cuje z domova, na pracovní cestě, či v kanceláři. 
Přenášení dat je přitom velmi nenáročné. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

V Z D Ě L Á V Á N Í  O T E V Í R Á  X  M O Ž N O S T Í

www.vox.cz

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE
10. 12. 2012
PŘEDNÁŠÍ:  Ing. Mgr. Tereza Krupová 
KÓD: 205680 CENA: 2 748 Kč

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH 
V ROCE 2013
11. – 12. 12. 2012
PŘEDNÁŠÍ:  Ing. Ivana Langerová 
KÓD: 204110 CENA: 4 188 Kč

VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRÁVNICKÝCH 
OSOB ZA ROK 2012
13. – 14. 12. 2012
PŘEDNÁŠÍ:  Ing. Miluše Kinovičová, Ing. Jiří Klíma 
KÓD: 204580  CENA: 4 428 Kč

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY 
PRO ROK 2013 – PRŮŘEZ NOVINEK
19. 12. 2012
PŘEDNÁŠÍ:  Ing. Pavel Běhounek 
KÓD: 205010 CENA: 2 988 Kč

PRŮŘEZ NOVINEK V PRACOVNĚPRÁVNÍ 
A MZDOVÉ OBLASTI PRO ROK 2013
19. – 21. 12. 2012
PŘEDNÁŠÍ: Irena Jindrová, JUDr. Bohuslav Kahle, 

Ing. Růžena Klímová 
KÓD: 205050 CENA: 5 988 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. 20% DPH. 

PŘIPRAVÍME 
            VÁS VČAS

M O Ž NN OOO SS T Í

S

Průzkum Barometr MSP realizuje dvakrát 
ročně Evropské sdružení malých a středních 
podniků a řemeslníků (UEAPME). Podkla-
dy pro tento průzkum za Českou republiku 
zajišťuje Hospodářská komora České repub-
liky, a to na základě průzkumu realizované-
ho mezi svými členy.

Podrobnější celoevropské výsledky šetření 
ukazují, že nejistota, která převládala v po-
sledních průzkumech, se nyní postupně ob-
rací v pesimizmus. Index podnikatelské ná-
lady, který je hlavním souhrnným ukazate-
lem tohoto průzkumu, poklesl ze 70,5 na 
67,5 a poprvé za poslední dva roky se do-
stal pod hranici 70 bodů, která je v metodi-
ce průzkumu považována za práh pro neut-
rální podnikatelské prostředí. 

V rámci jednotlivých zemí EU pak existu-
jí poměrně velké rozdíly a země jako Por-
tugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko 
vykazují daleko horší výsledky než ostatní 
členské země. Výrazný rozdíl je také mezi 
zeměmi eurozóny, kde byl naměřen dílčí in-

dex podnikatelské nálady 66 bodů, a země-
mi mimo eurozónu, kde je tento dílčí index 
70,6 bodu.

Pokles kladných odpovědí byl oproti před-
chozímu průzkumu, realizovaném v únoru 
letošního roku, zaznamenán u všech měře-
ných ukazatelů. U ukazatele obratu a zaká-
zek byl dokonce zaznamenán dvouciferný 
rozdíl mezi pozitivními a negativními odpo-
věďmi. Nejvíce zasaženou skupinou se pak 
v současné době zdají být mikropodniky 
(podniky s 0–9 zaměstnanci), u kterých byl 
zaznamenány negativní výsledky především 
u ukazatele obratu, což je důkazem klesající 
agregátní domácí poptávky, která je typic-
kým jevem pro řadu zemí včetně ČR, způso-
beným úspornými opatřeními a konsolidač-
ní politikou.

Z  dílčích výsledků za Českou republi-
ku, které Hospodářská komora České re-
publiky publikovala v tiskové zprávě dne 
28. 8. 2012, vyplývá, že svůj celkový vý-
voj za poslední období hodnotily české pod-

niky rovněž poměrně negativně (negativní 
hodnocení uvedlo 37,6 % podniků, pozitiv-
ní pak 22,2 % podnikatelů, což je o více než 
10 procentních bodů horší výsledek než při 
průzkumu realizovaném v lednu roku 2012). 
Poměrně optimistické výsledky však přines-
ly ukazatele hodnocení celkového očekáva-
ného vývoje, kde se podíl kladných odpově-
dí oproti minulému průzkumu zvýšil z před-
chozích 16,1 % na nynějších 26,8 %. Podíl 
negativních odpovědí se pak snížil z 36,3 % 
podniků na 25,7 %, což představuje poměr-
ně optimistický výsledek.

Co se týče indexu podnikatelské nálady 

počítaného metodikou UEAPME, dosahu-
je tento index za ČR u výsledků z poslední-
ho průzkumu ze srpna 2012 výše 68,4 bodů, 
a je ve stejné výši jako v předchozím prů-
zkumu z února letošního roku. V porovnání 
se souhrnným výsledkem za všechny evrop-
ské země je pak údaj za ČR přibližně o je-
den bod vyšší, což je také vcelku pozitivní.

Souhrnné výsledky průzkumu za všechny 
evropské země jsou k dispozici na stránkách 
Evropské asociace řemesel, malých a střed-
ních podniků (UEAPME):

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/Baro-
meter_2012H2_final.pdf (tz)

Podnikatelská nálada MSP v EU klesá
Celoevropské výsledky průzkumu podnikatelské nálady MSP „Barometr malých a středních 
podniků podzim 2012“ ukazují, že podnikatelská nálada MSP v rámci EU klesá a malé 
a střední podniky tak opět ohrožuje recese.

Business Climate Index podle metodiky UEAPME

Hodnocení/období
IX. 08 II. 09 IX. 09 II. 10 IX. 10 II. 11 IX. 11 II.12 VIII.12

Index UEAPME
69,2 55,1 59,3 64,7 65,5 72,1 70,8 70,8 67,5

Index ČR
85,2 49,3 57,3 62,7 71,8 72,3 73,9 68,4 68,4

Zdroj: průzkum Barometr HK ČR, Barometr UEAPME

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., 
jsou významným zaměstnavatelem regio-
nu, zpracovatelem odpadů s obsahem olo-
va a cínu (zejména olověných autobaterií), 
výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrob-
ků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, 
plechy) a také zpracovatelem odpadů s ob-
sahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladi-
um, platina, rhodium) a odpadů elektrických 
a elektronických zařízení (elektroodpadu). 
A nejen to – systematicky se snaží o osvětu 
a ekologické vnímání výroby i hospodaření 
v krajině, a snaží se do praxe uvádět řadu 
aktivit, jež lze shrnout pod pojem udržitelný 
rozvoj, společenská odpovědnost. 

Hned na vrátnici funguje nepřetržitě 
v rámci ekologických služeb pro široký re-
gion výkup olověných baterií, je tu sběrné 
místo elektroodpadu a zpětný odběr bate-
rií-suchých článků (tužkové baterie, „buř-
ty“ apod. – zinko-uhlíkové, alkalické atd.) 
pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje 
odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spo-
je a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů.

V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výcho-
vě dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.

Kovohutě jsou také vydavatelem kultur-
ně-společenského měsíčníku Xantypa, mají 
rozhodující podíl ve společnosti Galmet tra-
de a na Slovensku vlastní dceřinou firmu 
Kovohuty SK.

A již po šestnácté přivítali letos v říjnu zá-
stupci firmy své obchodní partnery, přízniv-
ce a další hosty na  společensko-prezentační 
akci „Opět po roce“.

Firma se pochlubila dobudovaným infor-
mačním a školicím střediskem. Prezento-
vala strategické záměry, priority, historii 
této budovy (hutnické muzeum-IŠS), pro-
jekty a technologie výzkumu a vývoje, ma-

jetkový vstup Kovohutí do společ-
nosti RECYKLACE EKOVUK, a. s., 
i systémovou podporu zdraví ve spo-
lupráci s Klinikou pracovního lékař-
ství (1. LF UK a VFN v Praze) a dal-
ší novinky.

Hosté si v rámci „volné zábavy“ tra-
dičně zastříleli vzduchovkou, kuší 
ku ptáku dle tradic cechařského „Sko-
ku přes kůži“, v rámci ekologické 
osvěty v oblasti elektroodpadu háze-
li mobily na cíl, vyrazili medaile, zjis-
tili svůj další osud při lití olova a pří-
mo se seznámili s novinkami a projek-
ty při exkurzi po provozech firmy.

Akce se zúčastnili předseda předsta-
venstva Kovohutí Milan Sládek, ře-
ditel Hornického muzea Josef Velfl, 
perkmistr Cechu příbramských horní-
ků a hutníků Miroslav Šťastný a před-
stavitelé dalších významných firem, 

institucí, organizací z regionu, České republiky, Slovenska i dal-
ších zahraničních zemí.

Ing. Miroslav Jarolímek, marketingový manažer,
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

V Kovohutích Příbram na setkání Opět po roce

Ing. Jiří Dostál, generální ředitel společnosti 
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., informoval 

hosty o tom, co se podařilo, i o tom, co se chystá...
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Islámské finance fungují podle vlastních 
pravidel také z náboženských důvodů. Jen 
abychom si uvědomili hloubku těchto roz-
dílů: Muslimové například nepracují s po-
jmem úrok, který je v západní kultuře napro-

sto banální. Protože vydělávání peněz půjčo-
váním zakazuje korán. Pokud chcete v mus-
limských zemích něco koupit na úvěr, musí 
to za vás koupit banka, která vám věc po do-
hodnuté době splatnosti prodá dráž. Realizu-

je tedy zisk, nikoliv úrok. „Islámský finanč-
ní sektor má více likvidity, což vede k celo-
světově vyšší poptávce po investicích vyho-
vujících právu šaría. I ve střední Evropě je 
proto potenciál pro investice islámských fon-
dů do firem, které podnikají v souladu s islá-
mem. Vlastně tu je řada oborů, které mohou 
zaujmout muslimské investory obecně,“ uve-
dl Nik Norzrul Thani.

„Je dobré znát principy fungování finanční-
ho světa v islámských zemích. Naše prováza-

nost s nimi totiž navzdory resentimentům ros-
te. Vlivem jasné opatrnosti západu vůči islám-
ským zemím narůstá i jejich vlastní finanční 
svět. O to důležitější se paradoxně stává pro 
konvenční západní systémy jako partner a re-
levantní hráč na finančních trzích,“ řekla Ka-
teřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, 
Slovensko a Maďarsko.

Etická a náboženská stránka daného ob-
chodu je přitom v islámském bankovnictví 
primárním kritériem.  (tz)

Úroky a úvěry v arabských zemích – ne
Finanční systém v islámském světě se do velké míry osamostatnil. Katalyzátorem tohoto 
vývoje byly i události spojené s teroristickým útokem na Světové obchodní centrum v roce 
2001. Od té doby lidé z islámských zemí svěřují více peněz vlastním bankám. Obávají 
se totiž zablokování svých peněz v konvenčních bankách v USA nebo v Evropě v případě 
různých nařčení z terorizmu. Na historicky již třetí konferenci ACCA & CFA Business Mixer, 
kterou v Praze společně organizovaly Asociace profesních účetních ACCA a CFA Society 
Czech Republic, to uvedl odborník na islámské finance, Dr. Nik Norzrul Thani z Malajsie.

• jsme největší nebankovní obchodník s cizími měnami v ČR
•  nabízíme komplexní řešení zahraničního platebního styku pro fi rmy 

a podnikatele
• poskytujeme individuální směnné kurzy

• minimální poplatky
• zajištění proti kurzovým rizikům prostřednictvím termínovaných obchodů
• on-line obchodování
• rychlé a bezpečné vypořádávání obchodů

STŘED

INDIVIDUÁLNÍ STANOVENÍ KURZŮ PRO SMĚNU

Mezibankovní trh Dealing bank Kurzovní lístky
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AKCENTA CZ a. s. – specialista na devizové operace

+420 498 777 701 fx.akcenta.eu 

inzerce

Na svém 9. sjezdu schválili členové Českého 
plynárenského svazu řadu zásadních změn, kte-
ré mají jeho činnost posílit a zkvalitnit. Kromě 
organizační struktury, do níž jsou nově začle-
něny také některé z aktivit České plynárenské 
unie, nové 17členné Rady jako výkonného a ří-
dícího orgánu mezi sjezdy, revizní komise a no-
vých stanov, schválil sjezd také metodiku pro-
počtu výše příspěvků a počtu hlasů individuál-
ních i kolektivních členů i rozdělení členů do 
skupin podle zaměření jejich činnosti.

Sjezd rovněž specifikoval hlavní úkoly; doma 
s ohledem na probíhající změny na energetic-
kém a dalších trzích a očekávaný vývoj plyná-
renství, ve vztahu k zahraničí pak s akcentem 
na aktivnější roli v mezinárodních organizacích, 
jejích orgánech a komisích. Mnohé chce svaz 

změnit také v přípravě české účasti na meziná-
rodních kongresech a výstavách pro lepší pod-
poru českého plynárenství a prohloubení spolu-
práce se zahraničními odbornými, evropskými 
i světovými nevládními organizacemi. 

Podrobně se o současné i budoucí roli plyná-
renství v domácí i evropské energetice hovoři-
lo také druhý den po sjezdu ČPS na Podzimní 
plynárenské konferenci, kterou zahájil odstupu-
jící prezident ČPU a nový čestný člen ČPS Ing. 
Oldřich Petržilka spolu s vedoucím odboru ply-
nárenství a kapalných paliv MPO Janem Zapla-
tílkem. 

Konala se pod záštitou Vítkovice Machine-
ry Group v multifunkčním kongresovém cent-
ru GONG v Ostravě-Vítkovicích, které vznik-
lo rekonverzí bývalého Plynojemu pro 150 tisíc 
m3 kychtového plynu vybudovaného ve 30. le-
tech minulého století. Výběr tohoto místa nebyl 
náhodný, vždyť ve vítkovických provozech se již 
tehdy využíval stlačený svítiplyn k pohonu spa-
lovacích motorů vozidel, vyráběly se zde plnicí 
stanice s výdejními stojany i ocelové tlakové láh-
ve jako zásobníky svítiplynu pro osobní, náklad-
ní vozy i traktory. Realizace představ o plynofika-
ci dopravy se pak až do počátku 80. let zastavila.

Tradice využívání plynových pohonů vozi-
del připomněl předseda představenstva a gene-

rální ředitel Vítkovice, a. s., Jan Světlík, který 
se v souvislosti s rozvojem CNG v dopravě za-
měřil na porovnání ambiciózních plánů se sou-
časnou realitou a naznačil některé příčiny včetně 
nedostatečné podpory státu, a pokud jde o zlep-
šení ovzduší měst, i liknavosti mnohých radnic. 

Zvýšení podílu využívání zemního plynu 
v české energetice se však naštěstí stalo jed-
nou z priorit nové Státní energetické koncep-
ce, a ačkoli se řada význam-
ných osobností českého ply-
nárenství přesto nezbavila 
některých pochybností spo-
jených s jeho realizací, jako třeba Martin Herr-
mann, předseda představenstva RWE Transgas, 
a. s., a další řečníci, je to vesměs považováno za 
dobrý začátek. 

Nové výzvy pro zemní plyn z pohledu společ-
nosti E.ON Energie, a. s. ozřejmil místopředse-
da jejího představenstva Jiří Šimek, a o tom, jak 
se využívá CNG v rámci společnosti VÍTKOVI-
CE Doprava, a. s. hovořil Zdeněk Trejbal, místo-
předseda představenstva této společnosti. Nelze 
opomenout také vystoupení nového předsedy 
ČPS Ing. Miloslava Zaura, který shrnul všechny 
změny, hlavní cíle a záměry Českého plynáren-
ského svazu schválené na 9. sjezdu. 

Na konferenci vystoupili také významní zahra-

niční hosté, jako například Jérôme Ferrier, prezi-
dent International Gas Unie (IGU), který hovo-
řil o problematice liberalizace plynárenské infra-
struktury nebo Marc Florette, představitel MAR-
COGAS – Technické evropské asociace odvět-
ví zemního plynu, který podrobněji informoval 
o zdokonalování systému změn technických no-
rem pro plynárenství v kontextu evropské i ná-
rodních legislativ. Současné slovenské plynáren-

ství představil Pavol Janočko, 
prezident Slovenského ply-
nárenského a naftového sva-
zu. Další vystoupení se týka-

la novely vyhlášky o pravidlech trhu s plynem, 
jež vstupuje v platnost od 1. ledna 2013, pohle-
du ČPS na české plynárenství v roce 2012, no-
vinek v podzemním skladování plynu i zavádění 
inteligentních systémů a technologií v naší i svě-
tové plynárenské distribuci, nových trendů v ob-
lasti užití zemního plynu, a také výzev a priorit 
plynárenství v oblasti lidských zdrojů. 

Letošní Podzimní plynárenská konference na-
vazující na významnou reformu Českého plyná-
renského svazu, a tím i celého českého plyná-
renství, naznačila nový směr, ambicióznější cíle 
i jednotnější postup všech zainteresovaných or-
ganizací a firem. 

(nov)

Český plynárenský svaz po 9. sjezdu: významné změny a výzvy

LUKOIL rozšiřuje nabídku CNG
Čerpací stanice pohonných hmot v Opa-

vě-Jaktaři je další v síti společnosti 
LUKOIL Czech Republic, která nově ve 
svém areálu nabízí motoristům i alterna-
tivu v podobě stlačeného zemního plynu 
(CNG). 

Stalo se tak v rámci dohody mezi 
VEMEX, s. r. o., dodavatelem energií a in-
vestorem, LUKOIL Czech Republic s. r. o., 
provozovatelem sítě čerpacích stanic 
a GASCONTROL, společnost s r. o., vý-
robcem a dodavatelem zařízení, technolo-
gií a služeb pro plynárenství i další obory. 

Nová plnicí stanice CNG je vybavena 
kompresorem GreenField DM s výkonem 
85 Nm3/hod. a tlakem 300 kPa/270 barů, 
tlakovým sekčním zásobníkem s kapaci-
tou 1680 litrů,  sušičkou, a dalšími zaří-
zeními. Výdej zabezpečuje jednohadicový 
stojan ADAST s koncovkou NGV-1 pisto-
lového typu a celá technologie je uložena 
v kiosku 3 x 2,5 x 2,5 m z lehčeného pó-
robetonu. Nová plnicí stanice obslouží za 
hodinu až šest vozidel, platit je zde mož-
né hotovostí i platebními kartami a pro-
vozní doba plnicí stanice je denně od 5 
do 22 hodin.

(no)
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DROBNOSTI ZE SVĚTA PODNIKÁNÍ

FENOMÉN KVALITA

Robot na univerzitě
Společnost Fujitsu Laboratories a japonský in-

stitut National Institute of Informatics zahájily 
spolupráci na projektu, ve kterém společně vy-
víjí umělou inteligenci. Projekt s názvem Robot 
Tódai nese podtitul „Dokáže robot složit přijíma-
cí zkoušky na Tokijskou univerzitu?“ Fujitsu La-
boratories vede matematický tým a do výzkumu 
poskytne technologie, znalosti a zkušenosti s pra-
cí se vzorci a počítačovou algebrou. (tz)

LEO jezdí od prosince
Od 9. prosince 2012, tedy od začátku platnos-

ti nového jízdního řádu 2012/2013, nasadí nový 
železniční dopravce LEO Express na trase mezi 
Prahou a Ostravou celkem šestnáct spojů denně. 
Moderní soupravy LEO Express cestující každý 
den přepraví osmkrát ve směru z Ostravy do Pra-
hy a osmkrát z Prahy do Ostravy, pátek a nedě-
li pak v tomto směru přibude ještě jeden večerní 
spoj navíc.  (tz)

KB nejžádanějším zaměstnavatelem
V rámci letošního ročníku ocenění Sodexo Za-

městnavatel roku 2012 získala Komerční banka 
prestižní titul Nejžádanější zaměstnavatel dese-
tiletí (The Most Desired Company 2002–2012). 
Zvláštní cenu jubilejního desátého ročníku získa-
la Komerční banka za dlouhodobé úspěchy v ka-
tegorii, která hodnotí nejobdivovanější a nejžá-
danější zaměstnavatele očima českých studentů.

(tz)

Reebok sází na Facebook
Přední světový návrhář, prodejce a distributor 

sportovní, fitness a volnočasové obuvi, oděvů 
a vybavení, společnost Reebok, uvedla na český 
trh novou řadu Classics. Při komunikaci sází Re-
ebok na sociální média. Kampaň vytvářel s pod-
linkovou agenturou Promotime, která spustila na 
Facebooku a internetových stránkách aplikaci, 
kde si mohou uživatelé vytvořit svůj originální 
design písmene „R“.  (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

Zatímco u potravin si po desítkách afér začína-
jí spotřebitelé uvědomovat, že kromě ceny je tře-
ba zařadit do kritérií výběru i otázku kvality, u spo-
třebního zboží toto uvědomění ještě není ani zdale-
ka tak silné. Většina zákazníků se domnívá, že ná-
kupem nekvalitního výrobku riskuje jen jeho niž-
ší funkčnost, popřípadě kratší životnost. Realita je 
však úplně jiná. I spotřební zboží může – v přípa-
dě chybné konstrukce nebo nevhodného materiá-
lového složení – ohrozit zdraví či život spotřebi-
telů. Důkazem jsou varování evropského systému 
RAPEX, ve kterém je každoročně hlášeno kolem 
2000 nepotravinářských výrobků, které jsou proka-
zatelně zdraví a životu nebezpečné. Jen zanedba-
telné procento z nich je přitom vyrobeno v Evro-
pě, 2/3 mají svůj původ v Asii. I to je však jen špič-
ka ledovce, protože není v silách kontrolních orgá-
nů prověřit všechny, nebo alespoň většinu výrobků, 
které přicházejí na trh.

„Nekvalitní a nebezpečné výrobky jsou problé-
mem, se kterým se potýká celá Evropa. Jejich do-
pady jsou přitom velmi negativní: způsobují úra-
zy i chronická onemocnění, následně zatěžují zdra-
votní a sociální systém a mnohdy znemožňují další 
uplatnění nemocných na trhu práce. Situace je o to 
horší, že jde velmi často o výrobky určené dětem. 
Krátký životní cyklus nekvalitních výrobků navíc 
produkuje nadměrné množství zbytečných, mnoh-
dy i nebezpečných odpadů,“ vysvětlil Robert Szur-
man, předseda Rady kvality ČR. 

Spotřebitelé přitom sami mají jen minimum mož-
ností, jak před nákupem odhalit nekvalitní či nebez-
pečný výrobek. Vyžaduje to nejen odborné znalos-
ti a zkušenosti, ale mnohdy i drahé laboratorní vy-
bavení. Proto je lepší spolehnout se na předem od-
borníky prověřené a otestované výrobky a služby.

„Chceme dát spotřebitelům možnost výběru pro-
duktů, u kterých byla kvalita ověřena nezávislou in-
stitucí, a kde existuje garance, že je i průběžně kon-
trolováno dodržování kvality ve výrobě nebo při 
poskytování služby. Proto jsme připravili Program 
Česká kvalita, který splnění všech těchto podmínek 
zaručuje,“ vysvětlil Zdeněk Juračka, předseda Ří-
dícího výboru Programu Česká kvalita a prezident 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Neseriózní výrobci a prodejci se často snaží vzbu-
dit zdání, že jimi nabízené zboží splňuje vysoké ná-
roky na kvalitu. Proto se spotřebitel může setkat 
s řadou značek různých programů kvality, certifi-
kované kvality, ověřené kvality, kvalitními firmami 
apod., které jsou ale jen obchodním tahem a ve sku-
tečnosti nic neznamenají. Chybí jim základní para-
metr důvěryhodného značení: nezávislé ověřová-
ní kvality třetí osobou – akreditovanou zkušebnou.
Česká kvalita naopak sdružuje pouze ty značky 

kvality, které splní náročná pravidla určená Řídícím 
výborem programu a dlouhodobě je dodržují. Spo-
třebitel se pak nemusí orientovat v desítkách zna-
ček. Stačí vědět, že symbol České kvality zname-
ná automatickou garanci serióznosti a věrohodnos-
ti a podle toho se rozhodnout.

Jedinou „vadou na kráse“ celého programu je 
zatím malý počet oceněných produktů. Pokud se 
ovšem podnikatelé budou řídit přáním svých zá-
kazníků, měla by i tato nevýhoda brzy zmizet. Pod-
le průzkumu pořádaného letos ve spolupráci s Aso-
ciací malých a středních podniků a živnostníků ČR 
by 69 % českých spotřebitelů uvítalo, kdyby se 
mohli při nákupu orientovat podle nezávislé znač-
ky kvality.

„Možnost výběru podle nezávislého značení by 
podle průzkumu uvítala naprostá většina spotřebi-
telů. Přitom Program Česká kvalita přesně splňuje 
všechny parametry, které občané od takového zna-
čení požadují,“ upozornil Jan Taraba, ředitel Národ-
ního informačního střediska podpory kvality. „A co 
je pro naše podnikatele ještě zajímavější: již dnes 
považuje Českou kvalitu za důvěryhodnou 83 % 
účastníků průzkumu a 73 % spotřebitelů by dalo 
takto označenému zboží při nákupu přednost,“ do-
dal Jan Taraba.

Rozhodnutí, zda zvolit výrobek, jehož kvalita je 
garantována nezávislým ověřením, nebo riskovat 
nákupem bez jakékoli garance, je samozřejmě na 
spotřebitelích. Čeští podnikatelé jim jen mohou při-
pravit dostatečně širokou nabídku ověřených pro-
duktů a Program Česká kvalita přísně střežit dodr-
žování všech pravidel a parametrů. 

Nabídka produktů s ověřenou kvalitou se tedy 
opět rozšířila. Dvě desítky oprávnění užívat ně-
kterou ze značek v Programu Česká kvalita na vý-
robky a služby převezali z rukou 1. místopředsedy 
Senátu PČR Přemysla Sobotky, poslankyň Lenky 
Kohoutové a Soni Markové, poslance Jana Babora, 
náměstka ministra průmyslu a obchodu Bedřicha 
Dandy a řady dalších významných hostů zástupci 
oceněných firem. 

Program Česká kvalita
Problémy se stále vyšším množstvím nekvalit-

ních výrobků na českém trhu a vzrůstající množství 
různých pseudoznaček kvality vedly v roce 2002 
k vyhlášení vládního programu na podporu pro-
deje kvalitních výrobků a služeb – Programu Čes-

ká kvalita. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit infor-
movanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrob-
ků a služeb na českém trhu a umožnit jim orienta-
ci při nákupu. 

Program byl od počátku koncipován jako otevře-
ný. Umožňoval kterékoli organizaci, která se roz-
hodla udělovat některou ze značek kvality, aby svo-
ji značku do programu přihlásila, pokud zvládne 
splnit přísná kritéria, stanovená a kontrolovaná Ří-
dícím výborem programu.

Hlavním smyslem této strategie bylo „oddělit zrno 
od plev“ – poukázat na poctivé značky, které jsou 
udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování 
kvality a podléhají pravidelné kontrole a odlišit je od 
značek, které nic neznamenají a které jsou jen gra-
fickým prvkem na obalu sloužícím k matení zákaz-
níků. Pokud konkrétní značka splní podmínky zá-
sad programu, najdou spotřebitelé na obalu výrob-
ku kromě původní značky i logo Česká kvalita, kte-
ré dokladuje ověřenou kvalitu, a to nad rámec před-
pisů a zákonných požadavků na výrobek či službu. 

Program umožňuje zviditelnění značek kvality  růz-
ných oborů, odborných cechů a sdružení.

Do programu tak postupně každým rokem přibý-
vají nové značky, takže v současné době mohou zá-
kazníci najít logo Česká kvalita po boku 20 značek 
kvality různých oborů výroby a služeb.

Program Česká kvalita však není jen vodítkem 
pro spotřebitele. Podnikatelům dává možnost, aby 
poskytli svým zákazníkům objektivní záruku kva-
lity a odlišili se od konkurence. Obzvláště pro nové 
a menší firmy může být cestou k proniknutí na nové 
trhy bez nákladné reklamy. Uvažuje se, že v bu-
doucnu bude držení značky v Programu Česká kva-
lita též zohledňováno ve výběrových řízeních. 

Program Česká kvalita garantuje 
spotřebitelům:

●  Kvalitu výrobku (služby) ověřila nezávislá 
zkušebna – Nestačí, že výrobce prohlásí pro-
dukt za kvalitní. Renomovaná nezávislá zkušeb-
na musí jeho kvalitu prověřit a potvrdit.

●  Kvalita je průběžně kontrolována – Dodržo-
vání kvality je kontrolováno. V případě porušení 
pravidel je značka odebrána.

●  Je ověřována spokojenost zákazníků s výrob-
kem či službou – Zákazníci jsou dotazováni, jak 
jsou spokojeni s výrobkem či službou. Pokud 
jsou zákazníci nespokojeni, je značka odebrána.

●  Program Česká kvalita je garantován vládou 
ČR – Program byl přijat usnesením Vlády ČR. 
Na jeho objektivitu a nestrannost dohlíží Řídící 
výbor, složený ze zástupců spotřebitelských or-
ganizací, podnikatelských svazů, orgánů stát-
ní správy, Rady kvality ČR a České společnos-
ti pro jakost.
Program Česká kvalita je jediným programem 

označování kvalitních výrobků a služeb v ČR vy-
žadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oce-
něných produktů. (tz)

Dalších 20 výrobků a služeb 
může zákazníkům garantovat nezávisle ověřenou kvalitu
Představitelé Rady kvality ČR a Řídícího výboru Programu Česká kvalita 6. října  
oznámili předání dalších 20 ocenění výrobkům a službám v Programu Česká kvalita. Na 
slavnostním večeru pořádaném pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby 
a 1. místopředsedy senátu Přemysla Sobotky převzali zástupci oceněných firem oprávnění 
užívat některou ze značek v Programu Česká kvalita. Pro tyto výrobce a dodavatele služeb 
jde nepochybně o vynikající reklamu a českým spotřebitelům se tím rozšiřuje možnost 
nákupu produktů s nezávisle ověřenou nadstandardní kvalitou.

Seznam oceněných výrobků a služeb:
Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu 
REHAU, s.r.o. vchodové dveře REHAU - GENEO

Česká kvalita – Práce postižených
Sdružení Neratov, o.s. služby a výrobky chráněných dílen Sdružení Neratov

Česká kvalita – ESČ
SALTEK, s.r.o. svodič přepětí

Česká kvalita – Certifikované služby IT
Logica Czech Republic s.r.o. systém managementu služeb

Česká kvalita – QZ – zaručená kvalita
LEDER TEX, s.r.o. čištění textilních oděvů
Little Rock Star, s.r.o. soubor výrobků Little Rock Star pro děti do 3 let i pro dospělé
PRÁDELNA MM s.r.o. prádelenské služby

Česká kvalita – Zdravotně  nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě ŽIRAFA
D.P.K., spol. s r.o. kolekce dětské usňové vycházkové a domácí textilní obuvi
Baťa, akciová společnost kolekce certifikované chlapecké a dívčí vycházkové obuvi
BEĎA obuv, s.r.o. dětská přezůvková domácí obuv

Česká kvalita – Hřiště-sportoviště-tělocvična-ověřený provoz
Město Sokolov dětské hřiště „Rákosníčkovo hřiště“ 
Městská část Praha 20 dětské hřiště „Bělunská“ Horní Počernice

Česká kvalita – Bezpečné hračky
Logik, s.r.o. Kulíškovy hry

Česká kvalita – Czech Made
AC-T servis, spol. s r.o. velkoobchodní prodej dveřního kování a krbového nářadí
SOLODOOR a.s. interiérové dveře a obložkové zárubně 
RATAJ a.s. bezosé spirálové dopravníky

Česká kvalita – Nábytek
Český Nábytek a.s. nábytkové soubory skříňové a stolové, pro bytové účely, kanceláře 
 a zdravotnická zařízení 
DŘEVOTVAR, v.d. Znojmo kancelářský nábytek „Šéf“

Česká kvalita – Q 21 – prodejna 21. století
Jednota spotřební družstvo České Budějovice prodejna Supermarket TERNO Bechyně
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně prodejna Mutěnice

K 1. 11. 2012 byly v Programu Česká kvalita zaregistrovány značky:
Bezpečná a kvalitní hračka (kvalitní hračky pro děti), Bezpečné hračky (hračky s ověřenou bezpečnos-

tí), Česká kvalita – Nábytek (nábytek s ověřenou kvalitou), SZUTEST – product tested (nezávisle prově-
řené průmyslové výrobky), Podporované zaměstnávání (služba splňující standardy PZ), Kvalitní a bez-
pečná a montáž (montáž elektrických zařízení), Certifikované služby IT (kvalitně poskytované služby 
v oblasti informačních technologií), EŠV (ekologicky šetrné výrobky) a EŠS (ekologicky šetrné služby), 
Czech Made (kvalitní zboží a služby z různých odvětví průmyslu), ESČ (bezpečné elektrické spotřebiče), 
QZ – zaručená kvalita (textilní výrobky a služby prádelen a čistíren), Zdravotně nezávadná obuv – Bota 
pro Vaše dítě „Žirafa“ (certifikovaná obuv pro děti), CG (výrobky pro plynárenství), Pečeť jakosti (služ-
ba ověřující kvalitu ojetých vozů), Certifikovaný e-obchod (prověřené internetové obchody), Horeca Se-
lect (potravinářské výrobky pro hotely, restaurace a catering v síti Makro), Práce postižených (označu-
jící výrobky vyrobené postiženými spoluobčany), Osvědčeno pro stavbu (výrobky, které splňují veške-
rá kvalitativní a bezpečnostní kritéria pro použití ve stavbách v ČR), Q21 – prodejna 21. století (označe-
ní prodejen, které splňují požadavky na kvalitu prodávaných výrobků i prodeje) a Hřiště-sportoviště-tě-
locvična – Ověřený provoz (bezpečná hřiště a sportoviště).

Program Česká kvalita vychází ve svých zásadách z obdobného jednotného systému značek 
kvality, který v SRN úspěšně funguje již desítky let.
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Exportní výzkum DHL dlouhodobě mapuje 
názory nejvýznamnějších českých vývozců na 
aktuální události nejen v České republice, ale 
i v zahraničí. Cílem výzkumu je zjistit trendy, 
očekávání a názory exportérů v oblastech vý-
voje exportu, klíčových trhů pro české expor-
téry, aktuálních událostí s možným vlivem na 
export, sebedůvěry českých exportérů, faktorů 
a podmínek exportu z ČR a jejich hodnocení.

Výsledky 21. vlny Exportního výzkumu DHL 
CzechTrade naznačují, že v oblasti českého ex-
portu se očekává spíše stagnace. Ze zkušenos-
tí exportérů z uplynulých let vyplývá, že se po-
díl firem se stabilním vývozem zvětšoval a na-
opak ubývalo firem, jejichž objem vývozu by 
rostl. Na základě těchto zkušeností očekává 
v horizontu následujících dvanácti měsíců ná-
růst objemu exportu 39 % všech 
oslovených exportérů, což je 
o 5 procentních bodů méně než 
loni. Pro stagnaci se vyslovi-
la celá polovina oslovených fi-
rem, čímž tato kategorie vzrost-
la o jedenáct procentních bodů 
oproti podzimu 2010. 

Zajímavým ukazatelem vývo-
je českého exportu je takzvaný 
Index dlouhodobého exportní-
ho sebevědomí, tedy rozdíl pro-
centa kladných a záporných od-
povědí. Ten se sice i nadále po-
hybuje v kladném pásmu, mezi-
ročně však došlo k jeho poklesu 
o 2 body a oproti roku 2010 je 
tento pokles již ve výši 10 bodů 
(z 44 na 34). „Vývoj indexu ex-
portního sebevědomí potvrzuje, 
že nejistota exportérů a obavy 
z dalšího ekonomického vývo-
je pokračují. I když je index stá-
le relativně vysoký, došlo oproti 
loňskému roku k dalšímu pokle-
su a zřejmě můžeme očekávat 
další oslabení tempa růstu ex-
portu, které je především dáno 
nejistým ekonomickým vývo-
jem na našich klíčových trzích,“ 
řekl Luděk Drnec, obchodní ře-
ditel společnosti DHL Express.

Z výzkumu vyplývá zajímavý 
pohled na současnou ekonomic-
kou situaci a hospodářskou rece-
si. Ve srovnání s loňskem totiž 

přibylo exportérů, kteří očekávají, že nová vlna 
recese bude trvat déle než jeden rok (nárůst o 9 
p. b. na 42 %). V očekávání další vlny recese by 
firmy z protikrizových opatření nejčastěji při-
stoupily na snížení počtu zaměstnanců. Takto 
by nyní reagovalo 32 % oslovených firem, stej-
ně jako to udělaly u vlny minulé (53 % v obou 
posledních měřeních). 

Ekonomická situace se během posledních 12 
měsíců vyvinula k lepšímu pouze u třetiny fi-
rem (34 %), zatímco v předcházejících letech 
mělo lepší výsledky ve srovnání s minulos-
tí přes 40 % z nich. Podíl firem, které v tomto 
směru stagnují, se naopak zvýšil (na 44 %, o 12 
p. b. proti roku 2010). Lepší podmínky pro čes-
ký export si od reformy veřejných financí sli-
buje pouze 23 % exportérů. Okolo 52 % spí-

še neočekává lepší podmín-
ky pro export a 25 % s urči-
tostí tvrdí, že neočekává po-
zitivní přínos reformy.

Výzkum zároveň zjistil, 
že v udržení eura ve všech 
zemích současné Eurozóny 
věří pouhých 11 % exporté-
rů. Dalších 69 % sice v udr-
žení věří, ale předpokládá 
snížení počtu zemí, které 
měnu sdílejí. Zhruba 38 % 
uvádí, že zůstane zachováno 
ve většině stávajících zemí, 
32 % se domnívá, že to bu-
dou ekonomicky nejvyspě-
lejší státy západní a sever-
ní Evropy. Na 65 % českých 
exportérů navíc odmítá po-
skytování finanční pomo-
ci zemím Evropské sedma-
dvacítky, které se dostaly do 
hospodářské recese. 

Z geografického hlediska 
zůstávají pro naprostou vět-
šinu exportérů (94 %) klí-
čovými trhy státy EU, ob-
dobně jako v předchozích 
sledovaných obdobích. Ve 
srovnání s minulými lety 
došlo k výraznému nárůstu 
podílu firem exportujících 
mimo oblast EU, přičemž nejvýznamnější ob-
lastí je Rusko a další země bývalého Sovětské-
ho svazu. Rostoucí očekávání ale směřují i do 
Číny a Jihovýchodní Asie, která zaznamenává 
nárůst o 24 p. b. na 40 %. 

„Letošní výsledky Exportního výzkumu uka-
zují, že hospodářská krize nadále ovlivňuje 
chování klientů, a to především v oblasti úspo-
ry nákladů. V současné situaci se však exportní 
firmy snaží orientovat na nové trhy a obchod-
ní partnery, přičemž rostoucí očekávání směřu-
je především do zemí Jihovýchodní Asie,“ uve-

dl Richard Hospodský, ředitel expertních slu-
žeb společnosti GfK Czech.

Podmínky pro export v ČR zůstávají přibliž-
ně stejné jako v předchozích letech; myslí si to 
více než dvě třetiny respondentů. Více než po-
lovina exportérů se také domnívá, že exportu 
nejvíce pomáhalo získání nových obchodních 
partnerů, dále technologické inovace a investi-
ce do reklamy. Jako největší riziko pro český 
export jsou vnímány změny kurzu české měny 
(22 %), dále vyšší náklady (10 %) a silná kon-
kurence, zejména ze zahraničí (6 %). (tz)

Výsledky Exportního výzkumu DHL 
naznačují zhoršující se pozici českých exportérů
V říjnu byly zveřejněny výsledky 21. vlny Exportního výzkumu DHL, který provedl 
přední poskytovatel komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu, společnost GfK Czech. 
Průzkumu se letos zúčastnilo přes tři sta zástupců nejvýznamnějších českých firem 
zabývajících se exportem.

inzerce
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Jaké výhody vůbec informační systém pro 
firmy může přinést? 

Podnikové informační systémy neboli ERP 
systémy pomáhají firmám efektivně řídit 
podnikové procesy napříč odděleními. Jed-
ná se o software, který nabízí ucelené řešení 
pro účetnictví, správu majetku, skladových 
zásob, přehled o dodavatelích a odběratelích, 
správu mezd, workflow a podobně. Nespor-
nou výhodou pořízení ERP systému je sjed-
nocení podnikových procesů a z ní vyplýva-
jící úspora času a eliminace chyb vzniklých 
kvůli nestandardním řešením. Systém má jed-
nu databázi, která odstraňuje duplicity v za-
dávání dat. Jasně definuje pravomoci a odpo-
vědnosti jednotlivých zaměstnanců. Manage-
mentu společnosti poskytuje cenná data, kte-
rá pomohou s manažerskými rozhodnutími. 
ERP systémy zpravidla dokáží data zpraco-
vat rovnou do přehledných analýz a grafů bez 
nutnosti složitého vyrábění podkladů.  

Převládá názor, že jde o robustní systémy, 
které fungují jen ve velkých přeproceso-
vaných firmách. Co o tom soudíte? 

Naopak, ERP systémy jsou pro SMB seg-
ment neocenitelným pomocníkem. Právě 
střední a malé firmy a živnostníci tvoří vel-
ké procento našich zákazníků. Menší sub-
jekty musí umět velmi pružně reagovat na 
tržní změny, schopnost automatických ana-
lýz ERP systému jim pro rychlá rozhodnu-
tí poskytuje pevné základy. Malé firmy oce-
ní také modulárnost systému. To znamená, 
že si mohou svůj ERP systém nechat „ušít 
na míru“.  Zakoupí si jen moduly, které po-
třebují, a neplatí za celý balík služeb, jež by 
posléze nevyužívaly.

Řekněme, že jsem majitel středně velké 
firmy a uvažuji nad zavedením ERP sys-
tému. Jak si z velké nabídky vyberu ten 
pravý?

Podnik by si měl nejprve udělat alespoň 

základní analýzu vnitrofiremních procesů, 
ujasnit si své slabiny v této oblasti a očeká-
vání, která do ERP systému vkládá. Při vý-
běru dodavatele mohou pomoci reference, 
celkový přístup firmy k zákazníkovi, nabí-
zená zákaznická podpora a doplňkové služ-
by. Když má management jasno o dodava-
teli, je nutno zvážit, jaké moduly ERP sys-
tému využije. Pokud se jedná o společnost 
působící ve specifickém odvětví, měla by 
se zamyslet také nad branžovými řešeními. 
V neposlední by firma měla zvážit vhodnost 
outsourcování ERP systému.

A pokud stejný manažer váhá, jestli se mu 
investice do ERP systému vyplatí? 

Je třeba si uvědomit, že i firmy, které ERP 
systémem vybaveny nejsou, stejně v drtivé 
většině za software pro jednotlivé podniko-
vé činnosti platí. Typicky vlastní software 
pro účetnictví, evidenci majetku, tabulkové 
procesory, databázové systé-
my, software pro tvorbu ana-
lýz, prezentací a podobně. 
Tyto všechny programy do-
káže moderní ERP systém na-
hradit se všemi výhodami popsanými výše 
a integrovat je do jednoho funkčního celku.  

Je nutné se zavedením informačního sys-
tému také modernizovat IT vybavení fir-
my, serverů, zasíťování apod.?

Firmy, které jsou vybaveny standardní 
vlastní podnikovou sítí, typicky nemusí se 
zavedením ERP systému investovat do nové 
IT infrastruktury. Společnosti, které vlastní 
síť nemají, mohou využít outsourcing ERP 
systému. To má pro ně řadu dalších výhod. 
Svá data mají uloženy v bezpečných a zá-
lohovaných datacentrech, která si poradí 
i s velkými databázemi a objemnými dato-
vými toky. K podnikovému informačnímu 
systému mohou připojovat vzdáleně odkud-
koliv, a navíc mají vždy „po ruce“ technika, 

který dokáže případné závady 
obratem odstranit či poskyt-
nout odbornou konzultaci.

Co firmy, které podnikají 
v nestandardní oblasti? 

Specifické obory se speci-
fickými požadavky na ERP 
systém samozřejmě existují. 
Konkrétně se jedná například 
o zemědělství se specifickou 
majetkovou položkou zvířata 
a jejich odpisování. Speciální 
požadavky mají také majitelé 
e-shopů, stavební firmy, ces-
tovní kanceláře, školy nebo 
firmy působící v oblasti slu-
žeb. I na ně ale podniky nabí-
zející moderní podnikové informační systé-
my myslí a mají pro ně specializované mo-
duly a rozšíření.

Je pro firmy významné téma odmítání za-
městnanců učit se s novým systémem pra-
covat? Setkáváte se s tímto problémem 

často?
Zejména v zaběhnutých fir-

mách to samozřejmě problém 
může být. Zaměstnanci, kte-
ří jsou léta zvyklí pracovat 

s často obstarožními programy, berou jaké-
koliv změny a novoty s nedůvěrou. Důleži-
tou roli zde hraje management firmy a jeho 
schopnost zaměstnancům výhody nového 
ERP systému vysvětlit a takříkajíc prodat. 
PREMIER system se jim v tomto snaží ma-
ximálně pomoci. Pravidelně pořádáme ško-
lení a workshopy, novinkou je pak naše sé-
rie názorných videonávodů. Ty lze mezi za-
městnanci snadno rozposílat nebo je využí-
vat pro vnitropodniková školení.  

A co nejnovější trendy? Existují napří-
klad aplikace pro chytré mobilní telefony 
a tablety, které by umožňovaly vzdálený 
vstup do informačního systému?

K moderním ERP systémům lze přistupo-
vat vzdáleně přes laptopy, chytré mobilní te-

lefony nebo tablety. Co se týče aktuálních 
novinek, nedávno jsme rozšířili náš systém 
o možnost e-podání, tedy standardizované 
elektronické komunikace se státními sub-
jekty přímo z obrazovky systému PREMI-
ER. Další novinkou je funkce zasílání vyžá-
daných přehledů a analýz prostřednictvím e-
mailu, a to v požadovaném rozsahu a v po-
žadovaný čas. Systém dokáže také předchá-
zet problémovým situacím, například tím, 
že včas upozorní na ztenčující se stav skla-
dových zásob nebo fakturu s blížícím se da-
tem splatnosti.

Společnost PREMIER system a.s. vznik-
la v roce 1998 jako ryze česká firma s vlast-
ním know-how. V současné době je předním 
producentem informačních a ekonomických 
systémů na tuzemském trhu. Nosným pro-
gramem společnosti je výroba a distribuce 
vlastního stejnojmenného ekonomického in-
formačního softwaru PREMIER system pro 
řízení podniků a firem. Produktovou nabíd-
ku doplňují nástavbové moduly a specializo-
vaná řešení pro firemní procesy v téměř ja-
kémkoliv oboru. Po dobu 14leté působnosti 
na trhu ČR a SR si společnost Premier system 
a.s. vypracovala přední pozici mezi poskyto-
vateli informačních a ekonomických systémů 
pro menší a střední společnosti.

(red)

ERP systém neocenitelný pomocník 
managementu
Pro jaké firmy jsou vhodné podnikové informační systémy? Jaké přínosy nabízí malým 
společnostem a živnostníkům? Jaké problémy jsou spojeny s jejich implementací ve 
firmách? Jaké novinky dnes světem ERP hýbou? Ptali jsme se Jiřího Sonka, vedoucího 
obchodního oddělení firmy PREMIER system, dodavatele stejnojmenného ERP systému. 

Jiří Sonek, vedoucí obchodního oddělení firmy PREMIER system

Brněnská oblastní organizace České manažerské 
asociace založila v restauraci Maxim Paláce Trini-
ty novou tradici. V polovině října připravilo nové 
vedení klubu v čele s MVDr. Danou Odehnalo-
vou, MBA, klubové setkání členů ČMA, ale i pod-
nikatelů, majitelů firem, manažerů nečlenů asoci-
ace. Tématem byla konkurenceschopnost českých 
firem a manažerů a v této souvislosti připravenost 
absolventů středních a vysokých škol do praxe. 

V klubu se však jen společensky nekonverzo-
valo, právě naopak. Manažer roku 2011 Lubo-
mír Stoklásek mluvil o české vzdělávací sousta-
vě velmi kriticky. Podle jeho slov ČR upadá ve 

všech směrech, jak v poskytovaném vzdělávání, 
tak v kvalitě státní správy, což má dopad na sni-
žující se konkurenceschopnost republiky. Do sou-
těže o nejlepšího manažera roku šel L. Stoklásek 
z jediného důvodu, aby upozornil „minutu po dva-
nácté“ na alarmující situaci ve školství. Informoval 
rovněž účastníky klubu o svých návrzích, které vy-
pracoval pro ministra průmyslu a obchodu Martina 
Kubu po jednání s premiérem P. Nečasem a prezi-
dentem SP ČR J. Hanákem. Ve své firmě Agrostroj 
Pelhřimov L. Stoklásek odborně připravil přes 850 
nových zaměstnanců. 

Bohaté diskuze se účastnila také děkanka provoz-
ně ekonomické fakulty Men-
delovy univerzity v Brně Jana 
Stávková, rektor VUT v Brně 
Karel Rais a ředitel RHK Brno 
Petr Bajer. Diskuzi uzavřel pre-
zident ČMA Pavel Kafka.
Česká manažerská asociace se 

snaží spolu s ostatními partnery 
– Svazem průmyslu a dopravy 
ČR a Konfederací zaměstnava-
telských a podnikatelských sva-
zů ČR – působit na vládu ČR, 
usilují o kultivaci a vzdělávání 
státní správy, ale hlavně o pře-
nos nových myšlenek ze zahra-
ničí. Proto je ČMA členem Ev-

ropské manažerské asociace a v tomto roce jako 
zakládající člen pomohla se založením české po-
bočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný 
rozvoj (WBCSD). Tato organizace, v jejímž čele 
stojí 200 nejvyšších představitelů globálních firem, 
se snaží o celosvětovou strategii v oblasti „udržitel-
ného rozvoje“, která se týká nejen životního pro-
středí, ale hlavně rozvoje lidských zdrojů celé pla-
nety, nových technologií ve všech oblastech prů-
myslu, ale také životního stylu, a hlavně společen-
ské zodpovědnosti firem.

Další klubová setkání budou navazovat každý 
měsíc. „Základním posláním Brněnského mana-
žerského klubu je podávat zajímavé, aktuální a od-
borné informace, umožňovat výměnu názorů a na-
vazování kontaktů manažerům z různých oborů 
činností. 

Mohou zde diskutovat v neformální atmosfé-
ře se svými kolegy   vrcholovými manažery vý-
znamných českých i zahraničních podniků, bank, 
poradenských a konsultačních firem, pracovní-
ky ministerstev, státních orgánů a institucí a mno-
ha jinými zajímavými lidmi z oblasti vědy, kultu-
ry, sportu, medicíny, medií, diplomacie,“ prohlá-
sila MVDr. Dana Odehnalová, MBA, předsedky-
ně Brněnského manažerského klubu, která prošla 
úspěšnou pedagogickou a vědeckou dráhou ve far-
maceutickém průmyslu, ale také v obchodu a mar-
ketingu a nyní působí kromě dalších aktivit jako ře-
ditelka společnosti ResVinia. 

(red)

Klubová setkávání manažerů v Brně

Polovina října byla pro Českou manažerskou asociaci významným dnem 
– osobnosti manažerského a podnikatelského světa se sešly při prvním 

jednání Brněnského manažerského klubu...

Programátoři CNC 
strojů budou vyrůstat 
na Třebešíně

První Haas Technical Education Center 
(HTEC) v České republice bylo v říjnu slav-
nostně otevřeno v prostorách Střední průmys-
lové školy Na Třebešíně v Praze 10. Cílem to-
hoto inovativního výukového projektu je vy-
chovávat odborníky pro programování CNC 
(číslicově řízených) strojů, jichž je na trhu prá-
ce nedostatek, a také specialisty pro práci s tě-
mito stroji, které jsou dnes trendem napříč vý-
robní sférou. Absolventi tohoto oboru tak vý-
znamně posílí své šance na uplatnění na trhu 
práce.

Podobných výukových center vzniklo dosud 
celkem 66 v celé Evropě a zatím pouze jedi-
né v Česku.

„Jádrem programu HTEC je ujištění, že po-
třebné a žádoucí věci lze vyrábět kdekoliv na 
světě, a během doby (s tím, jak porostou mzdo-
vé náklady v rozvojových zemích) nebude té-
měř záležet na tom, kde je CNC obráběcí stroj 
umístěn,“ řekl RNDr. František Bártl, ředitel 
SPŠ Na Třebešíně, a dodal:„Bude záležet pou-
ze na dovednostech a šikovnosti lidí, kteří na-
vrhují produkty a obsluhují stroje CNC. Jinými 
slovy – na konstruktérech a technicích.“ 

(tz)
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Před podobným jednáním 
může dodavatele ochránit pře-
devším dokonalá znalost ob-
chodního partnera. Dle poznat-
ků KUPEG úvěrová pojišťov-

na, a.s., by následující varovné znaky měly 
každého dodavatele vést k maximální opa-
trnosti:

Patří k nim například nedávná změna 
vlastnické struktury odběratele či nečitelná 
vlastnická struktura. Může to být rovněž za-
pojení lidí bez základních zkušeností v da-
ném oboru v managementu, anebo náhlá re-
aktivace dlouhodobě spící firmy. Podezřelý 
může být také neočekávaně vysoký objem 
poptávky na dodání na fakturu, ochota firmy 
akceptovat výrazně vyšší cenu než je cena 
obvyklá za předpokladu odběru na fakturu 
nebo zapojení osob s kriminální či jinak po-
chybnou minulostí.

Výše uvedené charakteristiky byly a jsou 
typické pro případy podobných pokusů, kte-
ré KUPEG v průběhu letošního roku iden-
tifikoval. Pokusy o poškození klientů KU-
PEG ve většině případů zachytil díky roz-
sáhlé znalosti domácího trhu, dlouhodobým 
zkušenostem s chováním firem i osob a roz-
víjením spolupráce s klienty. Pro samotného 
dodavatele je srovnatelná míra prevence jen 
obtížně dosažitelná.

Selhává každý 
16. až 17. český odběratel

Společnost KUPEG úvěrová pojišťovna, 
a.s., průběžně monitoruje úroveň platební 
morálky různých sektorů a teritorií. Ve své 
analýze z konce září se zaměřuje na situa-
ci na svém domovském trhu, v České Re-
publice. Údaje za analyzované období leden 
2008 až březen 2012 postihují reálné trans-
akce v hodnotě 332 miliard korun.

Index platební morálky ukazuje vývoj 
množství pohledávek nezaplacených déle 
než tři měsíce po splatnosti. Pro porovnání 
vychází z globální situace platební morálky 
v roce 2007 (= 100).

Po problematickém období 2008–2009, 
kdy se riziko selhání tuzemských odběratelů 
téměř ztrojnásobilo, pozorujeme postupnou 
stabilizaci situace a dokonce mírné zlepše-
ní. Periodická zhoršení i nadále pozorujeme 
u pohledávek vzniklých před koncem kalen-

dářního roku, kdy se mnoho podniků přezá-
sobí a krátkodobě se dostane do potíží s ca-
sh-flow. Zdaleka už však výkyvy nedosahu-
jí takových dimenzí, jako tomu bylo u před-
vánočních transakcí v letech 2008 a 2009.

Situace v ČR se přibližuje předkrizové 
úrovni, i nadále však jsou pohledávky za 
tuzemskými odběrateli výrazně rizikovější 
než tomu je u většiny našich nejsilnějších 
exportních teritorií. Stále platí, že u čes-
kých odběratelů, kteří jsou odsouhlaseni 
credit managementem dodavatele, lze oče-
kávat selhání ve zhruba šesti procentech pří-
padů. S blížícím se koncem roku a zpoma-
lující ekonomikou jak v ČR, tak i u nejvý-
znamnějších obchodních partnerů očekává-
me postupné zhoršování platební morálky. 
K podobně dramatickému vývoji jako v le-
tech 2008–2010 by však dojít nemělo.

Průměrná platební podmínka 
se pohybuje mírně nad 40 dny

Rostoucí míra propojištěnosti a různost pla-
tebních podmínek, které jsou uplatňovány, 
potvrzují, že si většina dodavatelů uvědomu-
je zvýšenou míru rizika, které podstupují při 
poskytnutí dodavatelských úvěrů. Kratší pla-
tební podmínku dávají čeští dodavatelé odbě-
ratelům v Maďarsku, většina našich obchod-
ních partnerů včetně Slovenska či Polska 
odebírá na delší splatnost. Nutno podotknout, 
že kratší platební podmínka ještě neznamená 
i rychlejší zaplacení. Požadovaná doba splat-
nosti pohledávek se prudce zvýšila s nástu-

pem finanční krize v průběhu roku 2008, kdy 
z cca 55 dnů vyletěla na 70. KUPEG odha-
duje, že jeho klienti tímto způsobem poskyt-
li svým obchodním partnerům přes 3 miliar-
dy korun provozního financování.

Následné potíže všech zúčastněných však 
donutily věřitele/dodavatele požadovat po-
skytnuté financování zpět a platební podmín-
ka se opět zkrátila na průměrných 55 dnů.  

Toto zpřísnění podmínek dodavatelských 
úvěrů se bohužel potkalo s odlivem bankov-
ních úvěrů. Další financování, již na úkor 
věřitelů, si odběratelé vzali nedodržením 
a překročením dohodnuté platební podmín-
ky, což vyústilo v dramatický, až trojnásob-
ný, nárůst počtu selhání.

V tuto chvíli nepozorujeme tlak na navý-
šení dodavatelského financování. To spolu 
s mírným růstem objemu poskytnutých ban-
kovních úvěrů potvrzuje stabilizovanou si-
tuaci.

Ing. Michal Veselý,
předseda představenstva a generální ředitel,

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

Opatrně s podezřelými odběrateli, 
podvody ovlivňují platební morálku v ČR
Situace v ČR naznačuje stabilní platební morálku, kazí ji však množící se počty nekorektního 
až podvodného jednání. Vyplývá to z podkladů KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., Na úrovni 
platební morálky Českých firem se do značné míry podílí i úmyslné poškozování dodavatelů 
a věřitelů. 

přijme absolventy VŠ strojírenského 
zaměření pro výkon těchto funkcí : 

Ředitele závodu v Rusku 
Ředitele OŘJ 
Zástupce ředitele OŘJ 
Zástupce techn. ředitele pro oddělení 
konstrukce, výzkumu a vývoje 
Konstruktér-projektant 
Technolog-projektant  
 
 
 

 

Nabízíme: 
Odpovídající mzdové ohodnocení 
Zahraniční stáže 
Stabilní a perspektivní uplatnění s 
možností dalšího kariérního růstu 
Firemní benefity, včetně bezplatného 
ubytování/inspekční pokoj 

Kontakt : tel.:565360211,e- mail. zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz 

Pro absolventy středních strojírenských škol výkon funkcí : 
Mistr, výrobní kontrolor, programátor CNC, technolog 

inzerce
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O nositelích ocenění Dobrý tuzemský 
potravinářský výrobek „Česká chuťov-
ka 2012“ rozhodla již 4. října dvanáctičlen-
ná  hodnotitelská komise nezávislých od-
borníků, disponujících vysokým kreditem. 
Odborným garantem soutěže byl Výzkum-
ný ústav potravinářský Praha, v.v.i., v jehož 
sídle se každoročně  hodnocení uskutečňu-
je. Předsedkyní hodnotitelské komise  byla 
opět ředitelka ústavu Ing. Slavomíra Vavrei-
nová, CSc. Tento renomovaný ústav také sa-
motný průběh hodnocení výrobků organizu-
je a zabezpečuje tak vysokou míru její re-
gulérnosti. 

Letos se také již podruhé  zároveň soutě-
žilo o značku „Dětská chuťovka 2012“, kde 

o nositelích tohoto označení rozhodla auten-
tická dětská porota složená z žáků dru-
hého stupně ZŠ působících v Dět-
ské tiskové agentuře a studen-
tů prvního ročníku VOŠ 
ekonomických studií 
a SPŠ potravinář-
ských technologií 
z Prahy 2.

S o u t ě ž 
o značky Dob-
rý tuzemský potravinář-
ský výrobek „Česká chuťovka 2012“ 
a „Dětská chuťovka 2012“ pomáhá spotřebi-
telům objevit typické chutné české potravi-
ny. O rostoucím zájmu o značku svědčí sku-

tečnost, že se o ni 
ucházelo o 50 % 
více výrobků než 
loni – do České 
chuťovky přihlási-
lo 39 výrobců cel-
kem 104 potravi-
ny, z nichž 50 od 
33 výrobců Českou 
chuťovku 2012 na-
konec získalo. Do 
Dětské chuťovky si 
trouflo 12 výrobců 
s 22 potravinami, 
z toho ocenění zís-

kalo 8 z nich pro celkem 11 potravin. Zásad-
ním kritériem, které musí každý přihlášený 
výrobek splňovat, jsou jeho vysoké chuťové 
parametry, samozřejmým předpokladem je 

jeho vysoká kvalita. Neméně 
důležitou součástí hodno-

cení je také design 
výrobku a jeho 
s p o t ř e b i t e l -

ská využitelnost. 
Spojením těchto pa-

rametrů s českým pů-
vodem potravin je znač-

ka Česká chuťovka zcela ne-
zaměnitelná s jinými ocenění-

mi, která jsou v ČR udělována. 
Dalším jejím charakteristickým ry-

sem je, že má sice vítěze, ale nemá po-
ražené – vynikající byly všechny přihlášené 
výrobky, takže už samotná účast v soutě-
ži může být pro zákazníky 
výborným vodítkem, 
za kterými výrobky si 
výrobci po všech strán-
kách stojí a nedali před-
nost podbízivé ceně před 
chutí a kvalitou, jak se v ji-
ných případech často stává.

Obě soutěže se letos nesly ve 
znamení 50 % – kromě již zmí-
něného růstu přihlášených výrob-
ků oproti loňsku o 50 % se také úspěšnost 
v získání značky u přihlášených potravin 
v obou soutěžích pohybuje okolo 50 %. Je 
rovněž zajímavé, že obě poroty, jak „dospě-
lá“, tak ta dětská, jsou přibližně stejně ná-

ročné a drží se svých osvědčených standar-
dů a nároků, protože podobnou úspěšnost 
okolo 50 %, zaznamenaly přihlášené potra-
viny i v loňském ročníku. 

K novinkám letošního ročníku patří nová 
kategorie ocenění – cena novinářů, kterou 
formou anketních lístků vybrali na základě 
ochutnávky přímo před slavnostním cere-
moniálem sami přítomní novináři z těch vý-
robků, které již letošní ocenění získaly. Le-
tos jim nejvíce učarovalo pivo Baron 15% 
z Pivovaru Svijany, a.s.

Kompletní výsledky České chuťovky 2012 
i Dětské chuťovky 2012 jsou zveřejněny 
také na webu www.ceskachutovka.cz a rov-
něž na facebooku Česká chuťovka. Na něm 
se organizátoří chystají postupně zveřejňo-
vat ve spolupráci s výrobci také fotografie 

vítězných výrobků včetně podrobněj-
ších informací o nich, ale i o dal-

ších potravinách nominovaných 
do soutěže Česká chuťovka, 

o jejich dostupnosti, a také 
o novinkách v nabídkách 

výrobců, kteří se hlásí 
k zásadám České chu-
ťovky.

Vzniká tak postupně zajíma-
vá platforma pro zákazníky, kteří hleda-

jí opravdu chutné potraviny, jakož i pro je-
jich výrobce!

Kdo si z obou soutěží odnesl ocenění, se 
dočtete na www.iprosperita.cz.

(tz)

Jak dopadla letošní Česká chuťovka
V Národním zemědělském muzeu v Praze byly 18. října slavnostně vyhlášeny 
výsledky IV. ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká 
chuťovka 2012“, která probíhala opět v osvědčené spolupráci společnosti SYMPEX 
GROUP s vydavatelstvím AGRAL, za odborné součinnosti VÚ potravinářského Praha 
a pod záštitou skupiny COOP. Partnerem soutěže bylo Národní zemědělské muzeum. 

Asi málokdo by mohl něco namítnout pro-
ti faktu, že velká část produkce z našich vi-
nařských regionů zaznamenala v průběhu 
uplynulých let obrovský kvalitativní posun. 
Vína z Moravy a vína z Čech přestala být po-
pelkami, které zazáří jen ojediněle. Přispělo 
k tomu mnoho pozitivních změn ve vinicích 
i v technologiích. Využití moderních postu-
pů od zpracování hroznů přes řízené kvaše-
ní, dozrávání, skladování až po samotnou dis-
tribuci. 

Díky vinařské osvětě největších tahounů na 
trhu se podařilo také  postupně změnit i nazí-
rání spotřebitelů na svět vína, a tím také zajis-
tit odbyt vyšší produkce. Lidé dnes dokáží více 
ocenit a preferovat kvalitu vnímanou jako ne-
všední prožitek při seznamování se s odrůdo-
vou pestrostí, specifickými zvláštnostmi  jednot-
livých vinařských obcí i samotných vinic. Zkrát-
ka, víno se v české kotlině, řečeno slovy básníka, 
opět skrze člověka přiblížilo Bohu...

Jedním z oněch tahounů na trhu je bezespo-
ru také akciová společnost Znovín Znojmo se 
sídlem v Šatově. Odtud je mimochodem už jen 
kousek, co by několikrát  kamenem dohodil, do 
Národního parku Podyjí ukrývajícího vinici Šo-
bes, bezesporu nejkrásnější u nás a jistě srov-
natelnou s podobnými skvosty ve světě. Tento 
podnik střední velikosti, s ryze českým kapitá-
lem, prošel v uplynulých dvaceti letech – kte-
ré si mimochodem se všemi svými zaměstnanci, 
obchodními partnery a tisícovkami klientů a pří-
znivců nedávno připomněl – velkými a nepře-
hlédnutelnými změnami. 

Tehdy, na počátku 90. let navázal nově vzniklý 
management na bohaté vinařské tradice regionu 
i zkušenosti svých předchůdců z bývalého stát-
ního podniku Moravské vinařské závody Znoj-
mo,  jehož unikátní křížový sklep v Příměticích 
získal do vínku. To by samo o sobě asi nestači-
lo pro nastartování budoucího dynamického vý-
voje. Management dokázal krok za krokem mis-
trně kloubit moderní výrobní postupy a techno-

logie s environmentální politikou firmy prostou-
penou všemi jejími činnostmi. Od dodržování 
pracovních postupů na svých vinicích, podříze-
ní všeho nejvyšší kvalitě až do zlatistého moku 
v lahvi.

Dokázat vyrobit nevšední vína schopná zís-
kat si oblibu spotřebitelů je sice dobré, ovšem 
k zajištění úspěchu na trhu to ještě nestačí. Pro-
to vedení akciově společnosti cíleně usilovalo 
od samého počátku o vybudování vlastní pro-
dejní, distribuční i spotřebitelské sítě nespolé-
hajíce jen na prodej v maloobchodě, ve vybra-
né síti supermarketů či jinde. Velmi brzy fir-
ma uplatnila dobře propracovaný internetový 
prodej propojený se všemi aktivitami firmy. 
Téměř učebnicovým příkladem se ve Znoví-
nu stalo budování systému podpory prodeje na 
bázi spojování zájmu o víno s vinařskou histo-
rií a současností, s aktivním využíváním vol-
ného času jednotlivců i celých rodin v rámci 
akcí se zajímavým programem. Znovín zkrátka 
„oprášil“ a umně využil mnohé poučky o způ-
sobu přiblížení prodeje lidem, jeho spojování 
se zájmy klientů. Za připomenutí zde stojí ze-
jména řízené degustace vín pravidelně organi-
zované na různých místech v ČR, košty a dny 
otevřených dveří ve vybraných sklepích, pravi-
delná jarní a podzimní tématické výlety za po-
znáváním vinařského kraje. 

Opomenout nelze také každoroční podzim-

ní putování po archivních sklepích s nabíd-
kou vín – mimochodem letošní bylo již jubi-
lejní, patnácté. Za zmínku stojí rovněž vytvá-
ření klubu milovníků vín, pravidelné vydávání 
katalogů obsahujících informace o vínech, ce-
nách, dopravě a distribuci, o všech akcích a za-
jímavostech. Firma již léta podporuje cyklotu-
ristiku ve spojení s prohlídkou vinic v přírod-
ně zajímavých lokalitách, je organizátorem tra-
dičního amatérského cyklistického závodu Vi-
nařská 50 – AUTHOR Znovín Cup. Podporu-
je Nording Walking turistiku, kde zmapoval 12 
tras nádhernou přírodou v místech, kde „želez-
ná opona“ dříve oddělovala dva rozdílné svě-
ty. Při Znovín Walkingu si přijdou na své začá-
tečníci, rodiny s dětmi i náročnější polykači ki-
lometrů. V podzimních měsících se ve spoje-
ní s tradičním historickým znojemských vino-
braním koná řada akcí spjatých s ochutnávkou 
vín, a zvláště burčáků. Tím ovšem výčet aktivit 
zdaleka nekončí. Vraťme se však k vínům, kte-
rá jsou základem pro všechna tato usilování za-
měřená na budování tradic firmy, značky, pově-
domí o výsledcích práce vinařů Znovínu mezi 
veřejností, a zvláště pro úspěšný prodej.

Asi nejpřesvědčivějším argumentem o kvalitě 
vín mohou být, kromě vlastní zkušenosti, zejmé-
na jejich ocenění na prestižních výstavách a sou-
těžích doma i ve světě. V případě akciovky Zno-
vín Znojmo jich je opravdu mnoho. Již při let-

mém pohledu do statistik jen za rok 2011 najde-
me nejméně tři desítky vín pyšnících se medai-
lemi z vinařských soutěží u nás i ve světě. Le-
tos přibyla další. Znovín získal cenu Vinař roku 
2012 za kolekci ledových, slámových, pozdně 
sběrových a dalších speciálních vín, pyšní se ti-
tulem Champion a zlatou medailí Král vín Čes-
ké republiky 2012 za Tramín červený – výběr 
z bobulí – 2011 z vinice U tří dubů. Toto víno 
bylo oceněno také Velkou zlatou medailí v pres-
tižní soutěži konané v americkém San Francis-
cu. Přitom je zde navýsost zásadní fakt, že nejde 
o žádná vína speciálně vyrobená pro prestižní 
soutěže. Jsou to vína obsažená v nabídce, a tak 
se může každý sám přesvědčit o jejich jedineč-
nosti a kvalitách, díky kterým v široké konku-
renci zaujala hodnotitele a často získala ty nej-
vyšší body.

Na vínech znojemské vinařské podoblasti, 
a speciálně z produkce Znovínu Znojmo, člo-
věk ocení kvalitu spojenou se specifickými nu-
ancemi chutí a vůní daných klimatem, půdním 
složením v jednotlivých lokalitách, na konkrét-
ních vinicích i umem vinařů. Je zde však ještě 
zvláštní přidaná hodnota: naprostá jistota, že ví-
nem ze Znovínu nikoho neurazím, nikoho nena-
pálím, nýbrž znásobím počet těch, kdo je bude 
milovat. Proto si nemohu odpustit ještě poslední 
šestici slov: Znovíne, Znovíne, ještě že tě máme!

Jiří Novotný 

Vína, která máme rádi

Závěr podzimního dne se zapadajícím sluncem je na vinici U tří dubů nevšedním zážitkem
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Vstupoval jste do volební kampaně jako ne-
závislý kandidát, ale veřejnosti známý jako 
vrcholný představitel českého zemědělství. 
Postavil jste strategii a taktiku právě na tom-
to faktu?

Nejenom na něm, ale samozřejmě, že jsem 
toho využil. Přesvědčil jsem se, že lidé mě 
z médií znají a to byla moje výhoda. Za zá-
klad kampaně jsem si vzal návrat českých 
potravin, práci pro české ruce a venkov. 
Přesně to, co chrudimský volební obvod po-
třebuje a k čemu má potřebné přírodní i lid-
ské zdroje.

Jako manažer víte, že o vítězství nebo 
prohře rozhoduje nikoli jednotlivec, ale 
síla týmu. Podle jakých kritérií jste vy-
bíral spolupracovníky a jak vám pomohli 
do parlamentní lavice? 

Mně se podařilo sestavit opravdu špičkový 
tým. Už asi dva roky spolupracuji s agentu-
rou Agronom marketing, kterou vlastní dnes 
už můj přítel Ing. Jaroslav Tomšů, který se 
živí pořádáním odborných agrárních, eko-
nomických a manažerských fór po celé re-
publice a má k tomu účelu uzpůsobený svůj 
tým mladých lidí. K nim jsem přizval šéfy 
chrudimské a havlíčkobrodské agrární ko-
mory a vybrané agrárníky z této oblasti. 
Vše bylo pod velením kolegy Tomšů. V zá-
věrečné fázi volební kampaně, ve druhém 
kole, jsme posílili o 10 dobrovolníků z růz-
ných koutů republiky plus můj syn a dcera. 
Přihlásili se mně dokonce dva dobrovolníci, 
mí sympatizanti z terénu, které jsem před 
tím neznal. V tu dobu operovalo na úze-
mí volebního obvodu asi 25 lidí. Pracovali 
pro mne s velkou chutí a nadšením. V tom 
byl rozdíl mezi mnou a stranickou mašiné-
rií protikandidáta největší. Naši lidé se či-
nili s velkým nasazením a nadšením, s ví-
rou ve vítězství. 

Zmínil jste se o unikátních, ve světě dosud 
nepoužitých, metodách, které jste nasadil 
ve volebním boji. V čem spočívaly?

No nevím jestli ve světě, ale v rámci ČR 
byly v naší kampani použity prvky a postu-
py, které tu ještě nebyly. Byl to například 
pojízdný billboard na motorové tříkolce ve 
tvaru písmene A. Najezdil bezmála 3000 ki-
lometrů. Druhé vozidlo byla pojízdná pro-
dejna coby pojízdný sklad mých volebních 
předmětů, které jsme rozdávali lidem. Mís-
to mítinků, které dnes lidi opravdu nezají-
mají, jsme základ volební kampaně postavi-
li na koncertech s cimbálkou zpěváka lido-
vých písní Jožky Šmukaře. Uspořádali jsme 
osm koncertů v největších sídlech volební-
ho obvodu. Probíhaly tak, že před koncer-
tem jsme v okruhu cca 10 km pozvali voli-
če letáčkem distribuovaným poštou do kaž-
dé rodiny. Při samotném koncertu jsem se 
sám jenom představil a stručně řekl lidem, 
proč do Senátu kandiduji. Zásadně jsem ne-
dělal žádné politické přednášky. Pouze jsem 
odkázal na svůj web, na němž si mohli voli-
či můj politický program přečíst. Místo toho 
jsem s Jožkou Šmukařem zazpíval několik 
písní. Při tom všem se čepovalo pivo, po-
dávaly klobásy a moje volební dárečky. Ty 
byly sestaveny jako symbol českých potra-
vin a byla jich celá řada – perníkové podko-
vičky, cukrové homolky, pytlíčky s kmínem 
a mákem, jablkové müsli tyčinky, poznám-
kové bločky „Kupujte české potraviny“ 
a k nim propisovačky, půdruhakilové sáčky 
brambor. K tomu volební noviny atd. Když 
například končil v jednu neděli koncert na 
náměstí v Havlíčkově Brodě, tak jsme na-
počítali ještě 280 lidí. Toto nemůže nahra-
dit žádný mítink s předsedou strany či pre-
zidentským kandidátem.

Byly tu i další prvky – moje billboardy 
na balících slámy, moje brambory v obcho-

dech, které dostal zákazník při překročení 
stanovené částky útraty.

Jaké zkušenosti jste získal v politickém 
boji a co od působení zákonodárce očeká-
váte, resp. co mohou očekávat vaši voliči 
a české zemědělství?

Tak pro mne to nebyla první kampaň, už 
jsem kandidoval do Parlamentu ČR kdy-
si za Stranu venkova. Ale člověk se učí 
vždy a tato kampaň mně skutečně obohati-
la. Přes měsíc jsem byl denně od rána do ve-
čera mezi lidmi. Před obchodními centry, po 
vesnických obchodech, kde mne pustili, tak 
ve fabrikách a nebo před nimi, když šli lidé 
z práce. Jezdil jsem mezi hasiče, na venkov-
skou poutě. Lidé se ke mně chovali velmi 
hezky a moje hlavní zkušenost je, že se vy-
platí být slušný a čestný. Že se vyplatí há-

jit zájmy této země a naopak se nevyplatí je 
jenom předstírat – viz naprostý debakl jed-
noho z mých protikandidátů. Další zkuše-
nost je, že na lidi neplatí různé podpásovky, 
které byly proti mně ve druhém kole použi-
ty. Když si získáte jejich důvěru, máte vel-
ký kapitál, a je potřeba ji nezklamat. To se 
mně podařilo.

Pokud se týká toho, co ode mne mohou 
voliči očekávat v mé senátní práci, tak pře-
devším to, že jim musím jejich důvěru vrá-
tit. Je to běh na dlouhou trať, ale nejdříve 
musím spolu s ostatními vybranými kole-
gy senátory dostat problematiku venkova, 
zemědělství, potravinářů a českých potra-
vin do hlav českých politiků. Musím docí-
lit toho, aby se o těchto klíčových národo-
hospodářských tématech  mluvilo v nejvyš-
ších politických patrech. Teprve potom musí 
přijít návrhy konkrétních řešení k zastave-
ní negativního vývoje. Mým ústředním té-
matem je oživení venkova, českého země-
dělství a českých potravin. Při některé jiné 
příležitosti si můžeme pohovořit o tom, kam 
se značná část našeho venkova přes všech-
ny často frekventované fráze politiků a růz-
ných programových příživníků rozvoje ven-
kova dostala.

Zemědělci si přejí, abyste zůstal v čele 
Agrární komory ČR, přestože vy jste sou-
běh funkcí u politiků kritizoval. Zůstane-
te prezidentem komory, nebo ne, případ-
ně budete něco na své práci měnit?

Tak to už je rozhodnuto – zůstanu. Po dva-
ceti letech historie Agrární komory ČR je tu 
příležitost, aby její šéf stanul v horním patře 
české politiky a získal pozici pro účinnější 
obhajování zájmů českých zemědělců. Bylo 
by škoda této příležitosti nevyužít a před-
sednictvo AK mně jednomyslně doporuči-
lo, abych tak učinil. Ostatně doba překrývá-
ní obou funkcí už není nijak dlouhá, jenom 
rok a čtyři měsíce.

za rozhovor poděkoval a hodně úspěchů 
v nové funkci popřál Pavel Kačer

Dostat zemědělství do hlav politiků
Může slušný člověk uspět v politice? A zajímá veřejnost hájení zájmů českého venkova? 
Prezident Agrární komory ČR a senátor Ing. Jan Veleba vsadil na slušnost a „českou kartu“ 
v uplynulých senátních volbách. První úspěch už má za sebou, když s velkým náskokem 
zvítězil ve volebním obvodu Chrudim.  

Ing. Jan Veleba,
prezident Agrární komory ČR a senátor

Sněmovna na zasedání koncem října po-
slala do dalšího čtení návrh legalizace léčeb-
ného konopí. Konopí si razí cestu k pacien-
tům. „Alzheimer, astma, roztroušená skleró-
za, možná i rakovina a v neposlední řadě lu-
pénka nebo atopický ekzém jsou diagnózy, 
na které odborníci ve světě už delší dobu do-
poručují konopí,“ řekl Jiří Stabla, odborník 
na konopí z Konopnyshop.cz a další krok 
proto vítá. I když je legalizační proces velmi 
zdlouhavý a vzbuzuje řadu otázek. 

Ačkoli se stále nemocní k léčebné marihua-
ně dostávají pokoutně, stát je ponižuje záka-
zy pěstování a vyhrožuje jim soudy, už dnes 
mohou legálně využít prostředků vyráběných 
z takzvaného technického konopí (canna-
bis sativa). V lékárnách, či nově otevřené ko-
nopné lékárně v Obchodním centru Leťnany 
v Praze, jsou zdravotnické prostředky z kono-
pí, které lze získat bez předpisu a legálně. Jed-
ná se např. o konopnou mast Carun doporučo-
vanou při léčbě. Vysoce účinná mast je jako 
jediná vyrobena z celých rostlin konopí. Je 
vhodná při kožních potížích a bolestech.  „Ne-

jedná se jen o účinky THC. Vedle této psycho-
aktivní látky konopí obsahuje řadu zdraví pro-
spěšných látek, jako jsou cannabinoidy nebo 
esenciální mastné kyseliny, a to v ideálním 
poměru pro lidský organizmus,“ vysvětlil Jiří 
Stabla, zástupce výrobce zdravotnických pro-
středků Carun. 

Obava z vysoké ceny
Poslanci předpokládají, že gram konopí se 

bude pohybovat v ceně od 80 do 200 korun. 
Za dávku legálního konopí zaplatí pacienti 
s roztroušenou sklerózou či Parkinsonem mě-
síčně až 1200 Kč.  Podle Jiřího Stably je cena 
neúměrně vysoká. „Kdyby se licencované ko-
nopí vyrábělo u nás, cena bude až o dvě tře-
tiny nižší,“ řekl. V takovém případě by paci-
enti měli měsíčně nárok na zhruba pět gramů, 
což je tristní a pro léčbu by tato dávka vel-
mi pravděpodobně nestačila. Dávkování mari-
huany u léčby v zahraničí se pohybuje v roz-
mezí 1 až 5 g na den.

Existují jiná řešení?
„Pro uspokojení poptávky, která nyní pře-

vyšuje nabídku, by vážně nemocní měli do-
stat šanci si rostlinu vypěstovat doma, tedy za 
minimálních nákladů. Je také důležité připo-
menout, že není znám případ úmrtí ani nená-
vratného poškození zdraví. Protože však sa-
mopěstování není všespásné, vedla by cesta 
vytvořením velké tírny na zpracování konopí, 
která zatím v Česku chybí,“ míní Jiří Stabla. 

Dnes je například legálním českým zdravot-
nickým prostředkem zatím jen konopná mast 
Carun doporučovaná při léčbě. Vedle produk-
tů vzniklých zpracováním stonku roste zájem 
o výrobky z konopného semene.

O tom, že konopí má vedle psychoaktivních 
i léčivé účinky, je lidstvo přesvědčeno od ne-
paměti. Odvěká medicína využívala všech 
částí rostliny od květů po kořeny konopí. Ješ-
tě v padesátých letech minulého století napro-
sto otevřeně, převážně pro jeho antibiotické 
a analgetické vlastnosti. Pak se však v Čes-
ku na dlouhá léta nad výzkumem této rostliny, 
a především nad jejím legálním léčebným uži-
tím zavřela voda. (tz)

Konopnyshop.cz: Legalizace léčebné marihuany o krok blíže lidem Kvalita za spotřebitelem, 
spotřebitel za kvalitou

Pro Sdružení českých spotřebitelů je bez-
pečnost a kvalita potravin trvalou prio-
ritou, na níž se soustřeďuje dlouhodobě, 
a zejména systematicky. Umožňuje to mj. 
spolupráce v České technologické platfor-
mě pro potraviny, v jejímž rámci již něko-
lik let SČS řídí a koordinuje práci Pracovní 
skupiny Potraviny a spotřebitel. „Chceme 
zvyšovat možnosti spotřebitele orientovat 
se v kvalitě potravin, aby se mohl a uměl 
lépe rozhodnout; to je jednoznačná priori-
ta této skupiny. Na našem trhu je široká na-
bídka potravin – od domácích producen-
tů i z dovozu, jsou kvalitní i méně kvalit-
ní. Je při tom velmi zavádějící a zjednodu-
šené se orientovat pouze podle původu zbo-
ží, navíc to není často nijak jednoduché,“ 
uvedl Libor Dupal, předseda SČS a předse-
da této pracovní skupiny. Důležitou součás-
tí aktivit rozvíjených na tomto poli je edita-
ce publikací vydávaných tiskem i šířených 
elektronicky. První publikace je zaměřená 
na kvalitu čerstvého masa. Další publikace 
nese název „O lahůdkách pro spotřebitele“ 
a zaměřuje se na lahůdkářské výrobky. Tře-
tí publikace z edice Jak rozpoznat kvalitu? 
je „Svět kávy“. „Zájemci o tištěné publika-
ce se mohou obrátit na naše regionální kon-
taktní místa či přímo na ústředí SČS,“ upo-
zornil Libor Dupal s tím, že na webu SČS 
jsou v plném textu i další publikace.

(tz)

ČSOB Leasing a Zetor
Od letošního podzimu mohou zákazníci při 

koupi traktoru Zetor prostřednictvím financo-
vání od společnosti ČSOB Leasing čerpat nové 
výhody, například nulové navýšení, schválení 
smlouvy na koupi traktoru pouze dle předlože-
né žádosti o financování a identifikačních do-
kladů nebo pojištění prodloužené záruky kryjí-
cí zejména škody vzniklé opotřebením. Každý 
zákazník při využití Zetor Finance obdrží po-
ukaz na servis a oleje v hodnotě 10 000 korun. 
Výhodné finanční služby a produkty od spo-
lečnosti ČSOB Leasing mohou zákazníci fir-
my ZETOR TRACTORS čerpat u všech auto-
rizovaných dealerů traktorů Zetor až do konce 
roku 2013. (tz)
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V rámci analýzy společnosti QCM byly po-
rovnány údaje od téměř 4500 veřejných zada-
vatelů. Rozbor ukázal, že celkem 29,8 % čes-
kých úřadů se vystavuje riziku zpochybnění 
způsobu, jakým zveřejňují své veřejné zakáz-
ky. Na rozdíl od zbývajících dvou třetin za-
davatelů totiž nemají jistotu, že jimi využíva-
ný elektronický nástroj je v plné shodě s poža-
davky zákona. Platnou certifikaci má v Čes-
ké republice přes 10 elektronických nástrojů. 
Nejvyužívanější z nich je Portál pro vhodné 
uveřejnění, který používá 21,8 % veřejných 
zadavatelů.

„Výsledky analýzy nás poměrně překvapi-
ly. A to zejména vysoký podíl zadavatelů, kte-

ří využívají necertifikované nástroje. Vysta-
vují se tím totiž možnosti zpochybnění všech 
svých zakázek, které byly prostřednictvím ta-
kového nástroje zveřejněny,“ uvedl David 
Horký, jednatel společnosti QCM, která do-
dává technické řešení pro Portál pro vhodné 
uveřejnění. „Úspěch Portálu pro vhodné uve-
řejnění nás samozřejmě těší. Portál má platný 
certifikát funkčnosti i certifikát prostředí. Za-
davatelům tak nabízíme jednoduchý intuitiv-
ní nástroj, který jim zaručuje dodržení zákon-
ných postupů,“ dodal David Horký.

Certifikát shody není jediným způsobem, 
jak prokázat shodu se zákonem o veřejných 
zakázkách. Není tedy nezbytným požadav-

kem pro provozování elektronického nástro-
je pro uveřejňování veřejných zakázek. Zá-
kon připouští i jiné způsoby. Certifikace má 
však oproti jiným způsobům větší důkazní sílu 
a prokazuje shodu vždy. Pro zadavatele tedy 
představuje nejjistější možnost, která je ochrá-
ní před případnými nadbytečnými výdaji spo-
jenými s prokazováním shody pomocí znalec-
kého posudku.

„Zadavateli hrozí, že jeho postup při zadává-
ní zakázky bude rozporován kvůli funkciona-
litě užitého elektronického nástroje. V tomto 
případě se uživatel necertifikovaného elektro-
nického nástroje nachází v horší pozici,“ vy-
světlil Jan Zahradníček z MT Legal advokát-
ní kanceláře, člen Asociace pro veřejné zakáz-
ky. „V případě námitek či řízení u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, které se týka-
jí zpochybnění shody elektronického nástroje 
s požadavky zákona, je zadavatel povinen pro-

kázat tuto shodu pro každou veřejnou zakáz-
ku samostatným znaleckým posudkem,“ sdě-
lil Marek Ženkl z Odboru komunikace Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR. 

(tz)

Třetina úřadů zveřejňuje zakázky pomocí 
necertifikovaného elektronického nástroje
Téměř 30 % českých úřadů uveřejňuje své veřejné zakázky u necertifikovaných 
poskytovatelů profilu zadavatele. Vyplývá to z analýzy společnosti QCM, předního 
dodavatele webových aplikací pro správu veřejných zakázek. Užíváním necertifikovaných 
nástrojů pro zveřejňování zakázek se přitom zadavatelé vystavují riziku zpochybnění shody 
se zákonem o veřejných zakázkách. V případě pochybností ze strany Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže pak musí tuto shodu prokázat znaleckým posudkem.

Podnikání formou franchisingu se před-
staví na nové a v Praze ojedinělé výstavě 
pro podnikání a franchising, kterou po-
řádá Franchise & Retail Academy a od-
borný magazín pro podnikání a franchi-
sing START ve dnech 22.–23. února 2013 
v Praze.  

„Střednědobou vizí je organizovat pra-
videlně minimálně jednou v roce speciali-
zovanou výstavu pro podnikání a franchi-
sing v konferenčních a výstavních prosto-
rách v Praze. Plánujeme progresi do dalších 
oborů souvisejících s podnikáním, čímž by-
chom rádi rozšířili portfolio zájemců i mož-
ností firem se výstavy účastnit,“ řekla Mo-
nika Hrubalová odborná poradkyně výstavy. 

Po celou dobu výstavy bude probíhat 
v konferenční části kongresového centra 
U Hájků doprovodný program. Přednášky, 
prezentace a diskuzní fóra jsou určeny pro 
všechny návštěvníky výstavy. Témata jako 
marketing, franchising, podpora podnikání, 
právní otázky a ukázky podnikatelských ře-
šení ocení zvláště návštěvníci z řad malých 
a středních podnikatelů a ti, co se rozhodují 

začít samostatně podnikat. Jak řekl Ing. Jiří 
Krajča, vedoucí čtvrtletníku START a po-
radce České asociace franchisingu: ,,Malé 
a střední podnikání je vhodnou oblastí, kde 
se franchising velice dobře uplatňuje. Jde 
o odbytový systém zboží a služeb na zákla-
dě licencí, který umožňuje příjemci fran-
chisy nadále právně samostatně podnikat 
na vlastní účet, což je jeho velkou přednos-
tí. Franchisové koncepty umožňují prodávat 
například módní zboží, obuv, kosmetiku, ale 
i  stavební materiály nebo letenky. Tímto 
výčtem nejsou zdaleka vyčerpány všechny 
oblasti franchisingu. Metoda je vhodná pro 
všechny, kteří chtějí pracovat naplno a pod-
nikat bez velkého rizika.“

V roce 2012 by měl počet franchisových 
sítí v ČR překročit 200. V minulém roce vý-
razně vzrostl počet franchisových poboček, 
a to z 3476 na 4366, což je skok o 25,6 %. 
Dle nedávného průzkumu uvedlo 19 systé-
mů v ČR, že otevřou 21–30 nových franchi-
sových poboček a 10 systémů předpokládá, 
že otevře 51–100 nových a tři systémy mají 
v plánu otevřít 300–500 nových poboček. 

V České republice zaměstnávají franchisové 
sítě odhadem 30 000 osob, což je v průmě-
ru kolem 200 zaměstnanců na jeden systém. 
Tento nárůst nových poboček jistě přispěje 
ke zkvalitnění komunální sféry měst a obcí 
a vytvoří nemalý počet pracovních míst. Ge-
nerálním partnerem výstavy pro podnikání 
a franchising se stala společnost NATUR-
HOUSE, celosvětová síť dietetických center 
s vedoucím postavením v České republice, 
na Slovensku i v zahraničí. Master franchi-
se licenci pro Českou republiku a Sloven-
sko získala v roce 2008 společnost REDU-
CCIA s.r.o., první dietetické centrum NA-
TURHOUSE v České republice bylo otevře-

no říjnu 2008. V současnosti otevřeli odbor-
níci na zdravou výživu a redukci nadváhy 
již svoji 50. pobočku. Prestižní portál Fran-
chise Direct zařadil NATURHOUSE na se-
znam Top 100globálních franchisingových 
systémů.

Hlavní partnerství potvrdil franchisový 
koncept DietFitness, který představuje revo-
luční koncept, jenž svým pojetím spadá do 
tzv. Medical Fitness a je zaměřený na tuky. 
Vychází z potřeb lidí redukovat nadbytečné 
kilogramy. Je určen pro vyznavače nového 
životního stylu, převážně lidem, kteří chtějí 
hubnout na základě logických principů nebo 
si chtějí udržet, či zvýšit svoji kondici. 

Jednou vymyslet, stokrát prodat

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat:

Franchise & Retail Academy s.r.o.
Lhotská 2202, 193 00 Praha 9
Ing. Jiří Krajča
Tel: 603 203 828
E-mail: krajcajiri@seznam.cz
www.franchising-academy.cz

Poradce projektu
Monika Hrubalová
m.hrubalova@vosp.cz
tel.: 606 096 657

Press office
Vyšší odborná škola publicistiky
www.vosp.cz
www.vystavafranchisingu.cz

Termín konání: 
22.-23. 2. 2013 (pátek a sobota) od 10,00-18,00 hodin

Místo konání: 
Kongresové centrum 
U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1

(tz)

Vzdělávání jako proces neustálého osvojování 
znalostí a dovedností probíhá i získáváním zku-
šeností v oblastech činností, které lidé vykoná-
vají. Z uvedeného vyplývá, že i v oblastech, kte-
rými se zabývá akreditace, tzn. zkoušení, kali-
brace, certifikace a inspekce, je nutné věnovat se 
zvyšování úrovně způsobilosti pracovníků. 

Požadavky na způsobilost pracovníků akredito-
vaných subjektů a akreditačního orgánu stanovují 
příslušné předpisy, kterými se tyto subjekty musí 
ve své činnosti řídit. Na základě těchto požadav-
ků je zařazen mezi cíle rozvoje Českého institutu 
pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) cíl – zkvalit-
nění poskytovaných služeb v oblasti akreditace, 
jehož jednou z částí je vzdělávání v oblasti akre-
ditace (semináře, školení, workshopy).

Systém vzdělávání ČIA zahrnuje 
odborné akce:
●  pro vedoucí posuzovatele to jsou semináře 

k auditorským praktikám (harmonizace prů-
běhu posuzování) a pořádání odborných sku-
pin (požadavky na subjekty v jednotlivých ob-
lastech akreditace);

●  pro odborné posuzovatele to jsou úvodní ško-
lení (seznámení s procesem akreditace, audi-
torskými praktikami); a zdokonalovací semi-

náře (nové znění norem, výklady EA, ILAC, 
IAF a FALB k požadavkům harmonizovaných 
norem a dokumentů);

●  pro akreditované subjekty a žadatele o akredi-
taci to jsou informační semináře (pro akredito-
vané subjekty a žadatele o akreditaci), work-
shopy (pro subjekty přecházející z procesu 
akreditace podle smluvního vztahu na proces 
s aplikací správního řádu), semináře ke změ-
ně požadavků na akreditované subjekty (nové 
znění norem, výklady EA, ILAC, IAF a FALB 
k požadavkům harmonizovaných norem a do-
kumentů), a semináře k nejčastěji se vysky-
tujícím problémům při posuzování (informace 
o naplňování jednotlivých požadavků harmo-
nizovaných norem a dalších dokumentů vyu-
žívaných při akreditaci).

Pro naplnění motta, které si ČIA stanovil pro 
oblast vzdělávání: v rámci vzdělávání ČIA musí 
dostávat stejné informace pracovník i zákazník, 
si ČIA dal za aktuální cíl poskytovat pracovní-
kům akreditovaných subjektů možnost jejich 
průběžného vzdělávání v systémových kritériích 
dokumentů využívaných k akreditaci a v před-
stihu informovat akreditované subjekty a další 
zainteresované strany o nových požadavcích na 

akreditaci nebo o zavádění nových služeb, které 
bude poskytovat. 

Z tohoto pohledu se jeví jako velice vhodné vy-
užívání zavedeného systému vzdělávání v ČIA 
i pro předávání informací pracovníkům akredi-
tovaných subjektů. Připravovaný systém vzdělá-
vání ČIA by měl přinést i informace subjektům 
o seminářích v dostatečném předstihu tak, aby 
mohl být pro pracovníky akreditovaných sub-
jektů zpracován program jejich vzdělávání. 

V systému vzdělávání ČIA je využívána i čin-
nost Centra technické normalizace při ČIA (dále 
jen CTN), které má ve svém rozsahu působnos-
ti přejímání mezinárodních norem a předpisů tý-
kajících se akreditace. Při propojení činností CTN 
na systém vzdělávání je vytvořen prostor pro infor-
mování českých akreditovaných subjektů o nových 
požadavcích a nových službách již v etapě tvor-
by mezinárodního dokumentu. Využití výsledků 
práce CTN v procesu vzdělávání přináší možnost 
prodloužení času přípravy subjektů na zapracová-
ní změn do jejich systému managementu nebo pro-
dloužení doby na přípravu na zavedení nové služby.

Na základě zkušeností z uplynulých let a vy-
hodnocení zpětné vazby od zákazníků ČIA je 
možné konstatovat, že oblast, na kterou bude 
vhodné se prioritně zaměřit, je vzdělávání ve-

doucích pracovní-
ků, manažerů kva-
lity, interních auditorů a metrologů akreditova-
ných subjektů. Z uvedeného důvodu přistoupil 
ČIA k pořádání každoročních seminářů nejen 
pro pracovníky ve zmíněných funkcích akredi-
tovaných subjektů, ale i pro další zájemce, kteří 
budou mít zájem o průběžné vzdělávání v oblas-
ti systému managementu kvality. Témata těch-
to seminářů budou vycházet z analýzy nejčastěji 
řešených problémů v provozovaných systémech 
managementu. V rámci letošního roku je reali-
zován pilotní projekt seminářů zaměřených na 
řízení dokumentace, metrologické zabezpečení 
a problematiku subdodávek a dodávek.

V současné době ČIA připravuje nové inter-
netové stránky, kde budou informace o chysta-
ných seminářích se všemi potřebnými informace-
mi k dispozici. Předpokládám, že popsaný systém 
vzdělávání ČIA i se zaměřením na pořádání se-
minářů, bude pro akreditované subjekty, další zá-
jemce o akreditaci a zainteresované strany přínos-
ný a poskytne jim všechny potřebné informace.

Ing. Milan Badal,
Český institut pro akreditaci, o. p. s.

www.cai.cz

Vzdělávání v akreditačním systému ČR
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Akta budoucnosti
Richard Watson

Předpovídání je nebezpečná hra, protože bu-
doucnost není nikdy přímou lineární extrapo-
lací současnosti. Neočekávané inovace změ-
ní i ty nejlepší plány – ale i to je lepší, než 
o budoucnosti nepřemýšlet vůbec. Akta bu-
doucnosti jsou plná provokativních předpově-
dí, jak se svět může v následující polovině sto-
letí změnit. 

Česká reklama
Jaroslav Krupka

Za posledních dvacet let se reklama stala téměř 
kažodenní součástí našeho života. Televize, bil-
boardy, hromadná doprava, internet – reklama je 
všude. Můžeme ji nenávidět, ale můžeme se s ní 
třeba lépe seznámit. V knize Česká reklama si 
připomenete reklamy ze socialistického Česko-
slovenska i ty současné a aktuální, také se dozví-
te, jak se reklamní trh vyvíjí, kdo, jak a proč re-
klamy vytváří či jaké osobnosti stojí za úspěšný-
mi reklamami. 

Jak jsem vydělal svůj první milion 
na internetu
Ewen Chia

Světoznámý a uznávaný marketér radí čtená-
řům, jak postupovat v oblastech affiliate mar-
ketingu a managementu, při vytváření klient-
ských seznamů, zavedení emailového marketin-
gu, tvorby produktu nebo online brandingu. Kni-
hu ocení ti, kdo chtějí založit a rozvíjet interne-
tový byznys od nuly, nebo naplno využít poten-
ciál zavedeného podniku.

Hrdina nebo psanec
Carol Pearson, Margaret Mark

Některé značky jsou tak mimořádné, že vyros-
tou až do nadživotní velikosti a stanou se sym-
bolem celých lidských společenství, obdivova-
ným po celém světě. Ale i přes veškeré snahy 
se jen málo firmám povede vytvořit něco, co se 
k podobné ikonické identitě značky blíží. 

NEZAPOMEŇTE NA KNIHU

NAŠE KAVÁRNA

Michal Holba – nový manager SAS
Společnost SAS, která je celosvětovým před-

ním dodavatelem řešení a služeb Business Ana-
lytics, přijala od října do managementu Michala 
Holbu na pozici Alliance & Marketing Manager. 
M. Holba přichází s více než desetiletými zkuše-
nostmi v oblasti B2B marketingu a prodeje v ob-
lasti Telco a ICT. 

J. Gorin střídá Y. Carnoy 
ve vedení Peugeot ČR

Od 1. listopadu 2012 zaujal pozici generálního 
ředitele zastoupení značky Peugeot v České re-
publice Joël Gorin. Jeho předchůdce Yann Car-
noy, který zastával tuto funkci od června 2010, 
odchází do Francie a bude nadále působit v rám-
ci skupiny PSA Peugeot Citroën.

Personální změna v ČSOB
Dosavadní výkonný ředitel útvaru Právní služ-

by Ján Lučan nahradí k 1. lednu 2013 Marka Dit-
ze ve funkci vrchního ředitele Korporátního a in-
stitucionálního bankovnictví. Marek Ditz k témuž 
datu rozšíří vrcholové vedení ČSOB. (tz)

Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 264 401
Fax: 234 264 400
http://www.grada.cz

Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse
Carmine Gallo

Kniha vám krok za krokem přesně ukáže, jak 
můžete techniky Steva Jobse využít při svých 
vlastních vystoupeních. Budete mít pocit, že 
k vám osobně mluví tento mistr prezentací. Bu-
dete překvapeni, jak je snadné prodat své myš-
lenky, sdílet entuziasmus a ohromit a získat si 
publikum. Chcete uchvátit každé publikum? 
V této knize najdete vše, co k tomu potřebujete!  

Asertivita pro manažery
Lahnerová Dagmar

Dozvíte se, jak asertivně vyjadřovat nesouhlas 
a řešit konflikty, jak pomocí asertivity čelit neo-
právněné kritice, jak rozpoznat různé osobnostní 
typy pro efektivní jednání, ale také jak správně 
delegovat. Seznámíte se s asertivními technika-
mi, zjistíte, jak poznat manipulátora a jak s ním 
jednat a naučíte se reagovat na otevřenou a skry-
tou agresi i jak zacházet s emocemi vlastními či 
ostatních lidí. 

Podnikání malé a střední firmy
Veber Jaromír, Srpová Jitka a kolektiv

Nové vydání knihy je aktualizováno v souvis-
losti se změnami právních norem, které zasahují 
zejména oblast pracovních a smluvních vztahů, 
dále jsou v knize aktualizovány programy pod-
pory malého a středního podnikání, nově připra-
vena je problematika marketingových a obchod-
ních činností, informačního a komunikačního 
zabezpečení v malých a středních firmách a řada 
dalších témat.

Time management
Kolektiv autorů

V této příručce se naučíte, jak si smyslu-
plně plánovat svůj denní a týdenní program. 
Dozvíte se, jak si stanovovat cíle, určovat 
správné priority, lépe se vypořádávat se žrou-
ty času a pracovat účelněji i účinněji. Ved-
le osvědčených technik pro řízení času vám 
zde představíme celou řadu moderních elek-
tronických pomůcek, které vám usnadní plá-
nování – ať už to jsou mobilní a chytré tele-
fony, nebo Outlook. 

Nakladatelství C. H. Beck
Řeznická 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 225 993 911-3
Fax: 225 993 920
e-mail: beck@beck.cz
http://www.beck.cz

Reálné a finanční investice
Jiří Polách, Josef Drábek, Martina Merková, 
Jiří Polách jr.

Publikace se zaměřuje především na investič-
ní rozhodování podniku a na hodnocení ekono-
mické efektivnosti investičních projektů. Pojed-
nává o ceně kapitálu, kritériích výběru investič-
ních projektů, výpočtech návratnosti investova-
ných prostředků a také o kvantifikaci možných 
rizik, která s sebou současný proces globaliza-
ce přináší. Text je rozdělen do 9 kapitol: Makro-
ekonomické a podnikové pojetí investic, Zákla-
dy investiční teorie, Investiční rozhodování pod-
niku, Hodnocení efektivnosti investičních pro-
jektů, Riziko investování, Financování inves-
tičních projektů, Finanční investování, Finanční 
trhy v procesu tvorby zdrojů a Finanční investi-
ce do ochrany proti riziku. 

Klik Pojištění vítá rozhodnutí 
o povinném ručení
Česká národní banka (ČNB) ukončila rozší-

řenou metodu zprostředkovatelů povinného ru-
čení, kteří seskupovali klienty a vytvářeli tzv. 
otevřené flotily aut. Se souhlasem pojišťoven 
dokázali cenu pro jednotlivce výrazně snížit. 
„Jako jeden z mála online srovnávačů otevře-
né flotilové pojistky nesjednáváme a nenabízí-
me koncovým klientům a ani jsme tak nečini-
li v minulosti. Chráníme tak jejich bonusy a to 
i v případě, že se rozhodnou změnit pojišťov-
nu nebo využít jiného makléře. Domníváme se, 
nejenom že otevřené flotilové pojistky jsou ne-
profesionální a nefér, ale hlavně v konečném 
důsledku zdražují povinné ručení pro všech-
ny řidiče,“ uvedl Andrew Fuchs z Klik Pojiš-
tění a.s. 

Klik Pojištění se domnívá, že v případě ukon-
čení smlouvy nebo pojistné události mohou na-
stat pro zákazníka značné potíže, zejména ne-
lze uplatňovat jakékoliv bonusy z doby pojiš-
tění ve flotile. Celá existence těchto flotil byla 
právně diskutabilní, klient byl krácen na právu 
uživatele pojistného produktu do té míry, na-
kolik do vztahu jako pravomocný prvek vstu-

LEGO NAŠÍ LEGISLATIVY

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur ČR 
připravuje první pracovní verzi manuálu pro 
zadavatele zakázek na jazykové služby. 
Manuál by měl pomoci veřejným, ale 
i privátním zadavatelům kvalitně nastavit 
podmínky výběrových řízení tak, aby jediným 
kritériem nebyla cena. Na tom se shodli 
účastníci zasedání Rady AJŠA ve Zlíně, které 
proběhlo pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje.

AJŠA po úspěšném bojkotu výběrového řízení 
na jazykové služby vypsaném Ministerstvem do-
pravy, ke kterému se připojily obě asociace, tzn. 
více než 50 jazykových škol z celé ČR, pracuje 
na novém manuálu. Tento bude obsahovat rady 
a doporučení pro budoucí veřejné i privátní zada-

vatele veřejných zakázek. Hodnotícími kritérii by 
se měly stát například: kvalifikace akademického 
managementu školy, relevantní reference, provoz-
ní a technické zázemí, kvalifikace lektorů, obsah 
výuky, kvalita výuky, organizační zajištění výuky, 
doplňkové služby a cena.

Manuál je připravován v pracovní skupině zá-
stupci obou jazykových asociací AJŠA i ACERT. 

Na 16. výjezdním zasedání ve Zlíně bylo dal-
ším nosným tématem také další směrování asocia-
ce, která se stala největším sdružením jazykových 
škol v České republice. Asociace bude dále hle-
dat cesty, jak své dveře otevřít dalším kvalitním ja-
zykovým školám, především v regionech, ve kte-
rých ještě není zastoupena. Proto bude také další 

zasedání Rady AJŠA v dubnu v Liberci. Tématem 
hlavní diskuse se stala motivace studentů a dále 
specifická témata, která jednotlivé členy trápí.

Novým prezidentem asociace byl zvolen pan 
Vítězslav Bican z jazykové školy Channel Cros-
sings, který ke svému zvolení řekl: „Jsem rád, že 
mohou jako prezident Asociace navázat na její stá-
vající úspěšné fungování a zároveň pracovat na je-
jím posílení jak dovnitř, tak navenek“. Novou vi-
ceprezidentskou se stala paní Hana Dynková ze 
zlínské jazykové školy Lingua.

AJŠA je největší profesní sdružení jazykových 
škol v České republice. V současnosti sdružuje 
40 řádných členů a 5 partnerů. V červnu oslavila 
7. výročí svého vzniku. (tz)

AJŠA pro jazykové služby

SPONZORING, CHARITA, POMOC
2500 hodin 
v Národním parku Šumava

První říjnový víkend se 35 dobrovolníků 
z GE Volunteers věnovalo obnově Národního 
parku Šumava. Pustili se do stavby oplocení, 
vysazování mladých stromků a odklízení klestí. 
Pokračovali tak v dlouhodobé spolupráci s Ná-
rodním parkem, která trvá již od roku 2010. Za 
tu dobu GE Volunteers na Šumavě odpracova-
li téměř 2500 hodin svého volného času bez ná-
roku na finanční odměnu. Výsledkem jejich prá-
ce je mimo jiné stavba 1 km oplocení, výsadba 
téměř 5 tisíc kusů sazenic a odklizení 880 metrů 
krychlových klestí. Celkem se aktivit v Národ-
ním parku Šumava účastnilo 229 dobrovolníků 
z řad zaměstnanců GE Money Bank. (tz)

poval třetí subjekt, nejčastěji zprostředkova-
tel. V případě, že se takovýto makléř či zpro-
středkovatel dostane do potíží, nebo z jakého-
koliv důvodu ukončí činnost, je ohrožena i stá-
vající pojistka. V případě flotilových pojistek 
je tak klient do značné míry rukojmím stáva-
jícího makléře, protože i v případě bezeškod-
ního průběhu nedostane kvůli flotile od jiných 
poskytovatelů žádné bonusy a stávající mak-
léř si tak může diktovat podmínky. V některých 
případech docházelo i k navyšování ceny díky 
tomu, že v dané flotile bylo příliš mnoho řidičů 
s nehodami. Navýšení ceny tedy pocítili nako-
nec všichni řidiči ve flotile, tedy i ti, kteří jezdi-
li bez nehod. Některé flotily navíc fungují tak, 
že případnou škodní událost nelze řešit přímo 
s pojišťovnou, ale je třeba kontaktovat maklé-
ře. Je pak do značné míry na libovůli daného 
zprostředkovatele, jak intenzivně bude škodní 
událost řešit. Můžete proto čekat velmi dlou-
ho na pojistné plnění i v případě, že jste neho-
du nezavinili.

Domníváme se, že sjednávat pro klien-
ty smlouvy napřímo s pojišťovnami je jediné 
možné řešení, pokud nemají na povinném ruče-
ní zbytečně doplácet řidiči, kteří jezdí bez ne-
hod a kteří při delším pojištění ve flotile ztrácí 
veškeré bonusy. (tz)

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Ins-
urance Group (ČPP) přichází s unikátní nabídkou 
pro řidiče, kteří si do konce roku 2012 pojistí své 
vozidlo u ČPP. Získají zdarma na 1 rok připojiš-
tění vozidla proti záplavě a povodni. Nejenže tím 
pojišťovna ještě zatraktivní svoji nabídku jednoho 
z nejžádanějších povinných ručení, ale zároveň je 
tato nabídka připomínkou patnáctiletého či dese-
tiletého výročí ničivých povodní na Moravě a ná-
sledně v Čechách. 

Nabídka pojištění vozidla proti povodni a zápla-
vě zdarma je určena motoristům, kteří si letos sjed-
nají v ČPP povinné ručení ve variantě SPECIÁL-
POV nebo SUPERPOV. Pojištění pak bude platit 
celý jeden rok od data sjednání povinného ručení.

Aktuální nabídka bezplatného připojištění po-
tvrzuje záměr pojišťovny ubírat se současným 
trendem kvality a rozšiřování nabídky povinné-
ho učení. Vedle doplňkových pojištění se ČPP 
vymezuje také v kvalitnějších asistenčních služ-

bách, v servisu při pojistných událostech a rych-
losti samotných likvidací. Cílem ČPP je orienta-
ce na kvalitu povinného ručení, nikoliv pouze na 
cenu tohoto pojištění. „Ukazuje se, že stále vý-
znamnější roli při výběru pojištění hraje u mo-
toristů kromě ceny také jeho kvalita,“ upozornil 
generální ředitel pojišťovny Jaroslav Besperát. 
„Lidé podstatně více zvažují výhodnost nejrůz-
nějších benefitů, rozsah poskytovaných asistenč-
ních služeb a především rychlost a kvalitu likvi-

dace pojistných události,“ doplnil Besperát. ČPP 
za posledních 5 let vykazuje vůbec nejrychlejší 
a nejstabilnější růst v počtu pojištěných vozidel 
na českém trhu, podle statistik ČKP za posledních 
pět let navýšila svůj kmen o více než 400 tisíc vo-
zidel. Díky svým úspěchům v posledních letech 
patří na domácím trhu ke špičce v tomto segmen-
tu. Pojišťovna si dlouhodobě udržuje pozici třetí-
ho největšího poskytovatele tohoto typu pojištění 
na českém trhu. (tz)

Rok proti záplavám a povodním 
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11/2012 KVALITA V NOVÉM ROZMĚRU

Letos podvanácté oslaví Měsíc kvality i Česká 
republika. Organizátoři připravili více než dvě de-
sítky odborných akcí, seminářů, konferencí a se-
tkání, které vyvrcholí Slavnostním večerem na 
Pražském hradě, na kterém budou předána nejvý-
znamnější ocenění firem – Národní ceny kvality 
ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpověd-
nost organizací.

Význam kvality si mnohdy ani neuvědomujeme 
a zajímáme se o ni paradoxně jen tehdy, když ně-
kde chybí – většinou u zboží nabízeného v obchod-
ní síti. Kvalita ovšem ovlivňuje mnohem více ob-
lastí života každého z nás.

„Aktivity sdružené v Národní politice kvality po-
krývají neuvěřitelně širokou škálu oblastí. Nejen 
kvalitu zboží a služeb, ale i zvyšování kvality škol-
ství, zdravotnictví, veřejné správy, armády i po-

licie. Pomáháme firmám zavádět moderní meto-
dy řízení, zlepšovat konkurenceschopnost a v ne-
poslední řadě i podnikat společensky odpovědně: 
tedy tak, aby firma nezatěžovala životní prostředí 
a byla dobrým zaměstnavatelem i partnerem spole-
čenského života,“ vysvětlil Robert Szurman, před-
seda Rady kvality ČR 

Kvalita je opravdu fenoménem dnešní doby. 
Spolu s inovacemi je jedinou šancí pro evropské 
firmy, jak obstát v boji s asijskou konkurencí. Jde 
jen o to přesvědčit zákazníky, že nakupovat kvalit-
ní domácí zboží má smysl. A po dlouhé době, kdy 
byla cena prakticky nejdůležitějším vodítkem ná-
kupu, postupně začínají spotřebitelé přicházet na 
to, že kvalita by měla dostat přednost. Přispíva-
jí k tomu i desítky afér s nekvalitními, zdravotně 
závadnými či nebezpečnými výrobky, o kterých 

takřka každý den informují média. „Měsíc kvality 
by měl ukázat směr, jak dosahovat špičkové kvali-
ty výrobků a služeb a jak moderně řídit firmy i or-
ganizace veřejné správy. Akce, které spoluorgani-
zujeme, přináší do naší země nejmodernější meto-
dy a znalosti z celého světa,“ sdělil Jan Taraba, ře-
ditel Národního informačního střediska podpory 
kvality. „A všem spotřebitelům a zákazníkům by 
měl pomoci najít způsoby, jak se na trhu vyhnout 
nebezpečným a nekvalitním výrobkům a dostat za 
své peníze nejlepší možnou kvalitu. Mám na mys-
li zejména značení zboží a služeb s ověřenou kva-
litou v Programu Česká kvalita,“ dodal Jan Taraba.

Ve světě jsou programy zlepšování kvality mno-
hem více využívány než v naší zemi. Je to dáno 
určitou nechutí, se kterou přistupujeme k zavádě-
ní jakýchkoli plánů či systémů. Češi upřednostňují 
improvizaci. Přesto bychom měli vědět, že existují 
možnosti, jak si usnadnit podnikání, jak zvýšit jeho 
efektivitu, jak zlepšit veřejnou správu, nebo úroveň 
školství a zdravotnictví.

„Díky Národní politice kvality máme jeden z nej-
lepších systémů podpory kvality na světě,“ dopl-
nil Robert Szurman. „Máme k dispozici programy, 
které jsou v zahraničí osvědčené, a máme odbor-
níky, kteří je umějí zavádět. Jde jen o to přesvěd-

čit odbornou i laickou veřejnost, že tyto programy 
fungují a že je smysluplné je využívat.“

Měsíc kvality by k tomuto poznání měl být ide-
ální příležitostí. www.npj.cz

Listopad – tradičně Měsíc kvality v ČR
Téměř 100 zemí celého světa každoročně slaví v listopadu svátek kvality. Spolu s tím, jak 
ve světovém obchodu stoupá význam kvality jako klíčového prvku konkurenceschopnosti, 
vzrůstá i význam akcí, které se v rámci listopadových oslav kvality pořádají.

Jen ten, kdo se nejvíce podílí na vytváření zdro-
jů, má i největší možnost a odpovědnost za život 
na planetě Zemi. Z tohoto myšlenkového podhou-
bí vyrostla Světová podnikatelská rada pro udr-
žitelný rozvoj, jejímž členem se stala také Česká 
manažerská asociace. S viceprezidentem ČMA 
Ing. Ivo Gajdošem a ředitelem české pobočky Svě-
tové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj jsme 
připravili následující rozhovor:

V dubnu byla podepsaná významná smlouva 
mezi Českou manažerskou asociací a světovou 
elitou v boji za udržitelný rozvoj. Mohl byste 
připomenout, oč šlo, proč se tak stalo a co tímto 
aktem odstartovalo v České republice?
Česká manažerská asociace završila v dub-

nu 2012 slavnostním podpisem s prezidentem Svě-
tové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (an-
glicky World Business Council for Sustainable De-
velopment – WBCSD) prof. Bjornem Stigsonem, 
a dalšími sedmi zakládajícími členy, roční nároč-
nou přípravu k založení 64. regionální pobočky 
této prestižní světové organizace. ČMA k tomu 
měla několik nezbytných předpokladů, a proto si 
ji k realizaci tohoto záměru vybral bývalý ministr 
životního prostředí Peter J. Kalaš, který působil 
dlouhá léta ve Švýcarsku a ve Světové bance.
Český business se tak přihlásil k přijatým zása-

dám mezinárodního podnikání s ohledem na eko-
nomickou, sociální a environmentální udržitelnost 
a širší korporátní zodpovědnost vedené motem: 

„Mysli globálně – jednej lo-
kálně.“

Zní to možná odvážně, ale 
tvrdíme, že Zemi může za-
chránit jen business. Světo-
ví podnikatelé si uvědomili, 
že jejich role při řešení pro-
blémů světa byla příliš pasiv-
ní a konečně pojmenovali zá-
sadní fakt – politika bez busi-
nessu tyto problémy sama vy-
řešit nedokáže.

Jaká je vaše vize, jak by 
měla organizace pracovat 
a k čemu přispívat?

Podnikání, etika a hledá-
ní smyslu života prochází na 
celém světě v současné době 
krizí základních hodnot, z níž 
zatím není jednoduché a jed-

noznačné východisko. Je třeba hledat nové mož-
nosti podnikání, nové technologie, myšlenky, cíle 
a ideály. Mezi priority musí patřit rychlá výměna 
odborných informací, přístup k odborným analý-
zám a expertizám, ale i vizím do budoucnosti. Jed-
nou z možností, jak uspět i v době krize a budovat 
moderní podnik, je stát se členem České podnika-
telské rady pro udržitelný rozvoj. 

Naším cílem, nebo chcete-li vizí, je:
•  Poskytovat přístup k nejnovějším myšlenkám 

a podnikatelským „best practices“ v oblasti CSR 
a umožnit tak „učení sdílením“ 
(learning by sharing).

•  Usnadňovat vzájemnou výměnu 
zkušeností, zejména mezi partner-
skými organizacemi v zemích s podobnými soci-
o-ekonomickými a kulturními charakteristikami,  
které často sdílejí společné výzvy. 

•  Připravit a do praxe dostat společné regionální 
projekty, překračující hranice ČR, např. rekulti-
vační projekt Katovice-Ostrava. V běhu je i jeden 
projekt v Kongu, týkající se záchrany „zelených 
plic“ Afriky, který realizuje organizace „Worl-
d´s Green Lungs“ Franka Nekováře. Tam je vel-
ké množství příležitostí pro české firmy – je za-
potřebí vybudovat kompletní infrastrukturu, leh-
ký průmysl.

•  Poskytovat přístup ke „klíčovým mezinárodním 
hráčům“ v oblasti podnikání a CSR a umožnit 
přímé kontakty a vazby na globální korporace, 

čímž se usnadní výměna informací v různých ze-
mích a odvětvích.

Předpokládá to také růst členské základny 
– podle jakých pravidel?

Nechceme členy kvůli placení členských pří-
spěvků, naši organizaci jsme založili pro manažery 
firem, které již vidí dál a jejichž reprezentanti bu-
dou u velkých změn, které nás čekají. Členem se 
může stát v podstatě každý, kdo chce být u něčeho 
nového a něco dokázat. Od malých podnikatelů až 
po nadnárodní giganty. 

V České republice jsme se rozhodli umožnit pří-
stup k nejnovějším informacím a diskuzi na úrovni 
vyjednávání s vládou a dalšími státními institucemi 
z pozice silné mezinárodní organizace třem skupi-
nám členů: Řádní členové, kteří budou organiza-
ci zastupovat na světových fórech a setkáních s top 
světovými manažery. Ti budou také organizaci ří-
dit lokálně. Přidružení členové se budou dle svých 
možností věnovat práci v odborných sekcích orga-
nizace a participovat na projektech v ČR i zahrani-
čí a ve 3. skupině, nazvané „aktivní podporovatelé“ 
budou zastoupeny subjekty státní správy a samo-
správy, výzkumné a společenské organizace, uni-
verzity a osobnosti, které nové trendy rozvoje spo-
lečnosti a celé planety podporují.

CBCSD však nejde jen o diskuzi nad problémy, 
ale hlavně o konkrétní činnost a realizaci projektů, 
které budou zajímavé pro zúčastněné firmy i celou 
společnost.

V čem by měli budoucí členové hledat výhody 
této aktivity?

Jedná se nám o vytvoření diskuzní-
ho fóra pro veřejný i soukromý sek-
tor týkajícího se problémů udržitelné-

ho rozvoje a CSR. Kolektivní hlas podnikatelské 
sféry a praxe je účinnější pro komunikaci s vládou 
a pro předkládání připomínek v otázkách regulace 
udržitelného rozvoje v legislativním procesu.

Dalším přínosem je propagace podnikatelské 
činnosti firmy jako příspěvku k udržitelnému vý-
voji a ochraně životního prostředí. Podpora udrži-
telného vývoje a praxe šetrného postoje k životní-
mu prostředí má pozitivní vliv také na PR a mar-
keting, což se promítá do vyšších tržeb a snížení 
nutnosti státní regulace. To samozřejmě usnadňu-
je podnikání. Jde navíc o módní trend a ekologic-
ky uvědomělý export zajišťuje snadnější přístup na 
vyspělé trhy.

Podpora čistých a bezpečných výrobních postu-

pů a technologií, odpadového hospodářství a pro-
gramu recyklací prostřednictvím zavedení proce-
su environmentálního managementu, včetně sys-
tému jeho hodnocení a nezávislého auditu, je jed-
na z priorit.

Na 29. listopadu jste připravili mezinárodní 
konferenci s názvem Česká vize 2050. Není to 
až příliš odvážné téma?

Na této konferenci budeme hledat odpovědi na 
otázky strategie udržitelného rozvoje v ČR v dlou-
hodobějším horizontu, alespoň do roku 2050. Čes-
ká vize 2050 reflektuje na základní dokument WB-
CSD Vision 2050, se kterým se již několik let snaží 
nasměrovat „osvícené firmy“ a jejich lídři politiky 
a širokou veřejnost k tématům globálního vývoje 
planety. Ten však nespočívá v zelených aktivitách, 
ale v radikálním přístupu k myšlení lidí, k novým 
technologiím v oblastech starosti o přírodu a prů-
myslových aktivit. Hlavním mottem světové VIZE 
je 9 miliard lidí žijících dobře v rámci limitů pla-
nety, dále platforma pro dialog o roli businessu ve 
světě s omezenými zdroji a rostoucím počtem oby-
vatel, kterým by měla zajistit důstojný život. 

Pro realizaci vize 2050, kterou myšlenkově for-
muloval prof. Zbyněk Pitra, předseda Rady exper-
tů ČMA, jsme získali přední specialisty z různých 
oborů pro zpracování tří kmenových vizí: 
a) vize rozvoje společnosti, vycházející z:

•  prognóz změn ve stylu života (a vývoje jej 
ovlivňujících společenských hodnot),

•  alternativ vývoje ekonomiky ČR a její konku-
renceschopnosti, 

•  alternativ vývoje kultury, sociálních vztahů 
a systému vzdělávání (od základního až po 
terciální – včetně celoživotního); 

b)  vize vývoje životního prostředí, založené na: 
•  predikci rozvoje zemědělství a vodního hos-

podářství, včetně jejich významu pro tvorbu 
civilizované krajiny, 

•  prognóze vývoje lesnictví v kontextu rozvoje 
systému ochrany přírody; 

c)  vize rozvoje průmyslu ČR, opírající se 
o kombinované prognózy vědecko-tech-
nického rozvoje v klíčových oborech ná-
rodního hospodářství, tj. energetiky, strojí-
renství a dalších průmyslových oborů, sta-
vebnictví, dopravy a ICT.

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 
(WBCSD) – www.wbcsd.org – je celosvětová asociace, za-
ložená před 20 lety se sídlem v Ženevě, která sdružuje více 
jak 200 CEOs nejdůležitějších firem na všech kontinentech. 
Rada se zabývá globální podnikatelskou činností se zaměře-
ním na udržitelný rozvoj podnikání. 

ptala se Eva Brixi

Zemi může zachránit jen business

Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident České manažerské asociace a výkonný 
ředitel české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
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