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Zajistíme na klíč i na míru
vaše firemní nebo soukromé

cesty do zahraničí.
Nejvýhodnější letenky do celého světa.
Víza. Pojištění. Ubytování.
Levné parkování u letiště. Pronájem aut.
A další služby včetně výhodných balíčků.
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Od 20. ročníku soutěže Manažer roku uply-
nul rok. Jak byste charakterizoval toto ob-
dobí, co nového přineslo do života českých
manažerů?

Rok je krátká doba na nějaké výraznější změ-
ny. Na druhé straně – máme novou vládu, od
které business očekává, i ve smyslu Výzvy k ná-
pravě řízení státní správy, přijaté vyhlašovateli
Manažera roku při příležitosti minulého, jubi-
lejního ročníku, více elementární manažerské
kvality ve státní správě, větší stabilitu a kvalitu
fungování státu. Vždyť zde je největší problém
konkurenceschopnosti české ekonomiky. Do
života českého managementu také vstoupila
více než dosud, alespoň jak doufám, proble-
matika analýzy rizik, zejména v oblasti finanč-
ního řízení.

Nastává generační výměna nejen majitelů fi-
rem, ale i managementu. Pro mnoho odbor-
níků jsou to značné změny, které mohou
probíhat až bolestně. Také ne každý mana-
žer se dokáže smířit s tím, že by měl zůstat
bez diáře plného termínů. Dá se předpoklá-
dat, že budou mít jejich znalosti a zkušenos-
ti v příštích letech větší prostor k uplatnění
se než v současnosti? Budou celospolečen-
sky žádaní?

Já v to doufám. Zkušenosti odcházející generace
manažerů jsou cenné, někdy nenahraditelné –
zejména jejich sociální kompetence. Představa
některých mladých o tom, že stačí „zvládnout
čísla“, z nich úspěšné manažery ještě neudělá.

Jedna z kategorií soutěže je pro talentované
manažery do 35 let. Čím se tito lidé vyznaču-
jí? A je obtížné je vyhledat a nominovat?

Máme v soutěži Manažer roku 280 tzv. nomi-
načních míst, organizací nebo i jednotlivců –
např. finalisté loňského ročníku MR, členové
vrcholových orgánů vyhlašovatelů (Svaz prů-
myslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstna-
vatelských a podnikatelských svazů ČR a Če-
ská manažerská asociace), členové Hodnoti-

telské a Národní komise. Přesto není jednodu-
ché najít vhodné kandidáty pro nominaci.
Často je u těch mladých samozřejmě také uva-
žováno o jejich potenciálu do budoucna – aby
se eventuálnímu úspěchu nezpronevěřili. Řa-
da z nich se také ještě tzv. necítí na nominaci
do tak prestižní soutěže, jakou Manažer roku
bezesporu je. ■

Od 1. ledna 2014 platí Nový občanský zákoník.
Mnohé z vás čeká přepracování či úprava smluv
dle podmínek NOZ. Pokud máte smlouvy nebo jiné
dokumenty v cizím jazyce, poskytneme vám pomoc
s překladem úprav, které v nich byly provedeny.

Nabízíme vám
● revizi cizojazyčných smluv podle změněných

originálů
● zapracování změn
● kompletní nové překlady

Náš tým odborníků z oddělení jazyků vám vyhotoví
překlady smluv a ostatních dokumentů ve vysoké
kvalitě.

Využijte nyní slevu 10 % na překlady v rámci
● anglického ● německého
● španělského ● ruského
● polského ● francouzského
● slovenského jazyka

Centrum andragogiky, s. r. o.
Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové

mobil: 774 498 719

www.centrumandragogiky.cz

Překlady
cizojazyčných
textů

INZERCE

S investováním 
můžete začít i na poště

Poštovní spořitelna nabízí od dubna na vybra-
ných pobočkách České pošty investiční fondy
od ČSOB. V nabídce bude vždy jeden zajištěný
nebo strukturovaný fond z aktuálního portfolia
a dále dva smíšené fondy (ČSOB – konzervativ-
ní fond a ČSOB – vyvážený fond). K investici
stačí jednorázově už 5000 korun, pak lze inves-
tovat i pravidelně po menších částkách.

„Investice jsou nástrojem, jak efektivně
zhodnotit peníze. Češi však z investování mají
stále obavy, proto jim chceme nabídnout kvalitní
produkty, s nimiž se mohou podrobně seznámit
tam, kde to dobře znají,“ sdělila Vlasta Dolanská,
výkonná ředitelka Poštovní spořitelny. „Struktu-
rované a zajištěné fondy jsou určené pro klienty,
kteří preferují ochranu vložených peněz v přípa-
dě nepříznivého vývoje na trzích, ale zároveň
chtějí mít možnost získat zajímavý výnos při růs-
tu trhů. Smíšené fondy doporučujeme zejména
lidem, kteří plánují jednorázovou investici.
V případě zájmu mohou s investováním pokra-
čovat po malých částkách a pravidelně. Záměrně
jsme zvolili fondy, které jsou svou povahou kon-
zervativnější, a proto vhodné pro větší množství
klientů,“ vysvětlila Vlasta Dolanská. 

Fondy budou k dispozici na 150 poštách se
specializovanými bankovními přepážkami, kte-
ré poskytují dostatek soukromí a pohodlí. Kli-
ent zde pouze vyplní tzv. test znalostí a zkuše-
ností, který mu může napovědět, zda do inves-
tičního světa vkročit, či ne. Výsledkem se pak
může (ale nemusí) řídit. (tz)

Příklady ukazují, že cíl se naplňuje
a setkávání mají smysl 3

Nástroj na zvýšení zisku 
i prestižní ocenění 5

Významná novinka na stavebním trhu:
tuzemské cihly plněné 
minerální vatou 10

K většímu obchodnímu potenciálu 
i lepším finančním podmínkám 
pro klienty 11

O polovinu oproti roku 2012 vzrostl loni
v České republice počet koupených
a prodaných firem 16

Mezi manažerskou špičkou se léta pohybu-
je Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České
manažerské asociace. Jeho zkušenosti
z manažerských pozic i kontakty mezi osob-
nostmi v této branži jsou až výjimečné. I je-
ho jsem se v souvislosti s nadcházejícím se-
tkáním těch nejlepších zeptala:

Doprovodný program soutěže Manažer ro-
ku bude jistě i letos bohatý. Nač se lze těšit?

V minulých letech jsme před vyhlášením nej-
lepších manažerů organizovali odbornou kon-
ferenci na téma konkurenceschopnosti a systé-
mu vzdělávání u nás a ve světě. Pro letošní roč-
ník se vyhlašovatelé rozhodli uspořádat pouze
panelovou diskuzi na téma Vládní prohlášení
verzus konkurenceschopnost ČR. K diskuzi
jsou pozváni zástupci vlády. Samotné vyhlášení
výsledků soutěže se uskuteční v tradičním, slav-
nostním duchu a po něm již bude probíhat vzá-
jemná komunikace za hudebního povzbuzení
kvarteta Jana Smignatora. K doprovodnému
programu přispěje představení elektromobilů
různých značek, včetně populární Tesly.

Na pražském Žofíně se každoročně setkávají
výjimečné osobnosti řady oborů, vede se řada
diskuzí nejen o ekonomice, ale třeba o spole-
čenské odpovědnosti, udržitelnosti, etice. Co
vás na těchto setkáních vždy zaujme?

Mezi finalisty si každoročně organizujeme ma-
lý průzkum o jejich postojích k různým oblas-
tem pracovního a politického života. Jako pří-
klad uvádím odpověď jednoho z nich: „Máme
svůj vlastní názor, unikátní produkt a nedělá-
me kompromisy v kvalitě. Jsme kreativní
a inovativní.“ 

Udržitelný rozvoj je velké a dlouhodobé té-
ma, kterému se věnuje stále více firem. Zrovna
nedávno jsme měli v Senátu kulatý stůl na toto té-
ma a iniciovali jsme znovuobnovení činnosti Ra-
dy vlády pro udržitelný rozvoj, která by měla být
garantem jednotné strategie vlády v oblasti udrži-
telnosti a posílení konkurenceschopnosti ČR.
Česká manažerská asociace se také podílí na
průzkumu konkurenceschopnosti pro Světové
ekonomické fórum (WEF) a prezentaci jeho vý-
sledků. Letos pořádáme při této příležitosti spo-
lu s VŠE a CMC Čelákovice 18. září mezinárod-
ní konferenci, při které chceme ukázat regionál-
ní srovnání naší konkurenceschopnosti s ostat-
ními evropskými zeměmi a také limity naší
ekonomiky, která se stala takřka montovnou
a překladištěm Evropy.

Ale mezi manažery je také mnoho pozitiv-
ních názorů a dobrých příkladů. Jedním z nich
je pomoc technickému vzdělávání v ČR. A kde

jinde začít než ve školce? Projekt ČMA a brněn-
ské firmy Prefa kompozity „Technické školky“ si
již za pět let své existence vybojoval několik
ocenění a mnoho nabídek ke spolupráci. Přitom
princip je tak jednoduchý – rozvíjet přirozenou
kreativitu dětí formou hry a orientovat je
k technickým zázrakům (jakými jsou například
různé konstrukce mostů) a k vnímání přírod-
ních materiálů, které vidí kolem sebe. Umožnili
jsme také našim mladým členům ČMA získat
mezinárodní licence EFQM a podílet se na prá-
ci Centra excelence v ČR.

Témat, v nichž Česká manažerská asociace
nabízí svým členům zajímavou seberealizaci, je
dost a přibývá jich. Svěží vítr, který z naší čin-
nosti začal vát, ukazuje na nový a praktický
směr, jímž chce ČMA kráčet. 

Osobně znáte příběhy nespočtu manažerů.
Čím se vyznačují?

Máte pravdu, většina nejzajímavějších oceně-
ných osobností soutěže Manažer roku vystupuje
posléze při neformálních setkáních, například
v Pražském manažerském klubu. Zde hovoří
o svých úspěších, ale i prohrách, z nichž se po-
učili. Jsou to unikátní osobní výpovědi top ma-
nažerů z různých oblastí – od zdravotnictví,
přes průmysl až po státní správu. V tom je síla
této soutěže, že se v ní objevují a soutěží mana-
žeři 28 různých oborů. Samozřejmě je těžké na-
jít kritéria pro jejich vzájemné porovnání.
V tom nám letos pomohla nová předsedkyně
hodnotitelské komise MR, prof. Eva Kislingero-
vá z VŠE Praha.

A čím se příběhy a lidé, k nimž patří, vyzna-
čují? Upřímností, pokorou, odvahou, chutí dě-
lat něco jinak, nově, originálně, silou myšlenky
i osobního příkladu.

připravila Eva Brixi

Osobní příběhy manažerů jsou velkými tématy

Přehlídka manažerských úspěchů a ocenění
– další, 21. ročník atraktivní soutěže pro
manažery, kteří působí na území České re-
publiky, je tady. Datum 24. dubna bude pro
mnohé výjimečným, neboť se jim dostane
ocenění, na které se nezapomíná. Preziden-
tu České manažerské asociace Ing. Pavlu
Kafkovi jsem položila několik otázek:

Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel 
České manažerské asociace

Ing. Pavel Kafka, prezident 
České manažerské asociace 
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Prosperita je měsíční periodikum o podnikání
a vzájemné komunikaci mezi firmami a jejich velký-
mi skupinami, mezi profesními uskupeními a navzá-
jem v prostředí českého trhu. Přednostně informuje
své čtenáře o dění v české ekonomice především oči-
ma jednotlivých podnikatelských subjektů a svazů,
asociací, sdružení, unií, komor a Konfederace za-
městnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Vel-
ký prostor je věnován prezentacím formou článků
a rozhovorů anebo klasické reklamě, která je jedi-
ným zdrojem financování tohoto časopisu. Cílem je
oslovit široké spektrum podnikatelů a manažerů
s tím, že přednost mají informace o aktivním postoji
k podnikání a vytváření trvalých hodnot.
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Prosperita partnersky spolupracuje:

■ se společností Anopress IT, a. s.

■ s konsorciem Gascontrol Group
www.gascontrol.cz

www.anopress.cz

■ Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

■ Agrární komora ČR

■ Asociace českého papírenského průmyslu

■ Asociace českých pojišťovacích makléřů

■ Asociace inovačního podnikání ČR

■ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

■ Asociace podnikatelek a manažerek ČR

■ Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

■ Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

■ Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

■ Česká asociace koučů

■ Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

■ Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

■ Česká asociace pojišťoven

■ Česká asociace pro soutěžní právo

■ Česká leasingová a finanční asociace

■ Česká manažerská asociace

■ Česká společnost pro jakost

■ Český svaz pivovarů a sladoven

■ Český svaz zaměstnavatelů v energetice

■ Družstevní Asociace ČR

■ Enterprise Europe Network při CRR ČR

■ Gender Studies

■ Hospodářská komora České republiky

■ Hospodářská komora hlavního města Prahy

■ Komora auditorů ČR

■ Komora certifikovaných účetních

■ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

svazů ČR

■ Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů

■ Potravinářská komora ČR

■ Unie zaměstnavatelských svazů ČR

■ Sdružení automobilového průmyslu

■ Sdružení Korektní podnikání

■ Sdružení podnikatelů ČR

■ Sdružení pro oceňování kvality

■ Sdružení pro informační společnost

■ Svaz dovozců automobilů

■ Svaz českých a moravských výrobních družstev

■ Svaz českých a moravských spotřebních družstev

■ Svaz chemického průmyslu ČR

■ Svaz květinářů a floristů

■ Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

■ Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

■ Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení

■ Svaz průmyslu a dopravy ČR

■ Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

■ Unie zaměstnavatelských svazů ČR

■ Zemědělský svaz ČR

1. Národní politika kvality

2. Akce České společnosti pro jakost

3. Manažer roku 2013

4. Akce České manažerské asociace

5. Marketér roku 2014

6. Akce společnosti 1. VOX, a. s.

7. Akce Asociace inovačního podnikání 2014

8. Konference Kvalita – Quality 2014

9. Schůzky Cosmopolitan Exekutive Helas Ladies Club

10. Soutěž Ceská chuťovka

11. Pražký manažerský klub ČMA

12. Východočeský manažerský klub ČMA

13. Projekt Restaurant Tip

14. Konference Ven z krabice!

15. Výstava Galerie nad Libušinou lázní a Věra

Krumphanzlová, Praha

16. Prodejní prezentace českých návrhářů 

GRACE’N’GLAMOUR

S TUŽKOU ZA UCHEM

NEJHEZČÍ POZVÁNKA NA TISKOVKU NA NAŠICH STRÁNKÁCH

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ V ROCE 2014

I placebo pomáhá
Není pochyb, že v podnikání a obchodu se bez
psychologie neobejdete. Platí to samo sebou
i pro celou ekonomiku. Když očekáváte blbou
náladu, HDP neroste, nezaměstnanost se zvyšu-
je a kšefty nejdou. Pokud však ČNB, OECD ne-
bo jiná renomovaná instituce ohlásí růst, oprav-
du se všechno začne hýbat tím správným smě-
rem. České hospodářství má prý nejhorší za se-
bou a před sebou novou prosperitu. Možná, že
je to jen placebo efekt, ale i ten pomáhá. Není to
nic nového pod sluncem. I Kristus řekl: „Víra
tvá tě uzdravila.“ Věřme, že dařit se bude nejen
příznivým prognózám, ale také malým a střed-
ním firmám. To už je dobrý bonus do letošního
roku, který, doufejme, bude lepší než ten před-
chozí. Ale bezpochyby i velmi těžký pro podni-
kání. Ale bylo tomu někdy jinak?

Pavel Kačer

Do zaměstnání s lupénkou
Život s lupénkou si dovede představit jen ten, kdo
touto nemocí trpí, nebo má podobně postiženého
člověka v rodině. Projevy této choroby jsou tak
nepříjemné, že vedou často až k těm nejčernějším
myšlenkám. Velmi důležité je, jak se k nemocným
lidem staví společnost. Proto velmi oceňuji práci
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP), který
umožňuje pacientům vrátit se do pracovního pro-
cesu. Překážky v práci mají totiž jen psychické, ni-
koli terapeutické nebo hygienické. Na tiskové
konferenci v Praze 26. března seznámil NFOZP
s další důležitou pomůckou. Dozvěděli jsme se
o mobilní aplikaci, která obsahuje tipy a doporu-
čení, jak lépe překonávat úskalí nemoci. Pacient
jistě ocení možnost zaznamenávání svého zdra-
votního stavu pomocí jednoduché „auto diagno-
stické pomůcky“. Lupénka neboli psoriáza se dnes
už dá léčit. Pro nemocné je však stejně důležité,
aby je okolí přijímalo bez předsudků a dalo jim
šanci k plnohodnotnému životu. Za pomocnou
ruku patří všem velký dík! Pavel Kačer

kresba: Miloš Krmášek

Pojďte na trh s námi
a inzerujte!

www.iprosperita.cz

www.madambusiness.cz

www.freshtime.cz

Pochlubte se tím, co umíte a co nabízíte!
Vaše přání plníme na počkání!

Kontakty na náš tým najdete v tiráži.
Spolupracujeme s vámi již 16. rokem.

Redakční rada pracuje ve složení:

Ing. Vladimír Feix, generální ředitel
společnosti Český porcelán, a. s.

Jan Wiesner, čestný předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev

Ing. Irena Vlčková, vedoucí sekretariátu
a PR manager Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR

Ing. Rudolf Skuhra, CSc., majitel společnosti
Investa Travel, s. r. o.

Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České
manažerské asociace

Ing. Jan Taraba, ředitel Národního
informačního střediska podpory kvality
(NIS-PK)

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA,
místopředseda představenstva T-SOFT a. s.

Ing. Pavel Ráliš, obchodní ředitel
a místopředseda představenstva společnosti
Artesa, spořitelní družstvo

MVDr. Dana Odehnalová, MBA, ředitelka
společnosti ResVinia, spol. s r. o.

Ing. Hugo Kysilka, marketingový ředitel
společnosti VEMEX, s. r. o.

Ing. Vít Pěkný, odborník automobilového
businessu

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle usta-
novení § 66 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o speci-
fických zdravotních službách a § 146 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, vyzývá zájemce opráv-
něné k poskytování zdravotních služeb v oboru
pracovní lékařství k podání žádosti o udělení povo-
lení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení
nemocí z povolání (dále jen „nemoci z povolání“). 

Žádosti se předkládají Ministerstvu zdravot-
nictví, sekci ochrany a podpory veřejného zdra-
ví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to do
30. 4. 2014 včetně. V případě pochybností je roz-
hodné datum předání žádosti k poštovní přepravě.

Územím, pro které mají být zdravotní služby
poskytovány, jsou:
a) Středočeský kraj
b) Moravskoslezský kraj
c) Zlínský kraj

Žadatel k žádosti přiloží, ve smyslu § 66 odst. 1
zákona č. 373/2011 Sb., následující podklady:
a) identifikační údaje poskytovatele,
b) kopii oprávnění k poskytování zdravotních

služeb v oboru pracovní lékařství,
c) rozsah a objem požadovaných zdravotních

služeb, které je schopen zajistit, a jejich mini-
mální personální zabezpečení,

d) dobu poskytování pracovně lékařských služeb,
konkrétně diagnostické, dispenzární a posud-
kové péče k uznání nemocí z povolání, která
musí trvat nejméně pět let,

e) technické a věcné vybavení zdravotnického
zařízení,

f) cenu za zdravotní služby nehrazené z veřejné-
ho zdravotního pojištění, za kterou hodlá
zdravotní služby poskytovat, 

g) počet provedených jednotlivých odborných
vyšetření a počet posuzovaných osob ve vzta-
hu k nemocem z povolání za poslední tři roky
před podáním žádosti, pokud tuto činnost
v minulosti vykonával.

Požadavky na rozsah a objem požadovaných
zdravotních služeb jsou stanoveny následovně:
a) rozsah požadovaných služeb musí odpovídat

spektru nemocí z povolání a ohrožení nemocí

z povolání hlášených na jednotlivých územích,
pro která mají být předmětné zdravotní služby
poskytovány, v kalendářních letech 2004–2013, 

b) objem poskytovaných zdravotních služeb musí
odpovídat průměrnému počtu uznaných ne-
mocí z povolání a uznaných ohrožení nemocí
z povolání, na jednotlivých územích pro která
mají být předmětné zdravotní služby poskyto-
vány, a to za kalendářní období 2009–2013,
včetně kapacitní rezervy pro výkony a vyšetře-
ní, která se provádějí v souvislosti s posuzová-
ním nemocí z povolání, ale nevedou k závěru,
že jde o nemoc z povolání či ohrožení nemocí
z povolání, 

c) objem poskytovaných zdravotních služeb musí
pro jednotlivá území, pro která mají být před-
mětné zdravotní služby poskytovány, současně
odpovídat také potřebám sledování vývoje
zdravotního stavu osob s uznanou nemocí
z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání.

(Data potřebná pro odhad rozsahu a objemu poža-
dovaných zdravotních služeb jsou k dispozici na we-
bových stránkách Státního zdravotního ústavu Pra-
ha www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-
a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice)

Ministerstvo zdravotnictví, po posouzení pod-
kladů v žádostech jednotlivých žadatelů a skuteč-
ností v nich uvedených, vyřadí poskytovatele, kteří
nevyhověli podmínkám vymezeným § 66 zákona
č. 373/2011 Sb., a u ostatních určí pořadí ve vztahu
k území, pro které mají být zdravotní služby posky-
továny. Povolení k uznávání nemocí z povolání se
udělí poskytovateli v oboru pracovní lékařství, jehož
žádost nejlépe odpovídá stanoveným požadavkům
a kterého určí, pro Středočeský kraj a Zlínský kraj,
odborná komise jako prvního v pořadí. Pro území
Moravskoslezského kraje se povolení k uznávání ne-
mocí z povolání udělí dvěma poskytovatelům, je-
jichž žádosti nejlépe odpovídají stanoveným poža-
davkům a které určí odborná komise jako prvního
a druhého v pořadí. ❚❚❚

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
náměstek pro ochranu a podporu

veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Zahájení řízení o výběru žádosti 
Výzva k podání žádosti o udělení povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání

HK ČR: Nemůžeme si dovolit

plýtvat kvalifikovanými lidmi

Hospodářská komora ČR uvítala, že Sněmovna
v úvodním kole podpořila schválení zákona
o poskytování služby péče o dítě v dětské sku-
pině, který pomůže ulehčit návrat žen po ma-
teřské dovolené na pracovní trh. „Vzhledem
k nepříznivému demografickému vývoji a situ-
aci na trhu práce si nemůžeme dovolit plýtvat
kvalifikovanými lidmi, do jejichž vzdělání stát
investoval,“ komentoval prezident HK ČR Petr
Kužel. HK ČR však upozornila, že dětská skupi-
na není tzv. všelék. Stát se musí zaměřit na sy-
stémové vytvoření dostatečného počtu míst
v jeslích a mateřských školách, a na podporu fi-
rem při zavádění firemních mateřských škol.
V neposlední řadě by měl právě stát podpořit
motivaci firem pro zavádění zkrácených pra-
covních úvazků. (tz)
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Posláním je podnikatelské a manažerské propoje-
ní a setkávání aktivních a schopných osobností
Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého
kraje. Podávat zajímavé aktuální a odborné infor-
mace, umožňovat výměnu názorů a navazování
kontaktů manažerům i podnikatelům z různých
oborů činností a nabídnout jim prostor pro disku-
zi v neformální atmosféře. 

Za celým projektem stojí činorodost PhDr. Ma-
rie Jírů, majitelky společnosti Centrum andra-
gogiky a dalších firem, osobnosti, která k pro-
středí businessu a manažerské práce neodmysli-
telně patří. Sama je držitelka ocenění Manažer
odvětví vzdělávání v soutěži Manažer roku a jak
jinak, předsedkyní ČMA Regionálního klubu,
Severovýchodní Čechy. Položila jsem jí několik
otázek:

O tom, že jste vynikající podnikatelkou a ma-
nažerkou, která dokáže řídit, organizovat
a kontrolovat, ale zejména také přicházet
s nápady a uvádět je do života, naši čtenáři –
podnikatelé a manažeři, vědí. Nyní jste pro-
pojila aktivity a dala vzniknout ČMA Regionál-
nímu klubu, Severovýchodní Čechy. Co bylo
podnětem a co bude cílem?

Strategií České manažerské asociace je „jít“ více
do regionů, a to i prostřednictvím klubů. Vznik

tohoto klubu ČMA navazuje na již tradiční Setká-
ní oceněných manažerů Královéhradeckého, Li-
bereckého a Pardubického kraje, které organizuje
naše společnost Centrum andragogiky. Tato se-
tkávání pořádáme již od roku 2007 a je na ně ve-
lice pěkný ohlas. Setkání oceněných manažerů
má za cíl zprostředkovávat kontakt mezi těmi,
kteří byli oceněni nebo nominováni v této pre-
stižní soutěži v našem regionu. Abychom se však
neviděli pouze jednou za rok a měli trvalou mož-
nost sdílet zkušenosti firem našeho regionu,
vznikl nový klub, ČMA Regionální klub, Severo-
východní Čechy (RKS), který je určen jak členům
ČMA, ale i nečlenům, podnikatelům, majitelům
firem, manažerům. 

Jaký by měl být program činnosti do konce
roku? A vize pro delší časový horizont?

S členy výboru RKS jsme se shodli na tom, že se-
tkávání klubu budeme pořádat ve společnostech
regionu Severovýchodní Čechy, kde jejich mana-
žer byl nominován na Manažera roku, a vždy bu-
deme řešit téma, které je dané společnosti blízké,
má s ním zkušenosti a může se podělit o poznat-
ky, jež vedou k úspěchu. Máme za sebou setkání
např. ve společnosti Iveco, kde jsme řešili téma
výrobních procesů a bezpečnosti práce, ve spo-
lečnosti Rieter to bylo téma inovace, v Králové-

hradecké záchranné službě bylo stěžejní téma ze-
fektivnění procesů. Na datum 29. dubna máme
také zajímavý program – budeme se ve společ-
nosti Grund vzdělávat v otázce budování značky
a spolupráce mezi univerzitou a podnikovým
sektorem na výzkumu a vývoji. Této akci bude
předcházet významný den, 24. duben, kdy se
v Praze na Žofíně uskuteční vyhodnocení další-
ho ročníku prestižní soutěže Manažer roku 2013.
Zde se dozvíme, kdo obstál z našeho regionu Se-
verovýchodní Čechy, a firmy, které řídí tito ma-
nažeři, od září 2014 do dubna 2015 navštívíme.
Mezi tím se také odehraje tradiční „Setkání oce-
něných manažerů“ 11. června v Pardubicích na
zámku. Tento scénář máme předběžně napláno-
vaný i na další roky.

Proč jste se vlastně ujala takového projektu?
Určitě bude náročný na čas i trpělivost, na dru-
hé straně by mohl přinést zajímavé synergie...

Základním posláním klubu je podávat zajímavé
aktuální a odborné informace, umožňovat výmě-
nu názorů a navazování kontaktů manažerům
z různých oborů činností a nabídnout jim prostor
pro diskuzi v neformální atmosféře s jejich kolegy
– vrcholovými manažery významných podniků
regionu, veřejné a státní správy, vysokých škol
apod. Vzhledem k tomu, že se naše společnost
Centrum andragogiky kromě jiného věnuje i or-
ganizaci různých kulatých stolů, konferencí, besed
prostřednictvím našeho Klubu zlepšování, je mi
tento projekt velmi blízký a mám v této činnosti
velkou praxi. Mohu tak obé velmi lehce spojit.

Co vás na takové seberealizaci těší a posiluje? 

Především to, že dělám něco, co firmy opravdu
potřebují. Klub má za cíl propojování manažerů
a firem z regionu a sdílení zkušeností. To není frá-
ze, funguje to. Máme totiž dobré příklady z praxe:
Při návštěvě firmy Rieter CZ, s. r. o., zaujalo zá-

stupce firmy TP Holding, a. s., zavedení intrastatu
u obráběcích strojů na dílně a řízení technologie
z jednoho místa. Předchází se chybám v zadání na
výkresech, je lepší kontrola, úspora papíru atd. Se-
známením odborných pracovníků firmy Rieter
CZ, s. r. o., a Decoleta, a. s., dojde k rozšíření řady
poznatků do praxe v další společnosti a ušetří se
náklady za hledání něčeho nového, využije se to,
co již někde vyzkoušeli. Po setkání dvou ředitelů
(ATAS elektromotory Náchod, a. s., a Rieter CZ,
s. r. o.) v Regionálním klubu ČMA se intenzivně
rozvinula spolupráce na vývoji Hi-Tech produktu,
která před jejich diskuzí dlouhou řadu měsíců
přešlapovala bez zřetelného posunu na místě. Za
tři měsíce se tak ve vzájemné koordinaci udělalo
mnohem více práce než za dva roky před tím. To
že se cíl naplňuje a setkávání mají smysl, nás velice
těší a dává motivaci k další činnosti.

otázky připravila Eva Brixi

Příklady ukazují, že cíl se naplňuje a setkávání mají smysl
Česká manažerská asociace jako jeden z vyhlašovatelů
a organizátorů soutěže Manažer roku rozšířila svou pů-
sobnost o Liberecký kraj. Spojením s Východočeským
manažerským klubem vznikl ČMA Regionální klub, Seve-
rovýchodní Čechy. Program tohoto klubu vyšel z již tra-
dičního Setkávání oceněných manažerů Královéhradecké-

ho a Pardubického kraje, která se konají od roku 2007, a navazují tak právě na celorepubli-
kovou soutěž Manažer roku. Tyto iniciativy mají za cíl zprostředkovávat kontakt mezi těmi,
kteří byli oceněni nebo nominováni v prestižní soutěži. Postupně se aktivity rozšiřovaly i na
Liberecko, a logickým vyústěním bylo nakonec založení zmíněného ČMA Regionálního klu-
bu, Severovýchodní Čechy.

PhDr. Marie Jírů, majitelka společnosti
Centrum andragogiky a předsedkyně ČMA
Regionálního klubu, Severovýchodní Čechy

„Nejlepší manažeři této země jsou nositeli úspě-
chu a šiřiteli zkušeností a optimizmu. Vidím ja-
ko zcela zásadní vyzdvihnout a zviditelnit je
prostřednictvím prestižní soutěže Manažer ro-
ku. Jsou naším národním pokladem a tak by-
chom se k nim měli chovat,“ řekl k soutěži Jaro-
slav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopra-
vy České republiky.

„Myslím, že právě v této nelehké ekono-
mické situaci – která se oproti nedavné minu-
losti určitě podstatně nezlepšila – je potřeba
ocenit ty, kdo udržují zaměstnanost v naší zemi
a celou naši ekonomiku v chodu. Zaslouží si,
abychom jim dali najevo, že si jejich práce váží-
me,“ uvedl dále Jan Wiesner, prezident Konfe-
derace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů České republiky. „Za jednu z hlavních
charakteristik soutěže Manažer roku považuji

dvoukolové hodnocení soutěžících dvěma ne-
zavislými komisemi, Hodnotitelskou a Narod-
ní. I to přispivá k prestiži této nejpropracova-
nější manažerské soutěže v Čes ké republice,“
uvedl Pavel Kafka, prezident Česká manažer-
ská asociace.

Celkově se do závěrečného kola soutěže do-
stalo během 21. ročníků již 1270 finalistů. Letos
je to 72 manažerů – finalistů, z nichž bude den
před slavnostním vyhlášením vítězů vybírat
Národní komise. Kdo jsou letošní finalisté, na-
poví níže uvedená fakta:

Celkově do soutěže postoupilo:
■ 72 finalistů z 22 odvětví
■ 7 žen a 64 mužů
■ 22 finalistů (tedy cca 30 %) se soutěže již

zúčastnilo 

Jaké je věkové složení finalistů:
■ věkový průměr finalistů je 51,3 roku
■ věkový průměr finalistek je něco přes 48 let
■ věkový průměr finalistů-mužů dosahuje 

52 let
■ věk do 35 let má 5 finalistů
■ 61 a více let má 14 finalistů
■ nejmladší finalista má 27 let (P. Hobža, firma

Petr Hobža)
■ nejstaršímu je 76 let (Jiří Žák, Farmak, a. s.) 

Jaké je zastoupení finalistů 
podle krajů:
■ Praha 18
■ Jihomoravský 9
■ Královéhradecký 8
■ Plzeňský 6
■ Středočeský 5
■ Moravskoslezský 5
■ Vysočina 5
■ Olomoucký 4
■ Jihočeský 4
■ Pardubický 3
■ Ústecký 3
■ Zlínský 1
■ Liberecký 1
■ Karlovarský 0

Na jakých pozicích finalisté působí a jaké
zastávají funkce: (někteří finalisté mají více
funkcí, uvádíme vždy tu nejvyšší)
■ 12 jednatelů
■ 22 předsedů (místopředsedů) představenstva
■ 17 generálních ředitelů
■ 14 ředitelů (výkonných ředitelů)
■ 5 předsedů družstev
■ 4 primátoři/tajemníci městského úřadu

Jaká je struktura firem, v nichž finalisté
působí, z hledíska velikosti:
■ 72 finalistů pracuje ve firmách, které zaměst-

návají celkem 33 000 zaměstnanců
■ 28 finalistů řídí střední firmy do 250 zaměst-

nanců
■ 11 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměst-

nanců

Jaké finalisté zastupují firmy a instituce
z hlediska právní subjektivity:
■ 28 akciových společností
■ 26 společností s ručením omezením
■ 10 družstev
■ 8 ostatní společnosti

Další informace o soutěži Manažer roku na-
leznete na webu www.manazerroku.cz. (tz)

Nositelé úspěchu a šiřitelé optimizmu
jsou finalisté 21. ročníku soutěže Manažer roku

Již 24. dubna budou známi vítězové 21. ročníku soutěže
Manažer roku. O tom, že vyhráli, se dovědí za přítomnosti
čtyř stovek dalších manažerů, politiků a médií. Vyhlašova-
teli unikátní soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň
jejím organizátorem.

Navzdory loňské rekordní výši exportu není
dobré usínat na vavřínech. Kladnou ob-
chodní bilanci totiž v dlouhodobém hori-
zontu ohrožuje nadbytečný import. Jen za
loňský rok se do ČR dovezlo tabákových
výrobků, nápojů, potravin a spotřebního
zboží za 444 miliard korun.

„Je třeba si položit otázku, zda je dlouhodobě
únosné, abychom v zahraničí ročně utráceli takové
částky za zboží, které jsme schopni sami produko-
vat a dále vyvážet,“ ptá se Otto Daněk, místopřed-
seda Asociace exportérů. „Počet zemí, s nimiž má-
me kladnou obchodní bilanci, by se v budoucnu
mohl zajímavým způsobem zvýšit, což platí nejen

pro země Evropské unie, ale i východní trhy,“ do-
plnil Otto Daněk. ČR loni obchodovala s 241 ze-
měmi a územními celky a kladnou obchodní bi-
lanci měla u 145 z nich. Nejvyšší kladné saldo by-
lo dosaženo s Německem (269,6 mld. Kč), Slo-
venskem (117,6 mld. Kč) a Velkou Británií (99,6
mld. Kč). Naopak největší propad zahraničního

obchodu byl v Číně (263,9 mld. Kč), Korejské re-
publice (47,2 mld. Kč) a Ruské federaci (39,1 mld.
Kč). Pro porovnání – celková výše exportu v roce
2013 dosáhla rekordní hodnoty 3,157 bilionu ko-
run. „Podle mého názoru jsme však částečně zby-
tečně propili, prokouřili a projedli 14,1 % z této
hodnoty,“ uzavřel Otto Daněk. (tz)

Ze zahraničí jsme dovezli tabákové výrobky, nápoje, potraviny a spotřební zboží za 444 miliard
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„Češi jsou dnes na své finance více opatrní, ově-
řují si informace, porovnávají s konkurencí
a doby, kdy byli svým finančním domům věrni
až do konce života, jsou dávno pryč,“ řekl Pavel
Ráliš, obchodní ředitel spořitelního družstva
Artesa. „Při dnešní nabídce, která se jim od
bank i spořitelních družstev dostává, neváhají
klidně i několikrát do roka změnit správce svých
financí. Zcela logicky jdou za aktuálně nejlepší

a nejvýhodnější nabídkou.“ Z průzkumu vyply-
nulo, že 83 % lidí produktivního věku pravidel-
ně sleduje pohyby úrokových sazeb, a to převáž-
ně prostřednictvím internetových srovnávačů
a článků na finančních serverech. Právě na inter-
netu jsou také nejvíce ovlivnitelní nabídkami fi-
nančních domů. Na 64 % dotázaných přiznalo,
že bannerovou reklamu sledují a dokáže je při-
mět ke zjištění bližších podrobností týkajících se

dané nabídky. Televizní a printová reklama
ovlivní jen 18 %, respektive 13 % z nich. 

„Zajímavé bylo také zjištění, že jen 8 % Če-
chů dá při výběru finančního ústavu nebo spo-
řicího produktu na doporučení,“ upozornil Pa-
vel Ráliš. „Zatímco dříve bylo toto číslo mnoho-
násobně vyšší, dnes se lidé chtějí přesvědčit sa-
mi, zjistí si podrobnosti, podmínky...“

Třetina lidí ve chvíli, kdy zjistí, že je na trhu
výhodnější spořicí produkt, než který využívají,
přistoupí k novému řešení během několika dnů
a zcela bez sentimentu. Dvě třetiny připouštějí,
že každou změnu finančního produktu nebo
domu opatrně zvažují, ověřují si všechny do-
stupné informace, ale ve výsledku jsou změně
přístupni. (tz)

Polovina Čechů neváhá migrovat
mezi peněžními ústavy kvůli výhodnějším úrokovým sazbám
Téměř polovina Čechů reaguje na poklesy úrokových sazeb u spořicích produktů u svých
domovských peněžních domů tak, že během několika dnů převede své finance tam, kde
jsou úroky výhodnější. Celých 83 % z nich pak pravidelně sleduje pohyby úrokových sazeb
právě proto, aby jim zbytečně „neutíkaly“ peníze. Vyplynulo to z průzkumu spořitelního
družstva Artesa.

JAKÝ TYP REKLAMY NA FINANČNÍ
PRODUKTY NA VÁS PŮSOBÍ NEJVÍCE?

Dobré portfolio si poradí i v době
hrozících válečných konfliktů

Akciové trhy a jejich stabilita jsou úzce provázány
s geopolitickými událostmi. Není tedy divu, že do
jejich poměrně ustálené prorůstové tendence ny-
ní neblaze zasáhly politické události na Ukrajině.
I v takových časech však lze s dobře nastaveným
portfoliem obstát a není třeba měnit zvolenou
investiční strategii. Řešení existuje pro zkušené
i začínající investory. 

„Domnívám se, že relativně jednoduchou si-
tuaci mají ti, kteří investují s dlouhodobým hori-
zontem, a navíc pravidelně. Historie nás učí, že
opravdu dobře diverzifikované portfolio je schop-
no zvládnout i válečné konflikty,“ uvedl Aleš
Prandstetter, investiční stratég společnosti ČSOB
Asset Management, a. s., investiční společnost,
a dodal: „Není tedy třeba měnit svou investiční
strategii. Podobných hrozeb se v budoucnu zjeví
jistě více a reakce na každou z nich by investora
stála zbytečné nervy a peníze navíc.“ 

Pokud jde o začínající investory, je třeba se
mít na pozoru a investici rozložit do více tranší.
„V období vyšší volatility trhů je dobré investici
diverzifikovat i časově, čímž se dá i v napjatějších
dobách vyhnout většímu riziku, plynoucímu z ex-
trémní kolísavosti,“ vysvětlil Aleš Prandstetter. 

Podle Aleše Prandstettera přinesou i v letoš-
ním roce investice do akcií rozumný výnos za
předpokladu, že napjatá mezinárodní situace
nepřeroste ve skutečnou nebo ekonomickou vál-
ku. Výrazné zisky slibuje zejména obor luxusní-
ho zboží, kde marže nejsou pod příliš velkým
tlakem a značky si mohou ceny do jisté míry ur-
čovat. Poptávka po luxusním zboží roste v prů-
měru třikrát rychleji než globální HDP, přičemž
růst tržeb pochází především ze států mimo úze-
mí Evropy, zejména z Číny. Růstová je i oblast
cestovního ruchu a s ním související akciové ti-
tuly. Dařit by se mohlo také segmentu sportov-
ního oblečení. (tz)

Návrh a implementace komplexního systému
hodnocení kvality terciárního vzdělávání a vý-
zkumu a vývoje mají přispět ke zvyšování kvali-
ty, transparentnosti a konkurenceschopnosti
institucí terciálního vzdělávání a vysokých od-
borných škol v ČR tak, aby poskytovaly dobré
služby společnosti v ohledu kulturním, sociál-
ním a ekonomickém. Dílčím cílem je vypraco-
vat metodiku pro vnitřní i vnější hodnocení

kvality vzdělávacího procesu ve všech typech
ITV a VOŠ. Projekt se zaměřil na monitorování
vstupů, průběhu a výstupů vzdělávacího proce-
su; na stavbu a provozování studijních progra-
mů s ohledem na rámec kvalifikací, vztažený ke
třem stupňům studia. Přispěje i ke zkvalitnění
nynějšího způsobu akreditací a reakreditací. 

Hlavním cílem projektu je doporučit v po-
době vhodné k implementaci a k dlouhodobé-

mu provozování na institucionální a národní
úrovni komplexní systém vnitřního a vnějšího
zajišťování a hodnocení kvality v ITV a VOŠ.
Systém bude respektovat různé mise, typy a za-
měření, zahrnovat všechny jimi uskutečňova-
né procesy, podporovat kategorizaci ITV
a spontánní diverzifikaci terciárního sektoru
vzdělávání. V systému hodnocení zohlední
kvalitativně-kvantitativní a procesní pojetí,
s důrazem na výstupy a zpětné vazby, indikáto-
ry a metriky. Výstupy z tohoto projektu budou
provázány s výsledky ostatních IPN a s návrhy
na financování systému terciárního vzdělává-
ní. Cílem je vypracovat systém pro motivaci ke

komplexnímu zajišťování kvality v ITV tak,
aby výsledky hodnocení byly využitelné orgá-
ny státní správy, nezávislými agenturami, sa-
motnými ITV i odběrateli jejich služeb a vý-
sledků činností. Projekt bude dále sledovat
zvýšení transparentnosti – tj. poskytnout státu,
uchazečům o studium, studentům, zaměstna-
vatelům, partnerům z akademického i ko-
merčního sektoru, potenciálním sponzorům
a jiným zájemcům informace o různých aspek-
tech kvality školy, které dnes nejsou široce do-
stupné a navzájem srovnatelné. Projekt je fi-
nancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky. (tz)

Pro naši vzdělanost: závěrečná mezinárodní konference IPN Kvalita 2014

Výsledky Individuálního projektu národního
Zajišťování a hodnocení kvality v systému
terciárního vzdělávání (IPN Kvalita) budou
představeny na mezinárodní konferenci,
která se uskuteční ve dnech 23. a 24. dub-
na 2014 v Praze. Na jednání budou shrnuta

zásadní metodická doporučení projektu v oblasti zajišťování a hodnocení kvality vysokých
škol. Oba dny konference začnou společným blokem všech klíčových aktivit, které dopro-
vodí plenární přednášky zahraničních hostů. V odpolední části konference poskytne pro-
stor pro jednání v oddělených sekcích s cílem představit detailně dílčí výstupy.

Pan Stanislav v tom měl jasno – do vězení už
se nikdy vrátit nechce. Stejně tak věděl, že
případnou třetí šanci už mu nikdo nedá,
a proto musí „chytit za pačesy“ tu druhou.
A už se jí nepustit. Jenže život občas umí zha-
tit i nejlepší předsevzetí a postavil před něj
řadu překážek prakticky hned, jak opustil brá-
ny vězení v Horním Slavkově. On se však ne-
vzdal a šel za svým cílem. Pomohli mu přitom
odborní pracovníci Centra podpory podnikání
Praha, kteří se na reintegraci sociálně vylou-
čených osob specializují. Ale nebylo to úplně
jednoduché. Ani pro Stanislava, ani pro ně. 

Když byl Stanislav propuštěn, byl podzim, a on za-
krátko neměl v kapse ani korunu. Již první krok
byl přitom docela slušné šlápnutí vedle – po pro-
puštění se totiž vydal do Brna, kde měl formální

bydliště. „No a to byla chyba. Nikoho jsem tam
vlastně neznal a skončil jsem na ulici,“ vzpomíná
pan Stanislav. „Pár dnů potom mi pak volali, že mi
našli práci – ale až v Mělníku. Já byl bez koruny,
a tak jsme se dohodli, že se tam nějak musím do-
stat. A mám na to tři dny.“ Nezbývalo tedy, než se
vydat na výpadovku a zkusit autostop. Jenže ani to
nebylo tak jednoduché.

„On ten stop už není co býval,“ vzpomíná dál
pan Stanislav. „Není to tak dávno, co jsem projel
křížem krážem republiku a všude bylo plno sto-
pařů. Dneska nevidíte ani jediného. Když jsem
stál za Brnem asi pátou hodinu, došlo mi, že
takhle to nepůjde. Buď zmrznu, nebo půjdu pě-
šky. A tak jsem vzal těch pár věcí, co jsem měl,
a vyrazil.“ Člověk, který prožil pár dnů na ulici,
jako pan Stanislav, nebyl v očích projíždějících
řidičů právě ideálním společníkem na cestu. Ale
přesto ho brali.

Nakonec byl Stanislav úspěšný a do Prahy do-
razil. Tam se do věci vložili pracovníci Centra
podpory podnikání Praha, které dlouhodobě spo-
lupracuje s Hospodářskou komorou hlavního
města Prahy a jejím prostřednictvím i s podnika-
teli. Stanislav, který absolvoval ve věznici kurz ko-
vovýroby a svářečský kurz, díky nim prakticky
ihned nastoupil právě do mělnické firmy Agapa.
Tam jsou s ním velmi spokojeni. Majitel ho chválí
jako pracanta, a Stanislav dokonce zakrátko po-
stoupil na lepší místo. Z výplaty přitom splatil pra-
covníkům Centra podpory podnikání Praha krát-
kodobou půjčku, kterou mu poskytli na ubytovnu.

Pan Stanislav ještě nemá vyhráno. V Agapě si-
ce vydělává slušně, ale stále se za ním táhnou stíny
a dluhy z minulého života. Ale svoji šanci využil
a nyní je na správné cestě. Držme mu palce, aby na
svůj předchozí život jednou vzpomínal jen jako na
vzdálenou a cizí minulost. (tz) ❚❚❚

Cesta za druhou šancí

Tradiční česká značka Solo připravila pro
české markety nové „ohnivé“ stojany, které
usnadní zákazníkům orientaci v produk-
tech. S blížící se grilovací sezonou přišla fir-
ma Solo s marketingovou podporou pod
výstižným názvem Vše k ohni.

Zákazníci uvidí v marketech Ahold, OBI, Tesco
a na dalších místech přehledně všechny pro-
dukty značky Solo, které zahrnují kategorie zá-
palek, zapalovačů, podpalovačů a sortiment ke
grilování. „Prodejní stojany jsme představili již
během loňského roku a obchodníci i zákazníci

si tuto novinku velmi pochvalují,“ řekl Pavel
Helešic, ředitel společnosti Solo Matches & Fla-
mes, a. s., a dodal: „U našeho sortimentu bývá
na jednotlivých místech prodeje rozdílný cate-
gory management. Některé Solo produkty pro-
dejci řadí k hygienickým potřebám, jiné zase
k sekci zahrada. Stojan, ve kterém zákazníci na-
leznou všechny produkty související s ohněm,
zvýší komfort nakupujícího. Celkem plánujeme
umístit v českých marketech na několik set kusů
těchto stojanů. Tato podlinková komunikační
strategie je zajímavá i pro naše distributory
v Anglii a Spojených arabských emirátech, kam
Solo stojany plánujeme také dodávat.“ (tz)

Ohnivé stojany nejen pro zápalky
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INZERCE

Zaměstnavatelé v České republice mají pro
druhé čtvrtletí 2014 nejisté náborové plá-
ny. Čtyři procenta z nich očekávají nárůst
počtu pracovních sil, 5 % předpovídá sníže-
ní počtu pracovních sil a 89 % zaměstnava-
telů nepředpokládá žádné změny. Na zákla-
dě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu
práce pro Českou republiku pro druhé
čtvrtletí 2014 hodnotu -1 %.

„Počet nezaměstnaných v lednu 2014 dosáhl
v novodobé historii České republiky maxima
a bohužel se potvrdily nejisté předpovědi minulé-
ho průzkumu Manpower Index trhu práce pro
první čtvrtletí roku 2014. Růst nezaměstnanosti
není výsledkem hromadného propouštění v ně-
kterých odvětvích, ale dlouhodobé snahy zaměst-
navatelů o zvýšení efektivity jejich činnosti. V do-
bě rostoucí konkurence a současného snižování
marží jsou firmy nuceny produkovat více s men-
ším počtem lidských zdrojů. Výsledky našeho
průzkumu pro druhé čtvrtletí roku 2014 nazna-
čují pokračující opatrnost ze strany zaměstnava-
telů,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitel-

ka ManpowerGroup Česká a Slovenská republi-
ka. Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví před-
povídají pro nadcházející čtvrtletí snižování poč-
tu pracovních sil. Nejslabší index předpovídá od-
větví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov
s čistým indexem trhu práce -14 %. Nepříznivé
podmínky na trhu práce hlásí také zaměstnavate-
lé v odvětví stavebnictví s indexem -9 %, velkoob-
chod a maloobchod, kde má index hodnotu -5 %. 

Zaměstnavatelé ve čtyřech odvětvích před-
povídají zlepšení náborového prostředí. Nejsil-
nější hodnotu čistého indexu trhu práce +6 %
hlásí finance, pojištění, nemovitosti a další služ-
by podnikům a státní správa, zdravotnictví,
vzdělávání a kultura.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech
hlásí utlumené náborové prostředí, s nejslabším
indexem v Čechách (-2 %). V porovnání s před-
chozím čtvrtletím i v meziročním srovnání se
index snížil ve dvou ze tří regionů.

Výsledky průzkumu pro druhé čtvrtletí
ukazují, že problémy, kterými si prošlo mnoho
světových trhů, se uklidňují, a zaměstnavatelé
začínají projevovat určité dávky optimizmu. Za-
městnavatelé ve 38 ze 42 sledovaných zemí a ob-

lastí očekávají nárůst počtu pracovních sil, což
je největší míra pozitivní náborové předpovědi
od 3Q 2008. Zaměstnavatelé v Irsku a ve Špa-
nělsku hlásí své první pozitivní náborové plány
od roku 2008. Nejsilnější náborové prostředí
z globálního hlediska hlásí zaměstnavatelé v In-
dii, na Tchaj-wanu, Novém Zélandu, v Turecku
a Kostarice. Nejslabší – a jediné negativní – ná-
borové prostředí hlásí Itálie, Česká republika
a také Francie, kde se index dostal do záporné
hodnoty podruhé za poslední čtyři čtvrtletí.

Průzkum Manpower Index trhu práce se
provádí každé čtvrtletí za účelem sledování
záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit po-
čet zaměstnanců během následujícího čtvrtle-
tí. Česká republika je jednou ze 42 zemí a ob-
lastí, ve které průzkum probíhá. V rámci pro-
jektu Manpower Index trhu práce pro druhý
kvartál roku 2014 byli osloveni zaměstnavate-
lé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců
v České republice a byla jim položena stejná
otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový
počet zaměstnanců ve vaší společnosti ve
druhém čtvrtletí 2014 v porovnání s aktuál-
ním čtvrtletím?“

ManpowerGroup nabízí kompletní řešení
v oblasti lidských zdrojů, která pomáhají klien-
tům uspět v nastupující éře „talentizmu“. Tato
řešení pokrývají všechny potřeby zaměstnava-
telů od vyhledání a náboru talentů, jejich hod-
nocení, trénink a rozvoj, řízení kariéry po agen-
turní zaměstnávání a outsourcing. 

ManpowerGroup disponuje největší svě-
tovou sítí v oblasti lidských zdrojů s téměř
3900 pobočkami ve více než 80 zemích světa.
Vytváří tak dynamickou kombinaci bezkon-
kurenční globální působnosti se znalostmi
a zkušenostmi na regionálních trzích práce,
aby vyhověla potřebám svých 400 000 záka-
zníků ročně, k nimž se řadí jak menší a střední
podniky všech odvětví, tak největší světové
nadnárodní korporace. 

V České republice se ManpowerGroup kaž-
dý měsíc stará o personální a mzdovou agendu
pro téměř 8000 zaměstnanců, které vyhledal
a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2012, díky
své síti 25 poboček, ManpowerGroup našel pro
1000 klientů 19 000 nových zaměstnanců. 

Více o společnosti ManpowerGroup nale-
znete na www.manpowergroup.cz. (tz)

Firmy nebudou nabírat nové zaměstnance

Z řady ocenění firem vybočuje jedno, které
se liší svojí komplexností, světovým renomé,
a zejména tím, že firmy přivádí na cestu růs-
tu zisků, lepší efektivity a konkurenceschop-
nosti: Národní cena kvality ČR. Řečeno spor-
tovní terminologií, účast v Národní ceně
kvality ČR není jen jedním závodem. Je to
soustředění za přispění nejlepších trenérů
a metod, které závodníkům významným
způsobem zvyšuje výkonnost. Závod a stup-
ně vítězů jsou už jen třešničkou na dortu.

Letošní rok je pro nás slavnostní, jelikož je vyhlá-
šen jubilejní 20. ročník Národní ceny kvality Če-
ské republiky pro podnikatelský i veřejný sektor.
Chtěl bych se proto pozastavit nad aktuální struk-
turou programů Národní ceny kvality ČR. Od ro-
ku 2009, kdy byly do programů Národní ceny kva-
lity České republiky (NCK ČR) zařazeny progra-
my START a START PLUS, určené pro organiza-
ce, které s konceptem systematického zlepšování
své výkonnosti za účelem trvalého dosahování vy-
nikajících výsledků teprve začínají, se cena těší
většímu zájmu a účasti. Přesto se v praxi stále se-
tkáváme s tím, že organizace, které se do ceny hlá-

sí, Model excelence EFQM, podle něhož jsou
všechny programy vytvořeny, buď dobře neznají,
anebo systematicky neuplatňují. Model excelence
je pro ně často jen jednorázově využitým rámcem
umožňujícím hodnocení jejich stávající výkon-
nosti, nikoliv nástrojem jejího trvalého zlepšová-
ní. Skutečné využívání principů excelence se pro-
to stalo hlavním motivem přijatých změn.

Program START zůstal v nezměněné podobě,
nadále plní roli postupné a nenáročné cesty k ex-
celenci založené na dvou nástrojích, na sebehod-
nocení a na benchmarkingu. Umožňuje poznání
sama sebe, svých silných stránek a příležitostí ke
zlepšování.

Nově přibyl program START EUROPE, kte-
rý Rada kvality ČR schválila na svém letošním
únorovém zasedání. Tento program plně re-
spektuje podmínky programu Committed to
Excellence, a umožňuje tak organizacím v Če-
ské republice získat ocenění za úspěšnou reali-
zaci činností zlepšování. Od ostatních progra-
mů se tento liší právě skutečností, že ocenění
organizace nezíská za dosažení určitého počtu
bodů odpovídajícího úrovni její výkonnosti, ale
za to, že úspěšně realizuje tři projekty zlepšová-
ní, které byly schváleny jako priority z výstupů

sebehodnocení. Celý proces od provedení sebe-
hodnocení přes realizaci projektů zlepšování po
ověřovací návštěvu validátora trvá zhruba 9 až
12 měsíců.

Program START PLUS zůstává pro násle-
dující ročník nezměněný, protože na evropské
úrovni v současnosti není jeho ekvivalent.
EFQM však v tomto roce pilotně ověřuje nový
stupeň excelence, který náš program START
PLUS co do rozsahu, hloubky a formy hodnoce-
ní velice připomíná.

Významné změny byly odsouhlaseny
i v programu EXCELENCE. Organizace, které
se do něj v příštích letech přihlásí, budou hod-
noceny přesně stejným způsobem, jako je to-
mu v celé Evropě v případě, že hodnocení pro-
vádí přímo EFQM. I zde organizace získají
kromě národního certifikátu mezinárodní cer-
tifikát Recognised for Excellence. Přidanou
hodnotou úplného sladění programů NCK ČR
a schématu oceňování EFQM bude ještě větší
věrohodnost ocenění, jeho mezinárodní plat-
nost a porovnatelnost, systematičnost v proce-
su aplikace konceptu business excellence, větší
zviditelnění oceněných organizací a hodnot-
nější výstup týmu hodnotitelů, na kterém mů-

že organizace stavět své další zlepšování. Do
letošního ročníku Národní ceny kvality ČR se
mohou firmy přihlásit do 30. dubna 2014, tak-
že na nastoupení „cesty k excelenci“ je nejvyšší
čas. Více informací najdete na www.narodnice-
na.cz a www.sokcr.cz

Ing. Jan Taraba, ředitel,
Národní informační středisko 

podpory kvality (NIS-PK)

Nástroj na zvýšení zisku i prestižní ocenění

Ing, Jan Taraba, ředitel Národního
informačního střediska podpory kvality



6 | trh informací www.iprosperita.cz  | 4/2014

INZERCE

Chytří a zkušení lidé vědí, že pokud pe-
níze leží ladem, ztrácejí hodnotu. Je te-
dy dobré je zhodnocovat. Při záměru in-
vestovat větší sumu peněz, v řádu mili-
onů, však není výběr správného nástroje
jednoduchý. Zeptali jsme se proto pro-
fesionálů, co bychom neměli podcenit
při výběru důvěryhodného investičního
fondu. V následujícím článku přinášíme
tipy, podle nichž se při svém rozhodová-
ní řídí tzv. kvalifikovaní investoři.

Nešetřit, nespekulovat, investovat
Prvním klíčovým bodem je rozhodnutí, zda
chceme investovat na delší dobu, nebo zda se
přikloníme ke krátkodobé spekulaci. Ačkoli
krátkodobí spekulanti dokážou vydělat zají-
mavé peníze za krátký čas, musí si uvědomit
riziko, které s sebou tento způsob přináší.
Bohatí lidé navíc potřebují spíše uchovat
a ochránit hodnotu svého bohatství, aby ne-
ztrácela na kupní síle. Proto je pro ně nevý-
hodná spekulace i obyčejné šetření, při kte-
rém kvůli inflaci dlouhodobě hodnota aktiv
klesá. „Dlouhodobý investor myslí hodně
dopředu. Investuje do hodnotových aktiv –
nemovitostí či hodnotových akcií. Díky
dlouhodobému horizontu je také schopen
přežít případné výkyvy. Odměnou mu pak je
zajímavý výnos, který výrazně překoná úro-
ky na spořicích účtech a termínovaných
vkladech v bankách, penzijní připojištění, ale
i inflaci,“ vysvětlil Jaroslav Hlavica ze společ-
nosti BrodIS, která je nezávislým zprostřed-
kovatelem investicí v řádu milionů korun.

Správný fond se pozná podle poplatků
Ačkoli poplatky tvoří při investování pou-
hých několik procent z investovaných pe-
něz, v konečném důsledku mohou být roz-
hodujícím faktorem, který rozdělí fondy
i investory na úspěšné a neúspěšné. U inves-

tování rozhodně neplatí, že co je dražší, mu-
sí být i kvalitnější. Levné fondy investorům
často vydělají jednodušeji. Ti totiž nemusejí
každý rok dohánět několikaprocentní ztrá-
ty, které jsou způsobeny vysokými náklady.
Některé fondy účtují vedle poplatku za sprá-
vu také výkonnostní poplatek. Ten obvykle
představuje motivaci pro správce fondu
k dosahování lepší výkonnosti. Díky němu
si navíc může správce účtovat nižší klasický
poplatek. Pro investora pak výkonnostní
poplatek znamená výhodu v tom, že platí
pouze za výsledek. Pokud mu tedy fond vy-
dělá, zaplatí investorovi jeho zaslouženou
prémii. Jestliže k zisku naopak nedojde, in-
vestor poplatek nehradí. 

Přílišná diverzifikace může škodit
Důležitou roli při výběru investičního fondu
hraje diverzifikace, tedy rozdělení investice
do různých typů aktiv výnosem na sobě ne-
závislých oblastí. V jednom produktu má in-
vestor k dispozici několik druhů investič-
ních tříd, např. akcie či dluhopisy. V rámci
každé třídy pak fond investuje do několika
cenných papírů. Diverzifikace je sice důleži-
tá, význam má však pouze tehdy, pokud se
pomocí ní snižuje celkové riziko portfolia.
Fond s pouze několika desítkami cenných
papírů může být lépe diverzifikovaný než
ten, který obsahuje několik stovek akcií nebo
jen dluhopisů. „Velkou výhodou investice do
fondů, které investují do více tříd aktiv, je ta-
ké fakt, že manažer fondu se stará o rebalan-
cování portfolia v čase. Pokud se akciová
složka v portfoliu zvýší např. o 10 %, prodá-
me její část a nakoupíme dluhopisovou slož-
ku, abychom se dostali zpět na stanovenou
výši poměru mezi akciovou a dluhopisovou
složkou. Podobný princip funguje i obráce-
ně. Takový mechanizmus doporučuji všem
dlouhodobým investorům,“ radí Jaroslav
Hlavica ze společnosti BrodIS.

S myšlenkou na nečekané události
Další podmínkou je likvidita investičního
nástroje. Jako likvidita je chápána možnost
změnit v případě potřeby daná aktiva na ho-
tové peníze, a to bez zásadních ztrát. Pod-
statná je také rychlost, s níž je možno tuto
změnu uskutečnit. Při dlouhém horizontu se
sice s častým prodejem investičních nástrojů
nepočítá, ale je dobré mít jistotu, že když in-
vestor bude potřebovat své prostředky zpět,
nebude na ně muset dlouho čekat. Chytrý
investor si část svých prostředků ponechává
jako finanční rezervu. Ta může mít podobu
hotových peněz nebo takových investic, je-
jichž likvidita je dostatečně vysoká.

Prospěšné měnové riziko
Před zahájením investic je také nutné si
uvědomit veškerá rizika. Jedním z nich je
otázka, v jaké měně budeme investovat.
Domácí investoři mají poněkud zhoršenou
situaci v tom, že opravdu kvalitních inves-
tičních nástrojů v české koruně je poměrně
málo. Pokud se nějaké najdou, často inves-
tují většinu svých peněz v zahraničí, což se
týká především akcií. Investor tak podstu-
puje měnové riziko, které je dáno možným
pohybem měnového kurzu. U konzervativ-
nějších nástrojů může jít o problém, na-
opak pro dynamičtější nástroje s delším in-
vestičním horizontem může být pohyb na
měnových trzích dokonce žádoucí. Může
ochránit hodnotu majetku a snížit riziko
při událostech, jakou bylo např. oslabení
koruny v důsledku intervence ČNB. (tz)

Společnost Bisnode hodnotila vzorek 62 firem
odvětví v období 2010 až 2012. Jejich celkové
tržby vzrostly ze 187,9 miliard korun v ro-
ce 2010 na 233,1 miliard v roce 2012, tedy téměř

o čtvrtinu. Největší díl generuje (podle údajů
Českého statistického úřadu) odvětví Výroby
základních chemických látek, hnojiv a dusíka-
tých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku

v primárních formách (NACE 20.1), které v ro-
ce 2012 tvořilo 81,9% podíl. Celkové náklady
analyzovaným firmám v období 2010–2012
vzrostly o 21 %, počet zaměstnanců se zvýšil
o 3,7 % a hospodářský výsledek skupiny zazna-
menal mírný nárůst z 8,9 mld. Kč v roce 2010 
na 9,1 mld. Kč v roce 2012. 

Počet ztrátových společností klesl z dvanác-
ti na osm. „Chemický průmysl dodává své pro-
dukty prakticky do všech oblastí ekonomiky, je-
ho výsledky jsou tedy přímou reflexí výkonnos-
ti hospodářství. Zajímavostí chemického prů-
myslu je jeho pasivní saldo obchodní bilance,

což implikuje, že na rozdíl od zpracovatelského
průmyslu se chemický průmysl orientuje na
vnitřní trh ČR, resp. dochází k významnému
importu vstupů. Zlepšující se ekonomická situ-
ace v ČR se přímo promítá do chemického prů-
myslu (ve srovnání s krizovým obdobím), při-
čemž růstovou trajektorii můžeme očekávat i do
dalších let. Možnou hrozbou je oslabení české
koruny, která pro tento průmysl hraje význam-
nou roli. Nicméně pozitivní růst hospodářství
s velkou pravděpodobně převáží tento negativní
vliv kurzu,“ komentoval výsledky studie analy-
tik Bisnode Michal Řičař. (tz)

Do chemického průmyslu
se promítá zlepšující se ekonomická situace

Investiční strategie očima profesionála: 
Kde zhodnocují své peníze bohatí

Postavení chemického průmyslu zůstává v rámci české ekonomiky i zpracovatelského prů-
myslu v posledních letech stabilní. Vlivem ekonomické krize se začaly ke konci roku 2008
tržby v oboru snižovat. V roce 2010 nastalo oživení, a v období 2010 až 2012 se tržby
v chemickém průmyslu jako celku zvýšily téměř o 27 %. V rámci hodnocené skupiny 62 nej-
významnějších firem z oboru tržby v letech 2010 až 2012 vzrostly o 24 % na 233 miliard
korun, jejich zisk v daném období stoupl o 2,5 % na 9,1 miliardy korun. Informace vyplývají
z analytické studie Chemický průmysl, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

SPOLEČNOSTI S NEJVYŠŠÍM VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2012 

Hospodářský výsledek Tržby za prodej Meziroční rozdíl
za účetní období vlastních výrobků, vývoje tržeb

(tis. Kč) služeb a zboží (tis. Kč) 2012/2011

Synthos Kralupy, a. s. 1 640 254 25 553 058 25,93 %
Linde Gas, a. s. 1 522 566 5 318 288 3,80 %
Deza, a. s. 750 623 9 509 681 6,89 %
Precheza, a. s. 737 512 3 082 586 8,90 %
CS Cabot, spol. s r. o. 450 071 3 412 371 8,71 %

Pozn.: údaje za 62 firem chemické výroby Zdroj: Bisnode

SPOLEČNOSTI S NEJNIŽŠÍM VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2012 

Hospodářský výsledek Tržby za prodej Meziroční rozdíl
za účetní období vlastních výrobků, vývoje tržeb

(tis. Kč) služeb a zboží (tis. Kč) 2012/2011

Bochemie, a. s. -268 831 1 117 266 -3,80 %
Spolana, a. s. -230 488 5 625 324 -1,32 %
Spolek pro chemickou 

-174 560 4 607 033 -11,81 %a hutní výrobu, akciová společnost
Oleochem, a. s. -45 886 531 382 -20,91 %
Explosia, a. s. -27 728 532 813 13,91 %

Pozn.: údaje za 62 firem chemické výroby Zdroj: Bisnode

EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY TOP 62 FIREM Z CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Společnost BrodIS, s. r. o., je nezávislý 
investiční zprostředkovatel registro-
vaný u ČNB ve smyslu §29 zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo-
vém trhu. Jejím posláním je uchovat a zvý-
šit hodnotu bohatství klientů. Filozofie fir-
my je založena na snaze přesunout sou-
časnou kupní sílu do budoucna, kdy se ta-
to kupní síla zvýší. Ačkoli byla společnost
založena poměrně nedávno, její zakladatel
má dlouholeté zkušenosti v oboru.
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Dobírku využívá jen třetina internetových
zákazníků, lidé si raději chodí pro balíky na pobočky

Podle nich preferují platbu na dobírku zejména
zastánci tradičního způsobu úhrady a následně
spotřebitelé, kteří nakupují v menších či málo
známých e-shopech. Z hlediska pohodlí zákazní-
ka se však jedná o nejkomplikovanější a časově
nejnáročnější formu finančního vyrovnání. Pro-
to mezi lidmi postupně stoupá popularita osob-
ních odběrů či platby kartou předem on-line.

„Zájem o platby dobírkou v případě našeho 
e-shopu klesá. Zatímco ještě v roce 2011 dávali

spotřebitelé přednost této variantě před platbou
předem, v současné době je trend zcela opačný.
Platba předem je využívána o 30 % častěji než do-
bírka," potvrdila rostoucí trend Šárka Jakoubková,
PR manažerka největšího českého internetového
obchodu Alza.cz. „V celkovém objemu přepravo-
vaného zboží tvoří platba dobírkou jen přibližně
20 %. Nejčastěji je využívána pro zásilky určené
koncovým zákazníkům, tedy soukromým příjem-
cům. V případě příjemců z řad firemních zákazní-

ků je dobírka využívána mnohem méně. Nejčastě-
ji v případech, kdy odesílatel nemá s příjemcem
dlouhodobý smluvní vztah nebo má příjemce
špatnou platební morálku a nehradí včas faktury,"
uvedl Daniel Knaisl jednatel společnosti Geis. Ta
patří mezi přední poskytovatele přepravních a lo-
gistických služeb na našem území a je mimo jiné
i doručovatelem zboží z e-shopu Alza.cz.

Trend podle odborníků následuje příkladu
států západní Evropy a také USA. Zde totiž platba
na dobírku ve formě, která je známá v tuzemsku,
neexistuje. „Před čtyřmi lety platilo nejčastěji do-
bírkou 44 % internetových zákazníků, v loňském
roce bylo toto množství již o 12 procentních bo-
dů nižší. Stále více Čechů totiž důvěřuje online
platbě kartou nebo využívá dalších elektronic-
kých platebních metod. Pozvolný zánik platby na
dobírku tak následuje západní země, kde se s ob-

dobnou popularitou dobírky vůbec nesetkáme,"
objasnil Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace
pro elektronickou komerci. 

Podle APEK však došlo zároveň také ke zvý-
šení popularity osobních odběrů. Při nich sice
zákazníci platí na místě, ale nejedná se o klasic-
kou formu úhrady na dobírku. Jeho tvrzení do-
svědčuje i tuzemský lídr mezi poskytovateli sor-
timentu pro provoz kanceláří. „První měsíce le-
tošního roku potvrzují trend v rostoucí oblibě
osobních odběrů. Drtivá většina z nich je spoje-
na s objednávkami, u kterých by náklady na do-
pravu musel hradit kupující. S tím samozřejmě
souvisí také způsob úhrady za doručené zboží,
kdy vysoký podíl tvoří platby v hotovosti či kar-
tou,“ dosvědčila tendenci Jana Martínková ze
společnosti Activa, která provozuje e-shop se
školními potřebami Activáček.cz. (tz)

Nový věrnostní program v prodejnách:

objevujte krásy Jižní Ameriky

SPAR ČOS připravil pro své zákazníky nový
věrnostní program, který je inspirovaný ryt-
my brazilské Amazonie. Především potěší
rodiny s dětmi, které přivítají na nákupech
veselé postavičky z filmu RIO 2. 

Supermarkety SPAR a hypermarkety INTER-
SPAR se proměnily od 2. dubna 2014 na sedm
týdnů na prostory laděné do velké amazonské
džungle. Zákazníci zde nejen nakoupí kvalitní
a čerstvé potraviny, ale zároveň se budou moci
zapojit do atraktivního ojedinělého věrnostního
programu, který přináší mno-
ho zábavy pro celou rodinu.
Společnost SPAR ČOS u pří-
ležitosti uvedení nového ani-
movaného dobrodružného
filmu RIO 2 připravila limi-
tovanou sběratelskou edici
a mnoho dalších zajíma-
vých aktivit. Věří, že origi-
nální program přivede
alespoň částečně každého
návštěvníka do divoké
Amazonie a zpříjemní mu
běžné nákupy. 

„Máme radost, že se
společnost SPAR ČOS
mohla propojit s oblíbe-
ným filmem RIO 2, a zá-
bavnou formou tak zpříjemnit nákupy rodinám
s dětmi formou věrnostního programu,“ sdělil
Karl Bumberger, jednatel společnosti SPAR
ČOS. „Stejně jako rodinný film RIO 2 i naše
společnost se snaží neustále přicházet s náměty,
které zákazníky potěší. Jsme proto rádi, že mů-
žeme rodinám s dětmi nabídnout v rámci věr-
nostního programu nejen místo, kde nakoupí
čerstvé a kvalitní programy, ale i další benefit,
kterým je v tomto případě sběratelská edice,“
vysvětlil Karl Bumberger. 

Věrnostní program se týká hypermarketů
INTERSPAR s supermarketů SPAR. Od 2. dub-
na 2014 se prodejny proměnily na místo připo-
mínající amazonský prales, který nejen láká
svým sortimentem, ale i doprovodnými aktivita-
mi. V rámci projektu, který potrvá do 20. května,
mají návštěvníci prodejen možnost získat za kaž-
dých 200 Kč nákupu 1 balíček s 5 ks sběratel-
ských karet RIO 2. Celkem je ve sbírce 120 karet,
24 speciálních metalických karet a 18 karet s kři-
délky. Zakoupit bude možné i speciální album
pro sběratelské karty RIO 2, které je plné barev-
ných obrázků, zábavy, her a informací. Album
pro vkládání kartiček bude umístěno ve speciál-

ních stojanech v prodejnách
a lze jej pořídit za 69,90 Kč.
Do alba z brazilské Amazo-
nie, her, soutěží a zábavy si
mohou děti vkládat jednotli-
vé kartičky, a vytvořit si tak
svůj vlastní amazonský svět.
Album v sobě ukrývá také pla-
kát a hru s fotbalovou temati-
kou z jedné strany a z druhé
terče na hru s křidélky. Pokud
by si chtěl někdo rozšířit svoji
sbírku kartiček rychleji, pak
může balíček karet i zakoupit
u pokladny za 14,90 Kč. 

K uvedení věrnostního
programu byl ve vybraných hy-
permarketech Interspar připra-

ven zábavný doprovodný program. Návštěvníci
si vychutnali latinskoamerické tance a děti si
vyzkoušely v kuchařské mini školičce uvařit tra-
diční pokrmy a ochutnávaly brazilské speciality,
nebo se zapojily do soutěže v rozpoznávání exo-
tického ovoce a zahrály si maxipuzzle a maxipe-
xeso RIO 2. Připravena byla i foto stěna RIO 2,
kde si zájemci mohli vytvořit vlastní fotografii
s živými papoušky. (tz)

www.interspar.cz

Začátkem března byl slavnostně otevřen
první supermarket SPAR v Praze 1 a záro-
veň již čtrnáctý v České republice. Prodejna
obchodní sítě SPAR ČOS je součástí nové
budovy Florentinum, která vznikla na místě
bývalé budovy Rudého práva v těsné blíz-
kosti metra Florenc a Masarykova nádraží. 

Zákazníci v novém supermarketu SPAR nale-
znou přes 8500 položek od masných výrobků,
přes ovoce a zeleninu až po suché výrobky, peči-
vo či drogistické zboží. Návštěvníci měli mož-
nost v den slavnostního otevření využít řadu

atraktivních soutěží, slev a jiných výhod, které
společnost SPAR ČOS připravila. 

„Nový supermarket SPAR v centru hlavní-
ho města je pro nás velkým úspěchem nejen
proto, že je první v Praze 1, ale také díky jeho
umístění do takzvaně nadčasového projektu, ja-
ko je budova Florentinum,“ řekl Karl Bumber-
ger, jednatel společnosti SPAR ČOS. „Lokalita
v blízkosti všech dostupných prostředků měst-
ské hromadné dopravy je naprosto ideální a vě-
říme, že díky naší široké nabídce uspokojíme
každého zákazníka, který k nám zavítá. Aktuál-
ní nabídku mohou návštěvníci sledovat na na-
šich webových stránkách. Nově jsme připravili

chytrou apli-
kaci do mobi-
lu pro iPhone
i Android, je-
jíž součástí je
chytrá naviga-
ce, která záka-
zníky k pobočce velmi jednoduše dovede,“ do-
dal Karl Bumberger.

Nabídka supermarketu SPAR v budově Flo-
rentinum zahrnuje přes 350 druhů masných vý-
robků, přes 150 druhů ovoce a zeleniny, 
869 druhů mléčných výrobků, 267 druhů pečiva
a pekárenských výrobků. Dále si zákazníci mo-

hou vybrat z téměř 4000 nabídek suchého sorti-
mentu, který je doplněn o nápoje, drogistické
zboží a potřeby pro domácnost. Kromě široké
nabídky si mohou být zákazníci jisti, že stejně
jako v jiných prodejnách SPAR i v této dodržuje
společnost SPAR ČOS své zásady a dbá přede-
vším na kvalitu. (tz)

Zájem zákazníků hradit doručené zásilky dobírkou v posledních letech klesá. Zatímco ještě
v roce 2010 ji podle nejnovějších údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako
nejčastější platební metodu uvádělo 44 % internetových zákazníků, loni tento podíl po-
klesl na 32 %. Stále více příjemců totiž volí raději možnost vyzvednout si zboží osobně na
pobočce a uhradit jej platební kartou či hotovostí na místě. Aktuální trend v chování záka-
zníků vyplývá podle odborníků ze snahy o větší komfort a finanční úsporu.

Čtrnáctý supermarket SPAR, poprvé v Praze 1
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Na přelomu září a října se v Brně uskuteční 
56. mezinárodní strojírenský veletrh, a to
v termínu 29. 9. až 3. 10. 2014, a společně
s ním se odehraje dalších pět specializova-
ných výstavních akcí: 9. mezinárodní vele-
trh obráběcích a tvářecích strojů IMT, 
15. mezinárodní slévárenský veletrh 
Fond-Ex, 22. mezinárodní veletrh svařovací
techniky Welding, 5. mezinárodní veletrh
technologií pro povrchové úpravy 
Profintech a 4. mezinárodní veletrh plastů,
pryže a kompozitů Plastex.

Letošní ročník největšího průmyslového veletr-
hu ve střední Evropě se chystá opět v rozšířené
variantě a ve schématu obvyklém pro sudé roky.
Termínové spojení strojírenských a technolo-
gických veletrhů se osvědčilo již v letech 2010
a 2012, kdy vyvolalo významné synergické efek-
ty a nabídlo návštěvníkům kompletní přehled
o novinkách a trendech ve výrobních technolo-
giích nejvýznamnějších oborů.

Úspěšné projekty budou pokračovat
MSV bude mít tradičně široký záběr s osmi spe-
cializovanými oborovými celky. Hlavním téma-
tem zůstává průřezový projekt Automatizace –
– měřicí, řídicí, automatizační a regulační tech-
nika. Letos se koná již posedmé a jeho cílem bu-
de zviditelnit využití průmyslové automatizace,
informačních technologií a sofistikovaného ří-
zení ve výrobních procesech. Partnerem projek-
tu je Českomoravská elektrotechnická asociace. 

Do šestého ročníku vstoupí další průřezový
projekt Transfer technologií a inovací, který se
stal vyhledávaným centrem pro navazování
kontaktů mezi výrobní a vývojovou sférou. Jde
o soustředěnou nabídku vědecko-výzkumných
kapacit pro průmyslové využití s účastí vyso-
kých škol a výzkumných center nejen z České
republiky. Pokračovat bude rovněž úspěšný
projekt JobFair MSV – jednodenní veletrh pra-
covních příležitostí ve strojírenství, energetice
a dalších technických oborech. 

Již dnes je také jisté, že v doprovodném
programu nebude chybět mezinárodní setká-
ní podnikatelů Kontakt – Kontrakt, které ve
formátu b2fair organizuje RHK Brno. Statut
partnerské země MSV byl letos nabídnut Ru-
ské federaci.

Jako každý sudý rok, i letos se po boku MSV
objeví bienální Mezinárodní veletrh obráběcích

a tvářecích strojů IMT jako největší oborová
přehlídka ve střední a východní Evropě. Očeká-
vá se rozšířená prezentace obráběcí techniky,
která je tradičně klíčovým a největším oborem
brněnského veletrhu. Pozornost se zaměří také
na slévárenské technologie, které v Brně již od
roku 1972 prezentuje Mezinárodní slévárenský
veletrh Fond-Ex. Ve větší míře se představí rov-
něž obor svařování – Mezinárodní veletrh sva-
řovací techniky Welding měl v Brně premiéru
již v roce 1969 a podobně jako Fond-Ex dlou-
hodobě zaujímá pozici oborové jedničky ve
střední Evropě. 

Popáté se na výstaviště vrací Mezinárodní
veletrh technologií pro povrchové úpravy Pro-
fintech, který představuje novinky v dokončo-
vacích operacích. Trendy dalšího dynamicky se
rozvíjejícího oboru představí Mezinárodní vele-
trh plastů, pryže a kompozitů Plastex. Čtveřice
technologických veletrhů se koná jen v sudých
letech, je logickým doplňkem MSV a zatraktiv-
ňuje nabídku letošního ročníku pro ještě širší
okruh odborných návštěvníků. 

Veletrh jako významný marketing
Mezinárodního strojírenského veletrhu 2013
se zúčastnilo 1482 vystavujících firem z 28 ze-
mí, když podíl zahraničních účastníků dosáhl
45,6 %. Do Brna přijelo vystavovat 676 zahra-
ničních firem a nejvyšší zastoupení měly Ně-
mecko, Itálie, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko
a Rusko. Expozice si prohlédlo 71 447 návštěv-
níků z 55 zemí. Ze zahraničí přijelo 6968 regis-
trovaných návštěvníků, tj. 9,8 % z celkového
počtu. Nejvíce zahraničních odborníků dora-
zilo ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska,
Ruska a Maďarska. Na veletrhu se akreditovalo
384 novinářů z osmi zemí. Úspěšnost posled-
ního ročníku MSV potvrzuje také rozsáhlý

průzkum, který mezi vystavovateli i návštěvní-
ky veletrhu realizovala agentura Ipsos – od ro-
ku 2009 největší společnost zabývající se vý-
zkumy trhu v České republice. Vystavovatelé
spontánně oceňovali zejména možnost nava-
zování nových kontaktů a získávání nových zá-
kazníků. Kontakty s potenciálními tuzemský-
mi i zahraničními zákazníky navázalo dokonce
96 % firem, 30 % firem přímo na místě uzavře-
lo či rozjednalo vývozní zakázky. 

Základem tohoto výrazného obchodního
přínosu je tradičně kvalitní návštěvnická
struktura, kterou vysoce ocenila většina loň-
ských vystavovatelů. MSV 2013 přilákal také
15 % nových návštěvníků – potenciálních zá-
kazníků. Průzkum potvrdil, že naprostou vět-
šinu návštěvníků tvoří odborníci pracující
v některém průmyslovém oboru, dvě pětiny
z nich disponují rozhodovacími či spolurozho-
dovacími pravomocemi při nákupu zboží
a služeb a 36 % z nich má při tomto rozhodo-
vání poradní hlas.

Účast na Mezinárodním strojírenském ve-
letrhu je pro firmy po webových stránkách dru-
hým nejvyužívanějším marketingovým nástro-
jem k oslovení zákazníků. Po zohlednění pří-
nosů a nákladů je veletrh hodnocen jako třetí
nejefektivnější marketingový nástroj po webo-
vých stránkách a osobním prodeji. Ačkoli se
velká část dotázaných účastní i jiných veletrž-
ních akcí, pro více než polovinu účastníků
(49 % návštěvníků a 55 % vystavovatelů) je nej-
důležitější právě MSV.

Výsledky loňského průzkumu jsou zároveň
dobrým příslibem pro letošní ročník. Zájem
o účast na MSV 2014 předem potvrdilo 83 %
návštěvníků a 75 % vystavovatelů. Pro příznivý
výhled veletrhu hovoří také optimizmus re-
spondentů ohledně vývoje jejich podnikání –
budoucí růst své firmy očekávalo 71 % návštěv-
níků a 87 % vystavovatelů MSV 2013.

Kdo se chystá přijet
S optimizmem vystavovatelů loňského MSV ko-
respondují oficiální výhledy vývoje české eko-
nomiky, které v roce 2014 počítají s pokračují-
cím oživením, růstem průmyslové výroby i ex-
portu a zvýšením HDP. Již v předstihu projevují
zájem o účast na letošním MSV někteří zahra-
niční účastníci, mezi nimi například průmyslo-
vé regiony Číny nebo město Moskva, které chce
v Brně prezentovat své inovační firmy a instituce
zabývajících se výzkumem a vývojem. (tz)

Představí kompletní nabídku
průmyslových technologií

Během jarních měsíců se turistická sezona
postupně dostává do plného proudu. Brány
všech zpřístupněných hradů a zámků se
otevřou o víkendech i ve všední dny, po-
slední roky je však znát, že se lidé stálé 
více zajímají o technické památky.

Loňská návštěvnost památek ve správě Národ-
ního památkového ústavu meziročně mírně po-
klesla, zato oblíbenost technických památek rok
od roku stoupá. Stále populárnějším turistic-
kým cílem jsou elektrárenské provozy, které
leckdy konkurují známým historickým paměti-
hodnostem. 

Industriální památky a technické zajíma-
vosti patří k těm atraktivitám, které v posled-
ních letech budí čím dál větší pozornost a stáva-
jí se tahouny návštěvnosti mezi turistickými cí-
li. Například návštěvnost přečerpávací elektrár-
ny Dlouhé Stráně se pohybuje kolem hranice
40 000 návštěvníků ročně, návštěvnost Hornic-
kého muzea OKD na Landeku rostla v posled-
ních letech v desítkách procent a překročila již
hranici 60 000 osob ročně. Muzeum Tatry v Ko-
přivnici navštívuje víc než 80 000 lidí ročně. 

„Výhodou technických památek je, že na vel-
kou část z nich je vstupné zdarma. To platí napří-
klad pro infocentra v jaderných elektrárnách
Dukovany a Temelín i pro další naše elektrá -
renské provozy,“ uvedl mluvčí Skupiny ČEZ La-
dislav Kříž.

Jádro táhne studenty i cizince
Místo výčtu šlechticů a letopočtů tuny a mega-
watty, místo historie fyzika – technické unikáty
v posledních letech zdatně konkurují tradičním
památkám. Výklad v Jaderné elektrárně Teme-
lín a jeho informačním centru si vloni vypo-
slechlo přes 34 000 lidí, což je návštěvnost srov-
natelná například se schwarzenberskou hrob-
kou v Třeboni nebo hradem Landštejn. O něko-
lik tisícovek dokonce předčila hrad Zvíkov či
klášter Zlatá Koruna. 

„Informační centrum v Temelíně se snaží-
me pojmout co nejzábavněji. Možnosti prohlíd-
ky uvnitř samotné elektrárny jsou totiž omeze-
né jaderným dozorem. Nesmíme proto překro-
čit limit 32 návštěvníků za den, kteří navíc musí
být starší patnácti let,“ řekl mluvčí elektrárny
Marek Sviták.

Polovinu všech návštěvníků temelínské
elektrárny tvoří žáci a studenti základních, střed-
ních a vysokých škol. Rekord zaznamenalo teme-
línské informační centrum v počtu zahraničních
návštěvníků. Za celý rok totiž přijelo 2461 zahra-
ničních návštěvníků, což je o tři stovky více než
v dosud rekordním roce 2008. 

Oblíbené jsou i Dukovany, které loni přilá-
kaly 24 000 návštěvníků a vedle jaderky nabízejí
i první českou fotovoltaickou elektrárnu. Výlet
do Dukovan je výhodné spojit i s návštěvou pře-
čerpávací vodní elektrárny Dalešice. 

Jeden z Divů Česka táhne
Vodní elektrárny zaznamenaly kvůli loňským
povodním pokles návštěvníků, to se však netý-
ká přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
v Jeseníkách, která naopak zaznamenala histo-
rický rekord v návštěvnosti. Cestu si sem našlo
80 231 turistů, z toho 36 530 navštívilo infor-
mační centrum a podzemní provoz. „Návštěv-
níky láká především unikátní technické řešení
zakomponované do krásné přírody Jeseníků,“
uvedl Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro
obnovitelné zdroje. (tz)

Zájem o technické

památky stoupá

Foto BVV

Foto SXC
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To je otázka, na niž hledá stále více odborní-
ků odpověď. Zajímavé jsou výsledky pravidel-
ného výzkumu Postoje české veřejnosti k re-
klamě. Současné šetření v roce 2014 bylo 
realizováno agenturou ppm factum research
pod „patronací“ České marketingové společ-
nosti a ve spolupráci s Českým sdružením
pro značkové výrobky (ČSZV) a POPAI.

Nejlépe je stále přijímána reklama na místě pro-
deje, většina populace považuje tento typ rekla-
my za přiměřený, a část populace by dokonce
přivítala větší množství, především pokud jde
o ochutnávky (31 % jich „chce více“). Reklama
na místě prodeje se dlouhodobě jeví jako „nej-
perspektivnější“ médium, kde jsou lidé rekla-
mou nejméně přesyceni a jsou ochotni přijímat
ji v současné intenzitě a v některých případech
přivítají i její zvýšení. Skutečnost, že většina ná-
kupních rozhodnutí je dělána na místě prodeje,
jen podtrhuje důležitost tohoto zjištění. Pokud
jde o nadlinková média, je největší přesycenost

deklarována u komerčních televizí (Nova, Pri-
ma) a naopak nejmenší u rozhlasu a novin. Je
vidět rozdíl v postojích k hodnocení přiměře-
nosti reklamy u České televize po jejím omeze-
ní. Uváděné přesycení dle výsledků z minulých
výzkumů automaticky neznamená, že reklama
v daném médiu nemá šanci na zaznamenání,
roli hraje mnoho dalších faktorů. 

Určitý prostor pro další reklamu je kromě té
na místech prodeje i u product placementu,
u novin a u písemných pozvánek do soutěží.

Přesycení reklamou se zvýšilo u internetu,
naopak „lepší situace“ je u billboardů a pozvá-
nek do spotřebitelských soutěží. 

Společenská role reklamy: 
stále ambivalentní postoje
Reklama je na jedné straně vnímána jako samo-
zřejmá součást moderního života, je uznáván
její význam pro existenci nezávislých médií
i důležitost pro ekonomiku země, ale na straně
druhé je negativně posuzován její vliv jako ma-
nipulátora podporujícího zbytečný konzum.

Ambivalentní postoje vyjadřují složitost rekla-
my jako společenského jevu, který s sebou při-
náší její pozitivní i negativní hodnocení již ně-
kolik posledních let. V letošním roce se snížilo
procento těch, kteří zdůrazňují pozitivní chara-
kteristiky, tj. reklama jsou součást moderního
života, její role při podpoře nezávislosti médií
a nemožnost existence tržního hospodářství
bez reklamy. 

Nedošlo k zásadnímu posunu ve vnímání
manipulace reklamou, ale snížil se počet těch,
kteří jsou o její manipulativní funkci zcela pře-
svědčeni, ale stále je to 47 % populace a dalších
39 % se k tomuto názoru přiklání. 

Zvyšuje pro procento těch lidí, kteří jsou
přesvědčeni, že reklama v dětských pořadech by
měla být zakázána a uvědomují si i důležitost
mediální výchovy ve školách.

Nákup na základě reklamy
Nákup na základě reklamy „přiznalo“ v letoš-
ním roce méně respondentů než v loňském roce
(v roce 2013 to bylo 41 %, letos 34 %). Nákup na
základě reklamy již tradičně častěji přiznávají
ženy (38 %, muži 30 %), zvyšuje se podíl lidí se
základním vzděláním, kteří přiznávají nákup na
základě reklamy (ZŠ 37 %, SŠ 31%, VŠ 29 %).

Celkově se „přiznání nákupu na základě re-
klamy“ od roku 1994 pohybuje mezi 30 a 40 %
s tím, že celková tendence je „jemně stoupající“
i když v letošním roce došlo k poklesu.

Uvádění nákupu na základě reklamy je zají-
mavé konfrontovat s uváděnými postoji k mani-
pulativní funkci reklamy, stále je jasná diskre-
pance mezi uváděnými odpověďmi. Zatímco je

v obecné rovině o vlivu reklamy, její schopnosti
manipulovat lidmi přesvědčeno 86 % populace,
vlastní ovlivnění „přiznává“ jen 34 %. 

Segmentace české populace 
na základě postojů k reklamě
Zajímavé je rozdělení české populace na zákla-
dě postojů k reklamě. Můžeme charakterizovat
pět základních segmentů, a to:
■ segment 1 – Nesnáším reklamu:

15 % populace
■ segment 2 – Ekonomika reklamu potřebu-

je, já však ne: 26 % populace
■ segment 3 – Reklamu neřeším:

22 % populace 
■ segment 4 – Reklama je dobrý sluha, ale 

zlý pán: 26 % populace
■ segment 5 – Reklamu miluji: 11 % populace 

(tz)

Krádeže vloupáním přinášejí podnikatelům
každoročně stamilionové škody na majetku.
V loňském roce způsobili zloději nejvíce sta-
rostí majitelům obchodů, restaurací a hostin-
ců, jak ukazují policejní statistiky. „Lákavé
jsou dále kanceláře malých nebo středních
firem a ušetřeny nejsou ani soukromé ordi-
nace lékařů,“ podotýká odborník na zabez-
pečení Ivan Pavlíček z firmy Next.

Podnikatelé riziko vloupání často podceňují. Ná-
sledky přitom mohou být fatální. A netýká se to
jen odcizené hotovosti, elektroniky a různých
cenností. „Nevyčíslitelnou ztrátu představují in-
formace uložené v ukradeném počítači. Ztracená
data mohou znatelně zpomalit fungování někte-
rých firemních procesů nebo být využita pro
konkurenční boj. Pachatelé mají zájem také o do-
klady, razítka, tiskopisy, které nezřídka zneužíva-
jí k páchání další trestné činnosti, k zakládání fa-
lešných podniků nebo provádění neoprávněných
finančních transakcí,“ upozornil Ivan Pavlíček.

Kde jsou firmy nejzranitelnější
Z hlediska vloupání patří mezi nejohroženější
obchody s prosklenými výlohami, které nejsou
chráněné bezpečnostní mříží nebo ochrannou

fólií. Totéž platí pro nezabezpečené kanceláře, re-
staurace a hostince, kam se zloději obvykle do-
stávají tak, že rozbijí okenní tabuli, navrtají rám
okna nebo vylomí zámkovou vložku dveří. „Pro
firmy je nejefektivnější kombinace mechanické-
ho zabezpečení s elektronickými bezpečnostní-
mi systémy – například detektory, které registrují
narušení prostoru, otevření dveří, oken, vrtání či
řezání trezoru. Vhodné je také použití bezpeč-
nostních kamer,“ doporučil Ivan Pavlíček. 

Soukromé ordinace jako magnet na zloděje
Vloupaček nejsou ušetřené ani soukromé lékařské
ordinace, kde se zloději s oblibou zaměřují na krá-
deže drobné elektroniky. V hledáčku mají také lé-
ky, které lze použít na výrobu drog, dále recepty
a injekční stříkačky. Zloději neváhají zdevastovat
celou ordinaci sprejem a poškodit drahé lékařské
přístroje, které obvykle bývají bez příslušných cer-
tifikátů na černém trhu neprodejné. „Na trhu jsou
přitom dostupné elektronické i mechanické tech-
nologie, které umí řádění zlodějů zabránit nebo
v nejhorším případě znesnadnit. Instalace těchto
systémů nevyžaduje žádný stavební zásah, který
by potřeboval povolení majitele. Mnohá bezpeč-
nostní zařízení jsou navíc mobilní, což ocení
především ti lékaři, kteří provozují ordinace v ná-
jemních prostorách,“ uzavřel Ivan Pavlíček. (tz)

Díky Agroúvěru Prémium získají klienti z řad
zemědělců hned několik výhod najednou. Kro-
mě finanční prémie je to především nejnižší po-
vinné úrokové zatížení 1 % a atraktivní all-risk
pojištění garantované po celou dobu financová-
ní. Zájemci o financování zemědělské techniky
zároveň využijí všech výhod dotačního progra-
mu Zemědělec PGRLF. Úvěr je navíc oproštěn
o poplatky za uzavření smlouvy. 

„Agroúvěr Prémium je vytvořen speciál-
ně na míru zemědělcům. Domnívám se,
že kombinace výhod, jako je pojištění
techniky, nízká úroková sazba a ze-
jména finanční prémie, je ojedině-
lá. Jen pro zajímavost, u úvěru na
nový kombajn v hodnotě
7 000 000 korun od nás země-
dělci obdrží prémii až 140 000
korun, u úvěru 3 900 000 korun
na traktor činí prémie až 73 000 ko-
run. To určitě stojí za zvážení,“ řekl Miku-
láš Přibyl, obchodní ředitel SGEF.

Více informací o akční nabídce získají zá-
jemci také telefonicky na čísle 517 543 382 nebo
zasláním e-mailu na agrouver@sgef.cz. Agro-
úvěr Prémium je časově omezen do 30. června
tohoto roku. (tz)

Nejvíce se vykrádají restaurace, 
hostince a obchody

Agroúvěr pro financování 
zemědělské techniky

Stala se reklama součástí našeho života,
nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

SROVNÁNÍ PŘESYCENOSTI REKLAMOU V LETECH 2013 A 2014

SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY (N=997)

NÁKUPY NA ZÁKLADĚ REKLAMY

Společnost Société Générale Equipment Finance uvedla na trh inovovaný Agroúvěr 
Prémium, který nabízí zemědělcům unikátní možnost získat výhodné financování zeměděl-
ské techniky. Mezi hlavní výhody Agroúvěru Prémium patří především finanční prémie 
až 2 % z výše úvěru pro každého.



Výrobu cihel plněných minerální vatou 
Porotherm T Profi zahájila 26. března 2014
společnost Wienerberger v cihelně Novo-
sedly na jižní Moravě. Do nové, plně auto-
matické výrobní linky společnost investova-
la 57 mil. Kč. Jde o první moderní zařízení
tohoto druhu v České republice, které 
bude své technologicky vyspělé výrobky
dodávat kromě tuzemského trhu také 
do Polska a na Slovensko.

Započatá produkce cihel plněných minerální
vatou se stává významným milníkem pro české
cihlářství. Stisknutím pomyslného tlačítka vý-
robu společně odstartovali Heimo Scheuch,
generální ředitel Wienerberger AG spolu s Jo-
sefem Kotkem, generálním ředitelem Wiener-
berger cihlářský průmysl, a. s., a Ing. Antoní-
nem Beranem, zástupcem Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR za
účasti významných osob-
ností z oblasti stavebnic-
tví, státní správy, akade-
mické obce a novinářů.
Cihly Porotherm T Profi,
plněné minerální vatou,
jsou určeny pro výstavbu
nízkoenergetických bu-
dov, rodinných a byto-
vých domů bez nutnosti
dodatečného zateplování
zdiva. Plnění přísných
požadavků na tepelně-
izolační vlastnosti obvo-
dových konstrukcí při
energeticky efektivní vý-
stavbě zajišťuje tepelná
izolace ve formě minerál-
ní čedičové vaty integro-
vaná uvnitř dutin. Hod-
nota prostupu tepla stěnou U se pohybuje od
0,14 do 0,22 W/(m2·K) podle tloušťky použité-
ho zdiva a s rezervou vyhovuje zpřísněným po-
žadavkům na opláštění budov upravených pro-
váděcí vyhláškou k Zákonu o hospodaření
energií s platností od 1. 4. 2013. Technologie ci-
hel plněných minerální vatou je jasnou odpově-
dí na požadavky kladené na budovy v budouc-
nu s téměř nulovou spotřebou energie. Výbor-
ných tepelně-izolačních parametrů dosahují
cihly plněné minerální vatou i díky kvalitě těže-
né cihlářské novosedelské hlíny, která patří me-
zi nejlepší v celé skupině Wienerberger AG. Ke-

ramický střep z cihelny Novosedly má velmi
nízkou tepelnou vodivost za současného zacho-
vání dostatečně vysoké pevnosti.

Domy postavené z cihel plněných minerální
vatou zajišťují kvalitní a zdravé bydlení. Stěny
domů bez dodatečné izolace dýchají díky difúzi
vodních par. Pálená keramika přirozeně regulu-
je vlhkost vzduchu v interiéru, zajišťuje zdravé
vnitřní klima a tepelnou pohodu pro obyvatele
domu. Zdivo z cihel plněných minerální vatou
teplo též velmi dobře akumuluje, v zimě brání
rychlému vychladnutí domu a v horku zabraňu-
je jeho přehřátí. Cihly Porotherm T Profi jsou
vyrobeny z tradičních přírodních materiálů, pá-
lené keramiky a již zmíněné minerální čedičové
vaty. Oba materiály jsou ekologicky nezávadné
a snadno recyklovatelné, což sníží v budoucnu
s tímto spojené náklady. 

Zdivo z cihel plněných minerální vatou ne-
ní náchylné na mechanické a biotické poškoze-
ní, pálená keramika chrání izolant skrytý uvnitř
cihel. Díky vlastnostem minerální vaty v kom-
binaci s konstrukcí cihly vytváří též vysokou
akustickou ochranu proti hluku. Cihly plněné
minerální vatou splňují podmínky na vysokou
požární odolnost. Cihelný střep i minerální vata
jsou materiály nehořlavé a jsou zařazeny v nej-
vyšší třídě reakce na oheň – A1.

Statické a protipožární hodnoty neovlivňuje
pouze materiálové složení zdiva, ale také kon-
strukce samotného bloku. Velká tloušťka obvo-
dových i vnitřních žeber zaručuje bezpečné pře-
nesení zatížení od vodorovných konstrukcí
a příznivě ovlivňuje chování při seizmickém za-
tížení. Uspořádání vnitřních žeber cihly zajišťuje
kontakt celé plochy keramiky mezi jednotlivými
vrstvami zdiva, a je tak využita naprostá většina
plochy cihelného střepu pro přenesení svislého
zatížení. Proto se cihly Porotherm T Profi liší od
běžného zdiva tím, že vykazují vyšší únosnost
i při relativně menší uváděné pevnosti.

Sortiment keramického zdiva Porotherm
T Profi domácí produkce obsahuje základní ci-
helné bloky a dvojbloky polovičních cihel ve
formátech pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm
(např. Porotherm 50 T Profi a Porotherm 50 T
Profi 1/2). Keramické bloky jsou broušené
a mohou být zděny již zavedenou technologií
celoplošně nanášené tenkovrstvé malty. Nově
bude pro cihly plněné minerální vatou od 
1. dubna 2014 zavedena také technologie zdění
na lepidlo Porotherm Dryfix.extra.

Zahájení výroby je vyvrcholením úsilí od-
borníků z vlastního vývoje společnosti Wi-
enerberger a spolupracujících institucí VUT
Brno, TZÚS Praha a Brno, CSI Praha a PAVUS
Praha. Projekt instalace výrobní linky byl reali-
zován za podpory Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechIn-
vest – Operační program Podnikání a inovace
– Program inovace – Inovační projekt – číslo
projektu 4.1.IN04/896. Vývoj cihel plněných
minerální vatou probíhal taktéž za podpory
ministerstva průmyslu a obchodu v rámci pro-
gramu TIP projekt č. FR-TI3/231 Vývoj zdě-
ných konstrukcí za účelem zlepšení užitných
vlastností staveb.

Budovy jsou odpovědné za zhruba 40 % cel-
kové spotřeby energie v Evropě. Změna klima-
tu, migrace obyvatel, zajištění dostupného byd-
lení, dostupnost neobnovitelných zdrojů ener-
gie a odpovědné zacházení s nimi jsou otázky,
které nabývají na stále větším významu. 

Díky cihlám plněným minerální vatou je
již dnes možné projektovat a stavět domy, které
splňují požadavky přísné evropské směrnice,
která bude platit od roku 2020. Na základě uni-
kátních vlastností budou poskytovat obyvate-
lům příjemné a zdravé bydlení. Domy z těchto
vysoce tepelně-izolačních cihel pomohou vý-
razně snížit spotřebu energie na vytápění

a emise CO2, a přispějí tak rozhodující měrou
k ochraně klimatu a kvalitě života obyvatel Ze-
mě. Posouvají na novou úroveň ekologické
a technické standardy staveb budoucnosti.

V cihelně Wienerberger v obci Novosedly
na jižní Moravě proběhla současně ještě jedna
slavnostní akce. Bylo jí spuštění stanice na stla-
čený zemní plyn Green Line TB 20 Midi pro
tankování tlakových nádrží vysokozdviž ných
vozíků pro manipulaci s cihlářskými výrobky.
Jde o nejmenší „plničku“ na trhu s denním vý-
konem 19,8 Nm3/hod (460 Nm3/den) dostaču-
jícím pro tři až šest vozidel, v tomto pří-
padě vysokozdvižných vozíků. Výhodou té-
to plnicí stanice dodané společností TVAJA 
CNG, s. r. o., jsou minimální, téměř nulové po-
žadavky na stavební připravenost. Lze ji připo-
jit ke standardním plynovým přípojkám včet-
ně středotlakých. Srdce stanice tvoří čtyřstup-
ňový vzduchem chlazený kompresor zn. Bec-
ker a synové.

Akciová společnost Wienerberger cihlář-
ský průmysl tím naplňuje své cíle plynofikace
provozu vysokozdvižných vozíků pro mani-
pulaci s cihlářskými výrobky ve svých provo-
zech pro výrazné snížení nákladů ve vnitro-
podnikové dopravě. Kromě úspor pohonných
hmot je provoz vysokozdvižných vozíků na
stlačený zemní plyn bez škodlivých emisí, mé-
ně hlučný a od věci není ani jednoduchá onli-
ne evidence tankování a spotřeby zemního
plynu pro provoz vysokozdvižných vozíků.
Návratnost vynaložených investic je propočte-
na zhruba na dva roky. 

Dodavatelem zemního plynu je stejně jako
v případě cihelny Wienerberger v Jezernici, kde
byla plnicí stanice CNG uvedena do provozu
v září 2012, společnost VEMEX, s. r. o. Proto ta-
ké mezi hosty slavnostní akce nechyběli její
představitelé v čele s obchodním ředitelem Jaro-
slavem Horychem ani Ing. Pavel Chmátal, ředi-
tel společnosti TVAJA CNG, která plnicí stanici
CNG dodala. Vysokozdvižné vozíky se CNG
pohonem vyrábí společnost Linde Material
Handling Česká republika, s. r. o.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., je
největším výrobcem pálených cihel v ČR. Spo-
lečnost je členem skupiny Wienerberger, nej-
větší cihlářské firmy a jedničky v sortimentu
pálených střešních krytin v Evropě. Na český
trh společnost vstoupila v roce 1992 a v sou-
časnosti zde provozuje šest cihelen a některé
další doplňkové provozy. Základ produkce fir-
my tvoří keramický zdicí systém Porotherm.
Pod tímto názvem se nachází nejen široká šká-
la cihel pro vnější i vnitřní zdivo, ale i keramic-
ké stropy a překlady, malty a omítky. Do na-
bídky firmy dále patří lícové cihly a pásky Ter-
ca, keramické dlažby Penter a keramické fasád-
ní systémy Argeton. (nov)
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Významná novinka na stavebním trhu:
tuzemské cihly plněné minerální vatou

Pohled na automatizovanou linku pro plnění cihel Porotherm T Profi minerální vatou
prostřednictvím dvou japonských průmyslových robotů

Plnění vysokozdvižného vozíku stlačeným zemním
plynem v nové CNG stanici v areálu cihelny Novosedly

Slavnostní přestřižení pásky odstartovalo výrobu cihel
plněných minerální vatou – Porotherm T Profil. Zleva:
Josef Kotek, generální ředitel společnosti Wienerberger
cihlářský průmysl, a. s., generální ředitel společnosti
Wienerberger AG Heimo Scheuch a Ing. Antonín Beran,
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
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„Rok 2013 se stal pro společnost UniCredit Le-
asing jedním s nejvýznamnějších v historii. Vedle
ambiciózních obchodních a finančních cílů se
musela připravit na operační propojení se sester-
skou leasingovou společností na Slovensku a změ-
nu jediného akcionáře, kterým se v současnosti

v souladu se skupinovou strategií stala UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia. Tyto kroky
povedou nejenom k většímu obchodnímu poten-
cionálu UniCredit Leasing, ale i k lepším finanč-
ním podmínkám pro naše klienty,“ uvedl Jiří Ma-
tula, generální ředitel a předseda představenstva
UniCredit Leasing. 

UniCredit Leasing se dlouhodobě pohybuje
v Top 3 největších společností nebankovního fi-
nancování v ČR. Jak poznamenal Jaroslav Jaro-
měřský, místopředseda představenstva a obchod-
ní ředitel: „UniCredit Leasing patří mezi nejvý-
znamnější společnosti poskytující financování
nových osobních automobilů. V tomto segmentu
nám tradičně patří druhá pozice za společností

ŠkoFIN. Obchodně se nám dařilo i ve financování
nákladních automobilů, strojů a zařízení. Přede-
vším tyto segmenty představují největší potenciál
pro náš další růst.“

Financovaná hodnota osobních a užitkových
automobilů dosáhla 4,8 miliardy Kč, což předsta-
vuje 61 % všech nově uzavřených obchodů UniC-
redit Leasing v minulém roce. Za tímto výsled-
kem stojí zejména silná pozice společnosti v ob-
lasti značkového financování. V roce 2013 UniC-
redit Leasing uzavřel novou exkluzivní spolupráci
s dalšími čtyřmi automobilkami (Kia, Hyundai,
Mazda, Fiat) a celkově zahrnuje portfolio značko-
vého financování 15 značek. Rekordní úrovně 
1,5 miliardy Kč dosáhl objem financování v seg-
mentu nákladních automobilů a transportní tech-
niky, což obdobně jako v případě strojů a zařízení
představuje pětinu celkových obchodů (stroje
a zařízení 2013 – 1,6 miliardy Kč). 

Od vzniku společnosti v roce 1991 do konce
minulého roku činil celkový objem poskytnutého
financování UniCredit Leasing zhruba 165 mili-
ard Kč a celková pořizovací cena financovaných
aktiv dosáhla 240 miliard Kč. K poslednímu dni
roku 2013 měla společnost 62 000 aktivních klien-
tů a během svého působení na trhu uzavřela
smlouvy s více než čtvrt milionem klientů.

UniCredit Leasing patří do renomované ev-
ropské finanční skupiny UniCredit. Nabízí kom-
pletní financování movitých věcí. Univerzální na-
bídka financování, zahrnující finanční a operativní
leasing, úvěr a splátkový prodej, umožňuje finan-

cování zejména osobních a užitkových automobi-
lů, nákladních vozů, motocyklů a ostatní dopravní
techniky, strojů a technologií, zdravotnické techni-
ky nebo zemědělských strojů. Produktovou nabíd-

ku doplňují společnosti RCI Financial Services,
s.r.o., UniCredit Fleet Management, s. r. o. (full se-
rvice leasing vozidel do 3,5 t) a UniCredit pojišťo-
vací makléřská spol. s r. o. (tz) ❚❚❚

K většímu obchodnímu potenciálu 
i lepším finančním podmínkám pro klienty

■ UniCredit Leasing poskytl v roce 2013 financování
movitých věcí v objemu téměř osm miliard Kč.

■ Tržní podíl společnosti v minulém roce byl 9,96 %.
■ K poslednímu dni loňského roku spravoval UniCredit

Leasing majetek v celkové zůstatkové hodnotě 
po odpisech ve výši 24,33 mld. Kč. 

■ V roce 2013 uzavřela společnost necelých 17 000 no-
vých smluv. Celkový počet aktivních smluv ke konci
roku byl téměř 63 000.

Společnost UniCredit Leasing poskytla v roce 2013 financování movitých věcí v objemu té-
měř osm miliard korun (2013 – 7,906 mld. Kč), což je prakticky stejná hodnota jako v ro-
ce 2012. Tržní podíl společnosti na relevantním trhu financování movitých věcí dosáhl 
hodnoty 9,96 %. Počet nově uzavřených smluv se přiblížil hranici 17 000.

■ Česká ekonomika pokračovala druhým rokem v recesi (pokles HDP -1,3 %).
■ ČNB reagovala na vývoj ekonomiky snížením základní sazby na historické minimum (0,05 %).
■ Leasingový trh rostl o +4,7 %, ale intervence ČNB vyvolala silný tlak na výši marže leasingových společností, zejmé-

na v oblasti financování strojů a zařízení.
■ Produktová a komoditní struktura leasingového trhu zůstala meziročně stabilní (auta 48 %, nákladní vozidla 23 %,

stroje 29 %), (finanční leasing 18 %, operativní leasing 16 %, podnikatelský úvěr 33 %, spotřebitelský úvěr 33 %). 
■ UniCredit Leasing významně rozšířil portfolio značkových Vendorů, a byl to akvizičně historicky nejúspěšnější rok

pro společnost = 6 nových partnerů.
3/2013: nadnárodní tendr John Deere 8/2013: lokální tendr Agrotec
6/2013: nadnárodní tendr Kia/Hyundai 12/2013: nadnárodní tendr Mazda, Fiat

■ UniCredit Leasing si dohodl společný obchodní model s UniCredit Bank.

HLAVNÍ OBCHODNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013

POZICE UNICREDIT LEASING NA TRHU V ČR ZA ROK 2013
(financovaná hodnota automobilů, užitkových vozů a motocyklů)

V závěru března se v Praze uskutečnila kon-
ference EUROGAS věnovaná aktuálním
i strategickým aspektům rozvoje středoe-
vropského plynárenského oboru v kontextu
s jeho místem v evropském prostoru. Uspo-
řádal ji Český plynárenský svaz (ČPS).

Na konferenci se sešli úředníci, politici, regulátoři,
akademici i zástupci podnikatelské sféry, aby di-
skutovali o konkrétních otázkách na cestě k ote-
vřenému a plně liberalizovanému trhu. Zástupci

vrcholového managementu evropského plynáren-
ství hovořili také o specifických problémech, vzta-
hujících se k realizaci vnitřního trhu s plynem ve
střední a východní Evropě. 

Konferenci zahájil viceprezident EUROGASu
Gertjan Lankhorst, mezi disklutujícími nechyběli
například Jan Mládek, ministr průmyslu a obcho-
du, Tomislav Jureković, viceprezident Rady ev-
ropských energetických regulátorů (CEER), Mar-
tin Herrmann, místopředseda Rady ČPS a člen
správní rady EUROGAS, Beate Raabe, výkonná
ředitelka, EUROGAS, Jan Ruml, výkonný ředitel
ČPS a další osobnosti.

Celková spotřeba zemního plynu 28 člen-
ských států EU klesá již třetí rok po sobě. Podle
posledních odhadů Eurogasu to bylo v roce 2011
o 10 %, v roce 2012 o 2 % a v roce 2013 o 1,4 %.

Loňská poptávka po zemním plynu se snížila
z důvodu nižšího využití v energetickém sektoru.

„Pokles poptávky po zemním plynu může být
částečně přičítán zvýšené konkurenci dotovaných
obnovitelných zdrojů. Nicméně je paradoxní, že
paliva s vyššími emisemi skleníkových plynů, na-
př. uhlí, nadále nahrazují zemní plyn, a to je potře-
ba změnit,“ řekla Beate Raabe, generální tajemnice
Eurogasu. Podle předběžných odhadů Eurogasu
byla spotřeba zemního plynu v roce 2013 v EU28
celkem 4989 TWh, což odpovídá 462 mld. m3 ne-
bo 386 mil. tun ropného ekvivalentu. 

Mírný nárůst poptávky po zemním plynu
v EU byl zaznamenán v prvních šesti měsících ro-
ku 2013, a to vzhledem k mimořádně chladnému
počasí. Od počátku roku 2011 a nadále i v ro-
ce 2013 (tj. už třetí rok po sobě) má řada faktorů
negativní vliv na poptávku po zemním plynu. Jde
o zvýšení konkurence obnovitelných zdrojů a níz-
kou cenu uhlí v kombinaci s nízkými cenami

emisních povolenek, které vedly k dalšímu pokle-
su využití plynu při výrobě elektrické energie.
www.eurogas.org/about-us/our-members/

(kis)

Z konference EUROGAS v Praze

Ing. Jan Ruml, výkonný ředitel Českého
plynárenského svazu

Společnost TÜV NORD Czech začala před více
než rokem realizovat ambiciózní projekt certifi-
kace kvality služeb autobazarů. Certifikace,
která vycházela z mezinárodních standardů
a know-how skupiny TÜV NORD GROUP, měla
být jedním z hlavních vodítek pro zákazníky,
kde lze bez obav nakoupit ojetý automobil.
Ačkoliv firma předpokládala, že přibližně 70 %
českých autobazarů certifikací neprojde, výsle-
dek byl ještě mnohem horší. Podle TÜV NORD
Czech lze ojeté vozidlo koupit v Čechách bez
rizika pouze u několika málo prodejců.

V prvním kole bylo osloveno s nabídkou certifi-
kace, zahrnující stručný popis metodiky i finanč-
ní náročnosti, přibližně 400 českých autobazarů.
Několik desítek autobazarů zájem projevilo, nic-
méně po sdělení detailních podmínek se většina

z nich rozhodla certifikaci nepodstoupit. Certifi-
kace prověřuje realizaci obchodních a technic-
kých procesů v autobazarech, tedy nákupu, kon-
troly původu, posouzení stavu, přípravy k prode-
ji, prodeje, eventuálně oprav použitých silnič-
ních vozidel. „Původní záměr celého projektu
byl pomoci zákazníkům zorientovat se na trhu
s ojetými vozy, a ačkoli jsme neočekávali masivní
ohlas, výsledek nás velmi překvapil,“ zhodnotil
roční působení TÜV NORD Czech na trhu oje-
tých vozů jednatel společnosti, Ing. Jan Weinfurt.
Jednoznačně se potvrdil fakt, že mezi českými
autobazary je pouze zlomek těch, kteří náročnou
certifikací projdou. „Je to jasné sdělení pro české
zákazníky. Až na pár výjimek totiž nemají v Če-
ské republice jistotu, že nakupují bez rizika,“ řekl
Jan Weinfurt.

Mezi největší problémy patří podle společ-
nosti TÜV NORD Czech nedostatečný legisla-

tivní rámec, který umožňuje například beztrest-
né stáčení tachometrů. „Existuje sice názor, že
stáčení tachometrů je podvod, a jde tedy o trest-
ný čin. To je však pouze matení veřejnosti. Aby
bylo stáčení tachometrů trestné, muselo by se
prokázat, že ten, kdo tachometr stočil, tak učinil
proto, aby za účelem obohacení – a teď cituji
trestní zákoník – uvedl někoho v omyl, využil
něčího omylu nebo zamlčel podstatné skuteč-
nosti, a způsobil tak na cizím majetku škodu ni-
koli nepatrnou,“ vysvětlil Jan Weinfurt. Podle fir-
my existuje i mnoho dalších, legislativně neoše-
třených problematik, které na obchod s ojetými
vozy vrhají špatné světlo a umožňují nekalé
praktiky. Jde především o vozy, které reálně ne-
existují, a přesto se objevují v internetové inzerci,
absenci minimálních technických požadavků na
provozovatele autobazarů, stejně tak jako na je-
jich finanční zázemí a pojištění proti úpadku.

Neexistence volně přístupné databáze o vozid-
lech, nedokonalý registr vozidel, možnost přihlá-
sit vozidlo pouze na základě plné moci atd.

TÜV NORD Czech, s. r. o., je inspekční
a certifikační společnost je v České republice od
roku 1990. Jako člen skupiny TÜV NORD
GROUP s působností ve více než 70 zemích patří
k nejvýznamnějším certifikačním autoritám nej-
en na evropském kontinentu, ale i v celosvěto-
vém měřítku. V České republice se zaměřuje na
certifikace systémů, výrobků a osob, technické
posudky a inspekce od materiálů až po technolo-
gické celky v různých průmyslových odvětvích,
certifikaci dodavatelů a posouzení technologií
a vlivu na životní prostředí. Vedle těchto činností
provozuje stanice technické kontroly v Praze
a Karlových Varech a služby akreditované labo-
ratoře a zkušebny v Brně. 
www.tuev-nord.cz (tz)

Stav českých autobazarů je ještě horší, 
než se poskytovatel certifikace před rokem domníval 
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V Praze se uskutečnilo na začátku roku jednání
pracovní skupiny Hotelstars Union, kterého se
zúčastnili zástupci hoteliérů z ostatních evrop-

ských zemí. Na základě studií probíhá nyní revize
kritérií pro vybavenost a rozsah služeb hotelů,
které jsou klasifikovány v souladu se standardy

Hotelstars Union. Česká republika, jako jeden ze
zakládajících členů, se k tomuto systému přihlási-
la již v roce 2009. Cílem setkání bylo definovat
potřeby zákazníků a jejich preference. S vývojem
potřeb zákazníků a technologickým rozvojem je
kromě tradičních potřeb, jako je například kom-
fort spánku, stále důležitější například možnost
připojení k internetu. Revidovaná kritéria pro
hotely ve všech kategoriích budou postupně apli-
kována v jednotlivých členských zemích od roku
2015. Jednotná klasifikace Hotelstars Union dává
zákazníkům jasnou garanci rozsahu služeb a vy-

bavenosti hotelů v návaznosti na počet hvězd,
které deklarují ve své nabídce, a tím také nastavu-
je rovné podmínky v podnikání pro oblast ubyto-
vacích služeb.

Informace o Hotelstars Union najdete na
www.hotelstars.eu, nebo na české mutaci stránek
www.hotelstars.cz. (tz)

Ačkoliv ve světě se téma společenské odpo-
vědnosti firem řeší již více než 40 let, české
společnosti ji začínají zapojovat do svého
podnikání až v poslední době. Podle odbor-
níků se však integrace odpovědnosti rozšiřu-
je mezi tuzemskými subjekty velmi rychle.
Zatímco před deseti lety byla v Česku sociál-
ní či enviromentální filozofie businessu spíše
ojedinělá a měly ji v hledáčku zejména nad-
národní korporace, trend posledních let
poukazuje na zvýšený zájem rovněž ze stra-
ny středních a malých společností.

Princip společenské odpovědnosti, zkráceně CSR,
je postaven ze tří základních pilířů – ekonomické-
ho, sociálního a enviromentálního. Českým fi-
remním trendem poslední doby je sladit tyto
principy s každodenním pracovním chodem.
Společnosti se proto zaměřují na nejrůznější for-
my podpory neziskových projektů nebo dbají na
ochranu přírody tříděním odpadu. Řada impulzů
k zefektivnění firemních procesů a tím i k plnění

principů CSR pak přichází podle odborníků často
přímo od samotných zaměstnanců.

„Za posledních deset let se v Česku výrazně
zvýšilo množství organizací, které věnují energii
a finance do oblasti společenské odpovědnosti.
Také se zvětšil okruh těchto firem. Zatímco v ro-
ce 2004 se CSR věnovaly spíše velké nadnárodní
instituce, které do určité míry přejímaly strategie
svých matek ze zahraničí, dnes se do CSR pouští
i malé a střední podniky,“ potvrdila trend Gabri-
ela Křivánková z obecně prospěšné společnosti
yourchance. „České firmy v rámci společenské
odpovědnosti postupně přebírají na svou stranu
odpovědnost za stát, který na to vždy ne zcela
stačí, a uplatňují zde své know-how. To je důleži-
tý ukazatel zvyšující se úrovně podnikatelského
prostředí v České republice,“ doplnil k tématu
CSR Ondřej Wysoglad ze společnosti ADECCO,
spol. s r. o., která v rámci společenské odpověd-
nosti například pomáhá mladým lidem s hledá-
ním zaměstnání.

Podle odborníků však vedle růstu společen-
ské odpovědnosti českých firem dochází v posled-

ní době také k přibývání neziskových organizací
a různorodých akcí, které na tuto zodpovědnost
a její základní principy apelují. Obvykle si vytipují
společnosti, které žádají podporu v podobě fi-
nančních prostředků či třeba mediální záštity. Ja-
ko jednu z motivací uvádějí vylepšení obrazu spo-
lečnosti před veřejností. 

„Společenská odpovědnost je v současnosti
téma, které se dostává do popředí zájmů médií
i firem. Vznikají asociace, pořádají se konferen-
ce, předávají se ceny CSR. Na základě toho se
přirozeně množí také nejrůznější projekty, které
vybrané firmy samy oslovují a žádají je o pod-
poru. Ať už mediální, finanční či třeba logistic-
kou,“ dosvědčila novou tendenci v oblasti CSR
Jana Martínková ze společnosti Activa. Ta napl-
ňuje principy společenské odpovědnosti mimo
jiné transparentním zveřejňováním firemního
hospodaření, nabídkou ekologických výrobků
či podporou domácí produkce na úkor čínské-
ho dovozu. Již osmým rokem také podporuje
prostřednictvím charitativního projektu Activ-
ně dětem dětské domovy a jiné neziskové orga-

nizace. „Pokud firmy věnují část svého zisku na
podporu jakéhokoli veřejně prospěšného pro-
jektu, je úplně lhostejné, zda je k tomu vede sna-
ha o smysluplnou pomoc nebo jen možnost vy-
kázání nějaké činnosti v rámci CSR,“ doplnila
Jana Martínková k tématu prvoplánového vy-
lepšování image.

Zvýšený zájem projektů a neziskových orga-
nizací o firemní podporu potvrzuje také Daniel
Knaisl, jednatel společnosti Geis. Ta již sedm let
podporuje Ligu proti rakovině. „V roce 2007 hle-
dala Liga proti rakovině logistického partnera
a obrátila se na nás. Rozhodli jsme se tehdy do
projektu zapojit a využít našich možností pro
dobrou věc. Pomáháme tak již každoročně zajistit
logistiku, kdy distribuujeme dobrovolníkům po
celé republice materiály potřebné pro uspořádání
tradiční sbírky známé hlavně díky prodeji žlutých
kvítků měsíčku lékařského. Rozvážíme kytky, va-
ky, letáky nebo trička, a samozřejmě zajišťujeme
i svoz zbylých věcí zpět pořadateli,“ uvedl Daniel
Knaisl. Skupina Geis také dlouhodobě podporuje
Fond ohrožených dětí. (tz)

Více než 70 % českých firem považuje ino-
vace za nevyhnutelnou podmínku konku-
renceschopnosti. Vyplývá to z výsledku Ba-
rometru inovací Alma CG, kterého se
zúčastnilo 1600 firem z deseti zemí. V do-
tazovaných českých podnicích však před-
stavuje financování inovací z veřejných pro-
středků pouhou pětinu z celkových zdrojů,
což je druhá nejnižší hodnota po Polsku.
Světový průměr představuje 60 procent. 

Tento rozdíl vyplývá ze skutečnosti, že daňový od-
počet na výzkum a vývoj (dále jen VaV) je čes kými
podnikateli považován za příliš komplikovaný
a administrativně náročný. „Otázka financování
inovací je ze strategického pohledu pro podniky
zcela zásadní,“ uvedla Kristína Šumichrastová, ře-
ditelka Alma CG, leadera v oblasti cost consultin-
gu. Firmy SAFINA, a. s., a Befra Electronic, s. r. o.,
potvrzují, že možnost daňového odpočtu na VaV
využívají a shodují se na přínosech této služby.
V rámci průzkumu také odpověděli zástupci da-
ných firem na několik otázek ohledně inovací a da-
ňového odpočtu na VaV. Obě zmíněné společnosti
uvádí, že jsou ve svém oboru schopny konkurovat
jedině díky inovacím, které financují většinou
z vlastních zdrojů. Inovovat zejména technologic-
ké postupy je nezbytné pro trvale udržitelný roz-
voj firem a jejich zaměstnanců. Ve spolupráci se
společností Alma CG uplatňuje SAFINA, a. s.,
i Befra Electronic, s. r. o., daňový odpočet na VaV.
Ing. Aleš Kielar, finanční ředitel firmy Befra Elect-
ronic, s. r. o., tuto možnost vnímá jako citelný pří-
nos. Ing. Michal Šedina, vedoucího oddělení fi-
nancí a služeb společnosti SAFINA, a. s., hodnotí
přínos uplatnění daňového odpočtu na VaV slo-
vy: „Takto ušetřené prostředky pak zpětně vrací-
me do našeho interního výzkumu.“ 

Proces uplatnění odpočtu na VaV je u nás
vnímán jako administrativně náročný. Podle Ing.
Aleše Kielara však stačí průběžně zpracovávat
projektovou dokumentaci k jednotlivým projek-

tům, takže pak již není složité připravit materiály
potřebné pro daňový odpočet na VaV. Ing. Michal
Šedina se svým názorem přiklání k většině če-
ských firem, když uplatnění odpočtu považuje za
náročný proces, zejména pak z hlediska admini-
strativy a určité legislativní nejednoznačnosti.
„I z tohoto důvodu jsme zvolili v této oblasti spo-
lupráci s externí poradenskou společností,“ dodal. 

Finanční ředitel společnosti SAFINA, a. s.,
doporučuje všem zájemcům o uplatnění daňové-
ho odpočtu na VaV nejprve posoudit, zda projek-
ty splňují parametry pro jejich získání: „V hledání
odpovědi na dané otázky pak může být vhodným
prvním krokem právě úvodní konzultace se spo-
lečností, která se na tuto problematiku specializu-
je.“ Ing. Michal Šedina radí oslovit již na začátku
vhodnou poradenskou firmu a zařídit se dle jejích
doporučení. 

Alma CG je evropský leader v oblasti cost
consultingu. Pomáhá společnostem zvyšovat je-
jich konkurenceschopnost prostřednictvím opti-
malizace nákladů, realizací úspor a zajištění do-
stupného financování. Má mezinárodní zastoupe-
ní v devíti zemích, 1300 zaměstnanců a 26 let zku-
šeností. 

Befra Electronic, s. r. o., se od svého založení
v roce 1992 zabývá vývojem a výrobou elektroni-
ky, dodávkami a servisem důlní elektrotechniky
a montážemi mechanických sestav. Působí v zá-
padní Evropě, především v Německu, a zaměstná-
vá 250 osob. 

SAFINA, a. s., působí v oblasti zpracování
a výroby produktů z drahých a neželezných kovů,
včetně jejich recyklace. Obchodní aktivity směřu-
je nejen na evropský kontinent, ale orientuje se
i na Asii, Severní Ameriku a Ruskou federaci. Za-
městnává 219 osob. Společnost SAFINA se opa-
kovaně umístila v prestižním žebříčku Czech Top
100, v roce 2013 získala významné postavení
v soutěži Exportér roku a obsadila třetí místo v ka-
tegorii Nejlepší zaměstnavatel v soutěži Český
patron 2012. Je členem švýcarské skupiny Safi-
chem Group. (tz)

INZERCE

Daňový odpočet na výzkum a vývoj pomáhá
zvyšovat konkurenceschopnost firem

Trend: Společensky odpovědných firem
v Česku přibývá, angažují se už i malé a střední společnosti

Hoteliéři podporují jednotnou klasifikaci
Hoteliéři pokračují v iniciativě sjednotit systém klasifikace (udělování hvězdiček hotelům)
v rámci celé Evropy. V současné době se ke stejnému standardu hlásí již 15 zemí v rámci
aliance Hotelstars Union. Česká republika převzala v lednu na jeden rok organizaci této
mezinárodní aliance.
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Podle odborníků v posledních letech výraz-
ně přibývá Čechů, kteří hledají zaměstnání
s možností práce z domova. Jde zejména
o matky na rodičovské dovolené nebo oso-
by, které do zaměstnání musejí dojíždět ví-
ce než hodinu. Ačkoliv celosvětově tento
trend prudce narůstá, tuzemské společnos-
ti přesto umožňují homeoffice spíše lidem
na vyšších postech a preferují mít nad za-
městnanci a jejich výkony dohled. 

Přestože v ČR nabízejí společnosti homeoffice
méně často než v zahraničí, lidé o práci z pro-
středí domova projevují stále větší zájem, jak
dokládají i údaje Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj. Podle nich by měl v celo-
světovém měřítku počet zaměstnanců v režimu
homeoffice dosáhnout do roku 2015 téměř

40 %. Progres tohoto trendu pak ve výsledku
ovlivňuje řadu pracovních procesů, zázemí i fi-
nanční náklady.

„Práci z domova často vyhledávají matky
s malými dětmi, lidé dojíždějící do zaměstnání
více než hodinu nebo obchodníci, kteří jsou stá-
le na cestách. Práce v režimu homeoffice jim to-
tiž umožňuje efektivně hospodařit s jejich vol-
ným časem, a nemusí tak po schůzce cestovat
ještě do kanceláře. Komfort v podobě vykoná-
vání zaměstnání z prostředí domova však české
společnosti obvykle nabízí spíše lidem s vyšším
platovým ohodnocením a na manažerských po-
zicích,“ uvedl Ondřej Wysoglad, country mana-
ger personální agentury ADECCO, spol. s r. o.
„Zaměstnavatelé totiž chtějí mít nad výkony za-
městnanců jasnou kontrolu, proto práci z do-
mova nenabízí každému a jde spíše o jakousi
formu benefitu,“ vysvětlil.

Spolu s nárůstem zájmu zaměstnanců o ho-
meoffice stoupají podle odborníků i jejich náro-
ky na vybavení pracovního koutu. Důraz je kla-
den na styl, originalitu a kvalitu. „Zatímco před
pěti lety lidé pracovali běžně u kuchyňského
stolu a zaměstnání tak od domova příliš neod-
dělovali, v poslední době věnují mnohem více
pozornosti vytvoření separátního pracovního
zázemí,“ potvrdila chování homeoffice zaměst-
nanců Jana Martínková ze společnosti Activa,
která provozuje specializovaný e-shop Potreby-
ProKancelar.cz. Ten se nabídkou zaměřuje na
drobné živnostníky, firmy s menší administrati-
vou a osoby pracující z prostředí domova. „Ak-
tuálně je módní pořizovat si designové výrobky
prémiových řad, které se do kanceláře běžně ne-
objednávají. Jde třeba o pořadače v retro stylu,
originální diáře v hladké vazbě nebo celokovové
barevné sešívačky,“ doplnila Martínková.

Kromě nutnosti řešit pracovní zázemí má
homeoffice pro zaměstnance a společnosti i řa-
du technických specifik. Zásadním doprovod-
ným faktorem práce z prostředí domova je po-
třeba zajištění přístupu zaměstnanců k firemní
síti. V souvislosti s tím řeší společnosti proble-
matiku dostatečného zabezpečení citlivých fi-
remních dat. 

„Zabezpečit přístup zaměstnanců na home-
office k firemní síti je pro společnosti klíčové.
Připojení obvykle probíhá prostřednictvím tzv.
virtuální privátní sítě, která umí propojit počí-
tače v rámci uzavřené soukromé sítě, či pomocí
vzdálené plochy. Tímto naopak dojde k propo-
jení dvou počítačů přes internet. Oba přístupy
jsou chráněny speciálními hesly. Po připojení
zaměstnance na homeoffice do sítě je komuni-
kace šifrována a chráněna před vstupem cizích
osob,“ přiblížil Martin Jirkal ze společnosti Se-
rvodata, která dodává informační a komunikač-
ní řešení se zaměřením na podnikovou infra-
strukturu. „Jako pojistku doporučujeme umož-
nit zaměstnancům přístup k firemní síti pouze
firemním počítačem. Nad vlastním zařízením
zaměstnance mohou totiž do jisté míry ztratit
kontrolu. Zároveň doporučujeme zaměstnance
na homeoffice proškolit v bezpečné práci s da-
ty,“ dodal Martin Jirkal. (tz)

Společnost GFI Software, přední poskytovatel in-
frastruktury pro malé a středně velké podniky, re-
alizovala globální studii vykreslující profil běžného
zaměstnance malé a středně velké společnosti
s ohledem na aspekty ovlivňující jeho práci. Podle
tohoto průzkumu je většina pracovníků v těchto
firmách (81 %) spokojena se svou prací, má důvě-
ru v technologie používané v rámci zaměstnání
a stále více využívá mobilních zařízení k pracov-
ním účelům. Studie byla provedena na respon-
dentech, kteří pracují na plný úvazek ve společ-
nostech se 2–99 zaměstnanci a používají v práci
stolní či přenosné počítače. Přinesla zajímavá fak-
ta o jejich přístupu k práci, využívání technologií
a pohledu na technologie v rámci pracovního pro-
středí. Podle většiny dotazovaných zlepšily mobil-
ní technologie jejich pracovní život, protože
umožňují spojení odkudkoliv. Na druhou stranu
mají ale obavy o své soukromí a bezpečnost dat:
šest z deseti respondentů by nejraději odstranilo
své osobní informace z internetu a 87 % pracovní-
ků se necítí zcela bezpečně a obává se krádeže
identity či podobného incidentu. 
K dalším klíčovým zjištěním patří:
■ 33 % respondentů uvedlo, že během práce vy-
užívá sociální sítě k soukromým účelům; 18 % pra-
covníků přiznává, že to snižuje jejich produktivitu.

■ Téměř všichni respondenti se služebním telefo-
nem či jiným mobilním zařízení uvedli, že je vy-
užívají také pro soukromé účely; 22 % často, 38 %
někdy a 30 % zřídkakdy.
■ 37 % zaměstnanců společností uvedlo, že využí-
vají facebook alespoň jednou denně. 
■ 43 % zaměstnanců se připojuje do podnikové sí-
tě na dálku s využitím mobilního zařízení.
■ 7 % pracovníků přiznává, že již někdy ztratili
mobilní zařízení, které obsahovalo podniková data.
■ Pouze 36 % respondentů uvedlo, že jejich za-
městnavatel nějak blokuje přístup k určitým webo-
vým stránkám na pracovních počítačích. 

„Spokojenost zaměstnanců a příznivá pracovní
atmosféra je v malých a středních firmách důleži-
tým faktorem úspěchu a s tím souvisí také volba vy-
vážené bezpečnostní politiky,“ řekl Martin Říha, ře-
ditel pro strategii společnosti GFI ČR a Slovensko.
„Není účelem zakázat zaměstnancům jakékoliv
soukromé aktivity na internetu, na druhou stranu
musí být zajištěna dostatečná ochrana podnikových
dat a produktivita práce. Proto tyto firmy volí ná-
stroje typu GFI WebMonitor, či jeho cloudovou ver-
zi GFI Web Protection, které umožňují zavést opti-
mální kompromis mezi dostatečnou bezpečností
dat, vysokou produktivitou práce a soukromými
potřebami zaměstnanců,“ dodal. (tz)

Zájemců o homeoffice přibývá, 
tuzemské firmy ale práci z domu nepodporují

Technologie poskytují vyváženost mezi soukromými
potřebami a bezpečností podnikových dat
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V rozhovoru s předsedou kontrolní a revizní
komise Strany soukromníků ČR Bedřichem
Suldovským jsme mimo jiné mluvili o někte-
rých příčinách špatného výsledku SsČR v mi-
nulých parlamentních volbách. Straně ne-
prospěla zřejmě spolupráce s ODS, bylo pří-
liš málo času na přípravu a vedení kampaně
s podporou cechů a dalších profesních spo-
lečenstev a podobně. Ztotožňujete se s tím,
anebo bylo příčin více?

Důvodů bylo jistě více. Mezi hlavními byla také
naše faktická nepřipravenost. Ještě tři měsíce
před volbami jsme vyjednávali s ostatními poli-
tickými stranami, abychom vytvořili silnější
středo-pravicový blok. Tím jsme ztratili hodně
času, samostatnou kandidátku sestavili na po-
slední chvíli a do voleb šli s kraji nepřipravený-
mi na tuto variantu. 

Vedení strany se na 5. Republikovém sněmu
v Holicích podstatně obměnilo. Jak chce zvý-
šit svůj vliv na centrální politiku?

Hlavně je to připravenost pracovat. Bez práce
nejsou koláče, natož maso; to je mé soukromé
motto. Musíme mimo jiné zajistit růst členské
základny, a to rovnoměrně ve všech krajích,
svými aktivitami se více prosadit do podvědomí
občanů, rozjet nově ustanovené odborné komi-
se strany, prohloubit spolupráci s cechy a sdru-
ženími.V neposlední řadě je to jednání s ostat-
ními politickými subjekty za účelem zlepšení
podnikatelského prostředí a hájení zájmu drob-
ných a středních podnikatelů, jejich rodin a za-
městnanců. 

Strana soukromníků ČR má skutečný zájem
o podporu středního a malého podnikání
namísto proklamací, gest, nebo dokonce
nepromyšlených zásahů do podnikatelského
prostředí. Máte však pro to dostatek argu-
mentů a praktických příkladů?

Každý podnikatel je jedinečný příběh, takže
praktických příkladů máme po ruce, kolik jen

chcete. Jsme připraveni své zkušenosti z praxe
drobného a středního podnikání, ale i běžného
života promítnout do připravovaných novel
zákonů, budeme-li o to požádáni.

Malí a střední podnikatelé a živnostníci
tvoří velmi početnou skupinu, nicméně je-
jich zájem o politiku směřuje napříč existu-
jícími politickými stranami. Síly jsou tak
velmi roztříštěné. Jak to chcete ovlivňovat
a měnit?

Část z nich, jak správně říkáte, „kolaboruje“, ale
drtivá většina soukromníků není organizována
nikde. To bychom chtěli změnit. Soukromníci
musí být politicky aktivní, působit jednotně, ji-
nak budou muset strpět všechno, co na ně vlády
přichystají. Pokud soukromníci ale chtějí do zá-
konů mluvit, nestačí být členem cechu nebo ji-
ného odborného společenstva. Musí být členy či
sympatizanty politické strany a nejlépe té, která
má soukromníka jako hvězdu svého politického
programu. Zároveň stranu, která se nikdy ne-
zpronevěřila svému volebnímu programu.

Velký důraz kladete na spolupráci s profes-
ními uskupeními, vnímání potíží, které kom-
plikují podnikání jejich členům a snahu po-
moci řešit je poltickými prostředky. Vzniká
nějaká analýza takových problémů? A o čem
zde nejčastěji při setkáních s představiteli
cechů hovoříte?

Každá politická strana zastupuje nějaký eko-
nomický zájem. ČSSD a ANO budou podpo-
rovat velké podniky, protože jim zaplatily vol-
by, a zaměstnance, protože je volili. Pokud to-
mu někdo nerozumí, není mu vlastně pomo-
ci. Tím chci říci, že řešíme prekérní situaci
o neznalosti v základech politiky. To je zřejmě
nejtěžší úkol, který před námi stojí. Analýza
problémů vzniká ve spolupráci odborných
komisí a rady cechů při SsČR. Problémů jed-
notlivých cechů a sdružení je bezpočet, po-
stupně se je snažíme řešit nebo vytvořit tlak
na ty, kteří je řeší. 

Strana soukromníků ČR má ambice vrátit
stavovskou politiku do parlamentu, jako
tomu bylo v období první republiky. V ja-
kém časovém horizontu toho chce strana
dosáhnout?

To samozřejmě bude záležet na mnohém. Ne-
myslím, že tato vláda vydrží celé volební obdo-
bí, protože zájmy jednotlivých politických
stran, které vládu tvoří, jsou velmi protichůd-
né. To znamená, že pokud půjde vše, jak před-
pokládáme, pak za dva tři roky bychom svého
zástupce v parlamentu mít už mohli. 

Změnit politické smýšlení milionové skupiny
podnikatelů a živnostníků tak, aby Stranu
soukromníků ČR vnímali jako jedinou sílu
skutečně prosazující jejich zájmy, jistě nebu-
de snadné. Mělo by se něco zásadního změ-
nit také v postavení cechů a posílení jejich
praktického vlivu na vše, co hýbe daným
oborem?

To se snažíme cechům vysvětlit. Mezi postave-
ním Strany soukromníků ČR na politické scéně
a jejich vlastním vlivem existuje přímá úměra.
Jejich prohry ale mají pro obory, které zastupují,
až katastrofální následky. Naposledy třeba v li-
kvidačních kaucích výrobců lihu a prodejců
PHM. Cechy a společenstva mají perfektní od-
borné zázemí a to musí umět vyměnit za vliv.
Do současnosti je to tak, že cechy posedávají
v odborných komisích, kde předkládají odbor-
ná stanoviska, ale nic z toho nemají – nakonec
stejně nic neprosadí. Naši Radu cechů a spole-
čenstev tvoří ty profesní organizace, které si to
uvědomují (a další si nás oťukávají). Vidím spo-
lupráci v rámci naší Rady za velmi perspektivní,

a to nejen proto, že členem nejužšího vedení
SsČR je Jiří Rejmon, předseda sdružení provo-
zovatelů STK. Spolupráce s námi je zkrátka pro
mnohé přirozená. 

Co a jak pro to budete dělat ve vrcholné poli-
tice, když jste se nestali parlamentní stranou?

Spolupracujeme s ostatními politickými strana-
mi, kterým není osud českého soukromníka
lhostejný. Musíme přesvědčit vládnoucí strany
o tom, že ne vždy je rostoucí efekt například při
zvyšování sazby DPH či spotřební daně. Ne vždy
vybere stát víc při zvýšení daňové zátěže atd. 

Jak se vám zatím jeví nová vláda, máte již
první zkušenosti?

Nejsme s vládou spokojeni. Důležité ale budou
výsledky změn, které chystá. Na výdajových
paušálech je „úroveň“ debaty zřejmá: Neví proč
a jak, ale změnit je chce. Zároveň nesouhlasíme
s opatřeními, která tato vláda chystá či o nich
uvažuje, jako jsou například registrační poklad-
ny. Jsme přesvědčeni, že jakýkoli další tlak na
OSVČ a drobné podnikatele v době množících
se krachů především těchto drobných podnika-
telů povede pouze k větší nezaměstnanosti, a tu-
díž i ke zvýšení finančních nákladů státu.

Dá se předpokládat, že pro řadu záležitostí
najdete pochopení třeba u Anreje Babiše, kte-
rý o podnikání ví nejvíce v porovnání s ostat-
ními politiky?

Řekl bych, že asi nedá, a mimochodem Andrej
Babiš nikdy nebyl živnostníkem...

Máte nějaký scénář pro případ, když někte-
ré rezorty budou chtít prosadit změny v ne-
prospěch malých firem a živnostníků?

Tak ono se to už děje, ale my nestávkujeme. Ak-
tuálně budeme soukromníky vybízet k tomu,
aby v květnových evropských volbách nevolili
strany vládní koalice. Samozřejmě budeme pra-
covat na sjednocení podnikatelů, ale i sdružení
a cechů za účelem vytvoření silné skupiny oby-
vatel. Její názory budou muset vzít vážně i vláda
a Parlament ČR.

Co budete chtít prosazovat pro zlepšení pod-
nikatelského prostředí a nastavení jasných
a férových pravidel nejdříve?

Vaše otázka je zároveň i odpovědí. Jasná a féro-
vá pravidla, která budou platit pro všechny. To
by nám bohatě stačilo.

ptal se Jiří Novotný

Nová mezinárodní studie podpořená Asoci-
ací profesních účetních ACCA poukazuje na
význam obchodních úvěrů a globální rozdí-
ly v přístupu k nim. Zpráva zkoumá, jak fir-
my využívají informace, obzvláště z finanč-
ních výkazů, aby svým zákazníkům poskytly
obchodní úvěr.

Z výzkumu vyplynulo, že úvěruschopnost zá-
kazníků se ve všech zkoumaných zemích hod-
notila jak na základě finančních neboli „tvr-
dých“ informací, tak na základě informací ne-
finančních, tedy „měkkých“. Mezi měkké in-
formace spadají například vztahy a důvěra,
pověst a výsledky z minulosti. Význam měk-
kých informací se liší podle kulturních a spíše
regulačních faktorů, ale je obzvláště vysoký
v rozvíjejících se zemích, kde veřejné a soukro-
mé instituce nejsou tak etablované.

Obchodní úvěry jsou pro malé a střední
podniky důležitějším zdrojem likvidity než
bankovní půjčky. Navzdory tomu se jejich vý-
zkumu dostává mnohem menší pozornosti. Vý-

zkum se proto věnoval překážkám, kterým
menší a střední podniky čelí při získávání ob-
chodních úvěrů, a obecnému významu těchto
úvěrů při financování malých a středních firem. 

Z výzkumu zejména plyne, že malé a střed-
ní podniky se na obchodní úvěry spoléhají
v rané fázi svého životního cyklu. Pak přijde
problém – rostoucí firmy stále ještě nedosáh-
nou na bankovní úvěr, zároveň však nejsou s to
snadno navýšit obchodní úvěr, kterému se těši-
ly předtím.

Zpráva z výzkumu rovněž ozřejmila, jak
v různých zemích hraje kultura ohromnou úlo-
hu při určování, co je pokládáno přijatelné při
zvažování podmínek úvěrových smluv. Napří-
klad v USA nejsou soukromé firmy ochotny
uvolnit jakékoli informace, pokud o ně nejsou
výslovně požádány. Na podobný přístup narazi-
li autoři výzkumu i v Evropě, obzvláště v Ně-
mecku. Američtí podnikatelé jsou sice připra-
veni poskytnout finanční výkazy bance, ale ob-
vykle už ne svým zákazníkům či dodavatelům.

V USA není zpřístupnění informací povin-
né a rozhodnutí o obchodních úvěrech se opí-

rají zejména o hodnocení úvěruschopnosti fi-
rem i jednotlivců, zatímco Finsko těží z takřka
naprosté transparentnosti dané veřejně pří-
stupnými registry. Ty se pak ve výzkumu dále
srovnávaly s informačními povinnostmi, které
mají například britské firmy vůči svému Ob-
chodnímu rejstříku. 

Jde tedy o to, zda dlužníkům a věřitelům
lépe slouží veřejně přístupné finanční výkazy
nebo zcela neprůhledný způsob vyhodnocová-
ní úvěruschopnosti. Z výzkumů českých insti-
tucí jako například Komory certifikovaných
účetních v minulosti vyplynulo, že až dvě třeti-
ny českých firem trvale nezveřejňují své výka-
zy v Obchodním rejstříku a porušují tak zá-
kon. Pro své obchodní partnery se tak stávají
rovněž nečitelnými a mohou se připravit
o zdroj financování. (tz)

Prospěla by jednota a politická aktivita
Strana soukromníků ČR vstupovala do mi-
nulých parlamentních voleb s nemalými
ambicemi. Spolu s představiteli cechů
a dalších profesních společenstev na spo-
lečných kandidátkách v regionech chtělo

vedení strany získat zájem voličů z řad podnikatelů a živnostníků a stát se po dlouhých
letech opět parlamentní stranou s možností ovlivňovat podmínky pro podnikání u nás.
Očekávaný výsledek se však nedostavil. Většina členů vedení strany rezignovala a SsČR
po podrobné analýze příčin neúspěchu a volbě nových řídicích orgánů započala znovu
naplňovat své cíle. S jakými zkušenostmi a předsevzetími se tak děje, to bylo hlavním 
tématem rozhovoru s novým předsedou Strany soukromníků ČR Petrem Bajerem.

Obchodní úvěry jsou alfou a omegou 
financování menších firem

Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR

Sazka patří mezi nejvěrohodnější
loterie na světě
Sazka sázková kancelář, a. s., prošla náročnými
tuzemskými i mezinárodními kontrolami a sta-
la se jako jediná loterní společnost v ČR držite-
lem dvou významných certifikátů. Mezi povin-
nosti a přednosti firem, které takové osvědčení zí-
skají, patří mimo jiné i zabezpečení budovy
a technologií, bezpečné zacházení s informacemi
a daty, zvládání bezpečnostních incidentů, kvalita
školicích procesů, úroveň právního servisu a vyři-
zování reklamací. „Sazka je věrohodná, silná spo-
lečnost a veřejnost ji jako takovou vnímá, nicmé-
ně jsme rádi, že se nám podařilo získat i tyto pre-
stižní certifikáty. Potvrdili jsme tak, že patříme
i v bezpečnostních standardech do světové špič-
ky“, řekl Robert Chvátal, generální ředitel Sazky. 

První certifikát ISO/IEC 27001:2005 osvěd-
čuje osvojení a trvalý rozvoj systému řízení infor-
mační bezpečnosti (ISMS) dle mezinárodního
standardu. Jeho získání bylo nutné pro udělení
druhého certifikátu WLA-SCS, kterým Světová
loterní asociace (WLA) potvrdila, že Sazka beze
zbytku dodržuje zásady a bezpečnostní požadav-
ky loterního průmyslu. Světová loterní asociace
sdružuje zhruba 140 loterních společností a přes
50 dodavatelů loterních technologií z 80 zemí.
Pouze třetina z těchto společností se však letos
může pyšnit získanými certifikáty o plnění bez-
pečnostních standardů. (tz)

Ilustrace SXC
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INZERCE

NAŠE KAVÁRNA

LEGO NAŠÍ LEGISLATIVY

SPONZORING, CHARITA, POMOC

M. Mullen partnerem PwC Legal

Michael Mullen, vedoucí partner právních slu-
žeb PwC v regionu střední a východní Evropy,
se stal partnerem a spoluvlastníkem advokátní
kanceláře PwC Legal. Zastává zde zároveň
funkci jednatele společnosti. 

M. Kult a B. Moc 
v managementu Ness

Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel
komplexních řešení a business služeb v oblasti
informačních technologií, představil nové členy
svého vedení. Společnost jmenovala Martina
Kulta na pozici viceprezidenta pro Strategic Sa-
les a Břetislava Moce ředitelem sektoru Public
& Communication. Jejich cílem je upevnit ve-
doucí pozici společnosti v oblasti aplikace mo-
derních technologií a outsourcingu.

Zubaři chybně účtovali plomby

Za více než 2,4 milionu korun zatím VZP vyčísli-
la nedostatky zjištěné při kontrolách jednadva-
ceti zubních lékařů, na které ji upozornila loň-
ská analýza kvality stomatologických ordinací.
Zkontrolovaných 21 zubařů tvoří pětinu ze stovky
praxí, u nichž loňská analýza poukázala mimo ji-
né na extrémně nadprůměrný počet vykázaných
zubních vyplní – plomb. U tří z doposud zkontro-
lovaných stomatologů nepočítá VZP s pokračová-
ním smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní pé-
če. Dalších šest lékařů se dostalo na seznam „zaří-
zení hodných zvláštní pozornosti“, tedy do skupiny
poskytovatelů zdravotních služeb, na které se bu-
dou muset častěji a systematicky zaměřit další dů-
sledné kontroly vyúčtované péče. Letos budou pro-
vedeny hloubkové kontroly i u zbytku zubních or-
dinací s podezřelým množstvím vykázaných zub-
ních výplní a případně i další kontroly v tomto
segmentu. Vodítkem budou i nadále detailní analý-
zy vykazované péče. Částku 2 419 000 korun, kte-
rou 21 stomatologů vykázalo pojišťovně neopráv-
něně, bude VZP požadovat zpět. 

K obsáhlé analýze přistoupila VZP loni ve
snaze o maximální hospodárnost při nakládání
s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Po-
rovnala data z vyúčtování za uplynulých šest let ze
všech 6156 zubních ordinací, se kterými má
smlouvu. Výsledky ukázaly, že početně omezená
skupina zubních ordinací vykazuje vysoce nad-
průměrný počet plomb u každého ošetřeného kli-
enta VZP, a že současně tyto plomby prakticky
vždy a u všech ošetřovaných klientů lékaři každo-
ročně obnovují. Zatímco průměr zubních výplní
je v ČR menší než jedna plomba na pacienta a rok,
necelá stovka zubařů opakovaně šest let každo-
ročně vykazovala každému svému pacientovi čty-
ři a více výplní a často na stejném zubu.

VZP se touto akcí nesnaží kriminalizovat
smluvní lékaře. Cílem bylo identifikovat a kontro-
lou potvrdit případné nesrovnalosti ve vyúčtování
zdravotních služeb, racionalizovat vynakládané
veřejné prostředky a chránit pojištěnce před ne-
kvalitními poskytovateli. Není možné s jistotou ří-
ci, jaké procento nesrovnalostí se podařilo odha-
lit. Nicméně přínos akce nespočívá jen v konkrét-
ně zjištěných nedostatcích, ale také v jejím pre-
ventivním působení – pro případné nepoctivce
jde o signál, že VZP se je snaží systematicky vyhle-
dávat a postihovat a vynakládané prostředky ohlí-
dat. V tom bude VZP pokračovat i nadále. (tz)

NEZAPOMEŇTE NA KNIHU

Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00  Praha 7
tel.: 234 264 401
fax: 234 264 400
www.grada.cz

Nakladatelství C. H. Beck
Řeznická 17, 110 00  Praha 1
tel.: 225 993 911–3
fax: 225 993 920
e-mail: beck@beck.cz 
www.beck.cz

Fiskální politika v prostředí Evropské
hospodářské a měnové unie
Veronika Hedija
Publikace se zaměřuje na fiskální politiku, na mož-
nosti a meze její realizace v prostředí měnové unie.
Úvod je obecným pojednáním o potřebě ekono-
mické stabilizace a zabývá se fiskální politikou jako
nástrojem této stabilizace. Poté se kniha zaměřuje
na specifika fiskální politiky, která plynou z členství
v měnové unii. Třetí kapitola obrací pozornost na
evropskou ekonomickou integraci a projekt hospo-
dářské a měnové unie. V závěru se věnuje aplikaci
dané problematiky na podmínky České republiky
– jaké nároky bude klást přijetí jednotné měny na
českou fiskální politiku a zda bude mít česká vláda
po přijetí eura dostatečnou škálu nástrojů k makro-
ekonomické stabilizaci. Publikace je určena nejen
studentům vysokých škol ekonomického zaměře-
ní, ale řadu cenných informací zde naleznou také
vedoucí pracovníci podnikatelských subjektů.

Jak myslí špičkový obchodník
Limbeck Martin
Nejlepší německý trenér prodejců odkrývá tajem-
ství špičkových obchodníků. Ukazuje, že právě
osobní postoj k prodeji, správný způsob myšlení
a v neposlední řadě radost z práce vám zaručí
úspěch a nejlepší výsledky. Prodejní techniky se
dokáže naučit každý, ale postoj a myšlení odlišují
nejlepší obchodníky od těch průměrných. 

Strategický marketing
Jakubíková Dagmar
Kniha se komplexně věnuje tvorbě marketingo-
vých strategií, jejich implementaci a kontrole. Sro-
zumitelně vysvětluje jednotlivé etapy strategické-
ho řídicího procesu, tedy situační analýzu včetně
predikce budoucího vývoje, plánování, realizaci
a kontrolu, a to jak na úrovni celé firmy, tak na
úseku marketingového řízení. 

Jak překonat nízké sebevědomí
Fennell Melanie
Tato knížka vám pomůže vymanit se z bludného
kruhu negativního vnímání sebe sama. Pochopíte
svůj stav a podstatu nízkého sebevědomí, přehna-
né sebekritiky a sebedestruktivního myšlení: nale-
znete důvod jejich vzniku a zjistíte, co je udržuje.
Objevíte své škodlivé myšlenky a zjistíte, jakými
vhodnými alternativami je můžete nahradit. 

Velká kniha o prodeji
Limbeck Martin
V knize získáte mnoho konkrétních praktických
rad a tipů pro telefonické rozhovory, pro vyjedná-
vání o ceně nebo pro návštěvy klientů a také řadu
příkladů z praxe. Přehledná a srozumitelná kniha
poslouží všem nováčkům i starým mazákům na
cestě stát se novým hardsellerem.

Emoce v marketingu
Vysekalová Jitka a kolektiv
Emoce hrají v marketingu důležitou, ne-li hlavní
roli – od marketingového výzkumu až po komu-
nikační strategie. V této publikaci, která je ojedi-
nělá na našem trhu, najdete také mnoho příkladů
využití pozitivních i negativních emocí v marke-
tingu u nás i v zahraničí. Knížka je určena všem li-
dem z praxe a studentům, kteří se zabývají marke-
tingem, a zvláště marketingovou komunikací.

Nejužitečnějším pojištěním ze současné na-
bídky pojistných produktů je podle Čechů
povinné ručení, naopak za nejzbytečnější
označují penzijní připojištění. Vyplynulo to
z průzkumu společnosti ePojisteni.cz, která
je největším českým online pojistitelem.

V žebříčku, kde měli respondenti hodnotit užiteč-
nost jednotlivých pojištění, získalo nejvyšší hod-
nocení povinné ručení – za užitečné ho označilo
73 % dotázaných. „V ČR je více než 7,5 milionu
aut. Lidé si uvědomují, že pravděpodobnost neho-
dy je značná a že povinné ručení jim v případě ne-
hody může ušetřit obrovské částky,“ vysvětlil Da-
vid Holý, marketingový ředitel ePojisteni.cz. Rela-
tivně vysokou podporu získalo ještě cestovní po-
jištění (66 %) a pojištění nemovitosti a domácnosti
(63 %). V kontrastu s úspěchem povinného ručení

je výrazně nižší obliba havarijního pojištění. Za
užitečné ho považuje jen 39 % dotázaných; více
než polovina respondentů ho hodnotila jen jako
průměrně užitečné. Průzkum odhalil i ty pojistné
produkty, v jejichž výhodnost lidé nevěří. Příkla-
dem může být pojištění odpovědnosti zaměstnan-
ce, které celých 13 % respondentů označilo za zby-
tečné. Ještě hůře dopadlo penzijní připojištění,
které coby zbytečné vnímá 14 % občanů. „Po
všech nepřehledných změnách, prohlášeních
a politických krocích, které se v souvislosti s pen-
zijním systémem za poslední dobu objevily, zřej-
mě ztratili lidé orientaci a už v tento produkt ne-
mají důvěru,“ prohlásil David Holý.

Paradoxní je zejména fakt, že penzijnímu při-
pojištění nevěří ani respondenti vyšší věkové kate-
gorie, jež by tento produkt měl oslovovat. „I se
zvyšujícím se věkem se respondenti vyslovovali ve
smyslu, že povinné ručení chápou jako důležitější

než penzijní připojištění, ačkoliv bychom očeká-
vali, že tato skupina dotazovaných již výhody pen-
zijního připojištění oceňovat bude,“ komentoval
překvapivé závěry Holý. (tz)

Češi nevěří penzijnímu připojištění

ING Pojišťovna dětem

Nová kniha Denisy Proškové Kde rostou peníze
aneb první čtení o financích radí rodičům, jak
s dětmi mluvit o penězích. Originální publikaci
doplněnou krásnými ilustracemi podpořila i ING
Pojišťovna. „Nápad Denisy Proškové nás okamži-
tě nadchnul. O to víc, že na českém trhu podobná
knížka překvapivě chybí,“ přibližuje Renata Mrá-
zová, generální ředitelka ING Pojišťovny ČR a SR.
Přestože finanční gramotnost je široce medializo-
vané téma, ING Pojišťovna se stala první institucí,
jež podpořila projekt tohoto typu. Školáci prvního
stupně základní školy se při čtení se svými rodiči
naučí orientovat v základních finančních termí-
nech a pochopí i souvislosti mezi prací a získává-
ním peněz. (tz)

Účetnictví – velká kniha příkladů 
Jiří Strouhal, Renata Židlická, Zdenka Cardová

Nové vydání publikace
už tradičně zohledňuje

aktuální změny v legislativě, plynoucí napří-
klad z nového občanského zákoníku. Jedineč-
nost knihy spočívá v praktické ukázce všech
účetních dokladů a v souhrnném příkladu na
sestavení účetní závěrky podle českých účet-
ních pravidel. 

Dluh (BizBooks)
David Graeber

Dluhy se táhnou ales-
poň pět tisíc let, pod-

statně déle, než se datuje existence peněz. Uzná-
vaný americký antropolog a aktivista David
Graeber popisuje, jak se celé dějiny točí kolem
dluhů. Zároveň dokládá, že napříč různými kul-
turami se jako červená nit táhne odpouštění
dluhů, které pomáhalo udržovat stabilitu spole-
čenských systémů. Knihu bořící řadu mýtů pře-
čtete jedním dechem.

Akta budoucnosti (BizBooks)
Richard Watson

Předpovídání je nebez-
pečná hra, protože bu-

doucnost není nikdy přímou lineární extrapola-
cí současnosti. Neočekávané inovace změní i ty
nejlepší plány – ale i to je lepší, než o budouc-
nosti nepřemýšlet vůbec. Akta budoucnosti
jsou plná provokativních předpovědí, jak se svět
může v následující polovině století změnit. Kro-
mě zábavného čtení zde naleznete i mnoho uži-
tečných informací, které lze uplatnit při tvorbě
obchodních analýz či strategickém plánování. 

Obsahový marketing (Computer Press)
Josef Řezníček, Tomáš Procházka

Vytváříte obsah svého
webu zatím nepravi-
delně a chtěli byste tu-

to činnost provádět cíleně a strategicky? Hledá-
te dlouhodobě udržitelnou a efektivní strategii
online marketingu, která vám sníží náklady na
propagaci? Naučte se, jak pomocí promyšlené
obsahové strategie získat více návštěvníků a zá-
kazníků pro svůj web díky poutavým článkům,
videím, elektronickým publikacím a dalším for-
mám obsahu.

www.albatrosmedia.cz

Tato akce je prvním výsledkem jednání s vý-
znamnými dodavateli, kdy prostřednictvím je-
jich přízně skupině COOP mohou zákazníci
COOP Mobilu výrazně snížit své náklady na vo-
lání. Stačí, když jednou denně nakoupí 6 piv Pils-
ner Urquell a získají 10 volných minut na volání
do všech sítí. Kromě toho také dostanou trvale

uplatňovanou a nabízenou 20% slevu na volání
v dalším týdnu, neboť nakoupí nad 100 Kč. Tato
výhoda je již dlouhodobě součástí Bonus progra-
mu. Propojení podpory prodeje v systému 
COOP a COOP Mobilu je klíčové a proto bude
i hlavní částí komunikační kampaně v prodej-
nách. Zákazníci jistě ocení, že pivo bude v nabíd-

ce za zvýhodněnou cenu. Akce s pivovarem Pl-
zeňský Prazdroj, a.s. potrvá do 31. května 2014.
Poté ji vystřídá obdobná nabídka.

Zákazníci COOP Mobilu si tak mohou být
jisti, že v prodejnách COOP vždy naleznou pro-
dukty, za jejichž nákup získají volné minuty na
volání. Vytčený cíl – volání zdarma pro pravi-
delné zákazníky značky COOP – je na dosah
ruky. Navíc COOP Mobil nadále umožňuje
svým potenciálním klientům převod svého čísla
telefonu do sítě COOP Mobilu zdarma až do
konce května. (tz)

COOP Mobil rozdává za nákup piva volné minuty

pojištění užitečné průměrně zbytečné
důležité

Povinné ručení 73 % 24 % 3 %
Cestovní pojištění 66 % 30 % 4 %
Pojištění nemovitosti

63 % 33 % 4 %a domácnosti
Úrazové a životní

58 % 37 % 5 %pojištění
Pojištění odpovědnosti

40 % 47 % 13 %zaměstnance
Havarijní pojištění 39 % 52 % 9 %
Penzijní připojištění 37 % 48 % 14 %

Zdroj: ePojisteni.cz

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH
POJISTNÝCH PRODUKTŮ V ČR

Od 1. dubna spustil COOP Mobil ojedinělou akci společně s pivovarem Plzeňský Prazdroj.
Zákazníci mohou získat deset volných minut za nákup šesti piv Pilsner Urquell.
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Český trh fúzí a akvizic dosáhl v roce 2013
nejlepšího výsledku za několik posledních
let. Zatímco odhadovaná hodnota M&A 
trhu v regionu střední a jihovýchodní Evro-
py i přes vyšší počet realizovaných a ozná-
mených transakcí oproti roku 2012 klesla,
v České republice vzrostl transakční trh
v obou těchto kategoriích. V odhadované
velikosti trhu obsadila Česká republika do-
konce první místo v regionu, a předstihla
tak i Turecko a Polsko. 

V počtu transakcí jí patří čtvrté místo za Turec-
kem, Bulharskem a Polskem. Oproti minulosti je
vidět také větší aktivita českých investorů na za-
hraničních trzích. Zde došlo k meziročnímu ná-
růstu z 21 na 42 transakcí (z toho dvě transakce
byly pouze ohlášené). Nejatraktivnějšími sektory
z pohledu investorů v ČR byly v roce 2013 nemo-
vitosti, služby a výroba. Vyplývá to z výsledků že-
bříčku fúzí a akvizic EY M&A Barometr v ČR
a v regionu střední a jihovýchodní Evropy zpraco-
vaného společností EY.

Odhadovaný objem transakcí realizovaných na
českém trhu fúzí a akvizic meziročně vzrostl o 21 %
na 10,63 miliardy USD (v roce 2012 to bylo 8,32 mi-
liardy USD). Tento nárůst byl způsoben především
dvěma velkými transakcemi uzavřenými v minu-
lém roce – akvizicemi společností Telefónica Czech
Republic a Net4Gas. Tyto dvě transakce tvořily
51 % hodnoty všech transakcí v roce 2013 a byly zá-
roveň největšími transakcemi v regionu. 

Petra Wendelová, partnerka společnosti EY
pro fúze a akvizice, komentovala výsledky prů-
zkumu: „Nejčerstvější žebříček lze určitě hodnotit
jako úspěch České republiky a českých investorů,
protože Polsko i Turecko jsou řádově větší ekono-
miky. S uspokojením můžeme rovněž oznámit, že
výsledky M&A aktivity co do odhadovaného ob-
jemu transakcí představují pro Česko třetí rok
růstu. Převážná většina transakcí jsou tzv. sekun-
dární prodeje, které reflektují strategické změny
v rozložení sil větších hráčů v konkrétním odvětví
a regionu. Potěší rovněž fakt, že významnou roli
sehrály české firmy v zahraničí, jejichž aktivita

v posledních deseti letech systematicky narůstá.“ 
Počet uskutečněných transakcí stoupl v ČR ze

155 v roce 2012 na 233 v roce 2013, což představu-
je meziroční nárůst o 50 %. V případě přičtení
ohlášených, ale dosud neuzavřených akvizic,
stoupne počet dokonce na 240 transakcí. Objem
obchodů s uveřejněnou hodnotou v ro-ce 2013
dosáhl 7,6 miliardy USD proti 5,81 miliardy USD
v předchozím roce. „ČR profituje z dlouhodobého
působení dnes již etablovaných investičních sku-
pin jako je PPF, EPH, KKCG nebo Penta. Díky
nim je český trh firem stále v pohybu i v dobách,
kdy jsou zahraniční investoři zatím spíše zdrženli-
ví. Za pět z deseti největších transakcí realizova-
ných v loňském roce vděčíme právě těmto skupi-
nám, které se aktuálně více orientovaly na český
trh,“ řekl Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení tran-
sakčního poradenství EY v České republice.

Čeští investoři investují převážně doma
a v regionu střední Evropy
V roce 2013 pokračoval trend z předcházejících
let, kdy nadpoloviční většina transakcí byla ryze
tuzemská. V roce 2013 šlo o 56 % (oproti 60 %
v předcházejícím roce). Podíl akvizic, které tu-

zemští investoři realizovali v zahraničí, vzrostl ze
14 % v roce 2012 na 18 % v minulém roce. Šlo
především o akvizice v sousedních zemích – na
Slovensku (9) či v Německu (5). Výraznější nárůst
byl sledován v Bulharsku, kde počet akvizic pro-
vedených českými investory stoupl z 1 na 4. 

Naproti tomu podíl zahraničních investic
v ČR zůstal nezměněn na úrovni 26 %. Nejvíce
jich, stejně jako v minulosti, bylo z USA (13)
a z Německa (11). Významnými hráči byli také in-
vestoři ze Švýcarska (6) a Velké Británie (5). Za-
hraniční investoři měli loni největší zájem o sek-
tor výroby a realit. Podíl strategických investorů
klesl z 80 % v roce 2012 na 70 % v roce 2013.

Nejatraktivnější odvětví 
pro fúze a akvizice 
Nejatraktivnějšími odvětvími mezi investory v ro-
ce 2013 byly nemovitosti (41 transakcí, pozn. ana-
lýza zachycuje pouze transakce realizované nemo-
vitostními fondy či holdingy), služby (31 transak-
cí), výroba (28 transakcí) či maloobchod a velko-
obchod (27 transakcí). Meziročně byl největší
nárůst transakcí zaznamenán v sektoru stavebnic-
tví (z 2 na 7), médií a telekomunikací (ze 4 na 13)

a v chemickém průmyslu (z 2 na 6). Pokles v roce
2013 nastal pouze v sektoru výroby (o 3 % na 28
transakcí).„Tabulka největších transakcí potvrzuje
rovněž trend setrvalé atraktivity síťových odvětví
a telekomunikačních společností. Vítězem se stala
transakce společnosti Telefónica,“ potvrdila Petra
Wendelová. 

Fúze a akvizice v regionu 
střední a jihovýchodní Evropy
Odhadovaná hodnota M&A trhu v regionu
střední a jihovýchodní Evropy i přes vyšší počet
realizovaných a oznámených transakcí oproti
roku 2012 klesla. Trh fúzí a akvizic ve střední
a jihovýchodní Evropě (Bulharsko, Česká re-
publika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Tu-
recko) jako celek klesl v roce 2013 o 5,7 %. Če-
ská republika obsadila v roce 2013 podle odha-
dované hodnoty realizovaných a odhadovaných
transakcí první místo v regionu střední a jiho-
východní Evropy (10,63 miliardy USD), na dru-
hém místě skončilo Turecko (9 miliard USD)
a na třetím místě Polsko (8,8 miliardy USD).
Nejvíce transakcí proběhlo v Turecku – 343
(297 transakcí v roce 2012), na druhém místě
skončilo Bulharsko – 290 transakcí (oproti 
48 transakcím v roce 2012), na třetím Polsko
s 270 transakcemi (276 transakcí v roce 2012)
následováno Českou republikou s 233 transak-
cemi (155 v roce 2012). 

V regionu střední a jihovýchodní Evropy
bylo v roce 2013 oznámeno 1467 realizovaných
transakcí (1108 v roce 2012) s odhadovanou cel-
kovou velikostí 39,4 miliardy USD (41,8 miliar-
dy USD v roce 2012). Nejatraktivnějšími obory
podle počtu transakcí byly služby (176 transak-
cí), výroba (175 transakcí) a IT (167 transakcí).
Z pohledu objemu realizovaných transakcí na-
opak vedly telekomunikace a média, bankovnic-
tví a finanční služby a energetika. 

Domácí transakce byly nejvíce populární
v Polsku, v České republice a v Turecku. Češi
byli s 20 transakcemi nejvíce aktivními investo-
ry v regionu. Pouze 3,3 % transakcí překročilo
hodnotu 100 mil. USD. Vůbec největšími tran-
sakcemi s oznámenou hodnotou v regionu
střední a jihovýchodní Evropy byly v roce 2014
akvizice společností Telefónica Czech Republic
za více než 3,275 miliardy USD a Net4Gas 
za 2,124 miliardy USD. (tz)

O polovinu oproti roku 2012 vzrostl loni
v České republice počet koupených a prodaných firem

Cílová společnost (% podíl) Stát cílové společnosti Kupující Země Hodnota
kupujícího transakce

(v mil. USD)

1. Telefónica Czech Republic, a. s. (66 %) Česká republika Skupina PPF Česká republika 3275

2. Net4Gas, s. r. o. (100 %) Česká republika Allianz Capital Partners Německo, Kanada 2124
Borealis Infrastructure 
Management

3. Stredoslovenská energetika, a. s. (49 %) Slovensko Energetický a průmyslový Česká republika 531
holding, a. s.

4. Elektrárna Chvaletice (100 %) Česká republika Litvínovská uhelná, a. s. Česká republika 207

5. Portfolio budov v Amsterdamu, Haagu, Nizozemsko Skupina PPF Česká republika 186
Arnhemu, Rijswijku, Rotterdamu a Drontenu (100%)

6. AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt GmbH Střední a východní EP Industries, a. s. Česká republika 143
aktivity ve střední a východní Evropě (100 %) Evropa (6 států) 

7. Severomoravské vodovody a kanalizace Česká republika Mitsui & Co., Ltd. Japonsko 129
Ostrava, a. s. (49 %), Aqualia infraestructuras 
inženýring, s. r. o. (49 %)

8. OKK Koksovny, a. s. (100 %) Česká republika Metalimex, a. s. Česká republika 126

9. Část skupiny Generali PPF Holding Rusko, Ukrajina, Skupina PPF Česká republika 105
(navýšení o 51 %) Kazachstán, Bělorusko

10. Multifunkční budova Trianon (100 %) Česká republika REICO investiční společnost Česká republika 71
České spořitelny, a. s.

ŽEBŘÍČEK TOP 10 NEJVĚTŠÍCH ZVEŘEJNĚNÝCH A OHLÁŠENÝCH TRANSAKCÍ V ROCE 2013 (ČR)

Cílová společnost Stát Kupující Stát Hodnota 
transakce

(v mil. USD)

1. Telefonica Czech Republic, a. s. Česká republika PPF Česká republika 3275

2. Net4Gas, s. r. o. Česká republika Allianz Capital Partners, Německo, Kanada 2124
Borealis infrastructure Inc.

3. Bank Gospodarki Żywnościowej SA* Polsko BNP Paribas SA Francie 1380

4. Emitel sp. Z o.o. Polsko Alinda Capital Partners LLC USA 1100

5. SBB d.o.o. Srbsko Kohlberg Kravis Roberts & Company USA 1000

6. Power-One assets Slovakia Slovensko ABB Group Švýcarsko 1000

7. Yapi Kredi Sigorta Turecko Allianz SE Německo 913

8. Nordea Bank Polska SA Polsko PKO BP SA Polsko 824

9. Cosmo Bulgaria Mobile ead Bulharsko Telenor ASA Norsko 717

10. Follie (travel retail business) Řecko Dufry ag Švýcarsko 703
*The deal is subject to the approval of the Polish Financial Supervision Authority Zdroj: EY M&A Barometr

ŽEBŘÍČEK TOP 10 NEJVĚTŠÍCH TRANSAKCÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2013 V REGIONU STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY
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Zdroj: EY M&A Barometr


