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Jaké změny nás čekají v platbách
zdravotního pojištění
Od 1. ledna 2015 se mění nejen průměrná
mzda, ale i minimální mzda. Od průměrné mzdy
se odvíjí minimální pojistné OSVČ, z minimální
mzdy se počítá pojistné OBZP a minimální po-
jistné zaměstnanců. K 1. lednu 2015 se tedy ne-
mění jen platby pojistného státem.

Od 1. ledna 2015 musí na zálohách odvádět
částku 1797 Kč podnikatelé, kteří jsou povinni
dodržet minimální vyměřovací základ, ať už platí
podle svého loňského přehledu OSVČ měsíčně
částku minimálních záloh ve výši 1752 Kč, nebo
zálohu nižší než 1797 Kč. Pro OSVČ je vyměřova-
cím základem 50 % příjmu ze samostatné činnosti
po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosaže-
ní, zajištění a udržení, ale minimálním ročním vy-
měřovacím základem je 12násobek 50 % průměr-
né měsíční mzdy v národním hospodářství. Ta je
pro rok 2015 stanovena ve výši 26 611 Kč, takže
minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ je
13 306 Kč a minimální záloha na pojistné 1797 Kč.
Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např.
na OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát, ne-
bo na ty, za které je současně v zaměstnání odvá-
děno pojistné vypočtené alespoň z minimálního
vyměřovacího základu pro zaměstnance.

Zbystřit by měli i osoby bez zdanitelných příj -
mů. Zvýšení minimální mzdy znamená zvýšení
jejich vyměřovacího základu, a tedy i vypočtené-
ho pojistného. Minimální mzda byla od 1. 8. 2013
stanovena na 8500 Kč, ale od 1. 1. 2015 stoupá na
9200 Kč. Pojistné z ní vypočtené (13,5 %) je tedy
1242 Kč místo dosavadních 1148 Kč měsíčně.

U zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů, se pro-
jeví zvýšení minimální mzdy z dosavadních
8500 Kč na 9200 Kč zejména při provádění do-
platků do minima u zaměstnanců, u nichž je vy-
měřovací základ nižší než minimální mzda (a ne-
jde o zaměstnance, u nichž minimální vyměřovací
základ není stanoven). Vyměřovacím základem
zaměstnance je úhrn jeho příjmů ze závislé čin-
nosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzic-
kých osob podle zákona o daních z příjmů, s tím,
že minimálním vyměřovacím základem je mini-
mální mzda. Upozorňujeme také, že od 1. 1. 2015
jsou v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění zrušena ustanovení týkající se maximál-
ního vyměřovacího základu pro OSVČ a zaměst-
nance. Znamená to nadále platit pojistné v plné
vypočtené výši, bez horního stropu.

Platby v nové výši musí být zaplaceny poprvé
už za měsíc leden 2015. OSVČ a OBZP platí po-
jistné do 8. dne následujícího měsíce, ale 8. února
je v neděli, což znamená, že zálohu na pojistné za
leden je třeba uhradit do 9. února 2015. Pojistné
za zaměstnance se platí za jednotlivé kalendářní
měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího
kalendářního měsíce. A pozor, za den platby po-
jistného se ve všech případech považuje den,
kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní
pojišťovny. (tz)

Vstup do nového roku vidí zejména ve vel-
kých a středních firmách optimisticky. Na-
povídají to výsledky průzkumu Manpower
Index trhu práce pro 1. čtvrtletí 2015. Za-
městnavatelé jsou plni dobrých očekávání
i přes to, že přichází nejslabší náborové ob-
dobí roku. Malé podniky však počítají spíše
se snižováním pracovních sil.

V Česku převažují mírně optimistické náborové
plány do nejbližší budoucnosti. Šest procent za-
městnavatelů očekává nárůst počtu pracovních
sil, pět procent předpovídá snížení jejich počtu
a 88 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné
změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý
index trhu práce pro Českou republiku pro prv-
ní čtvrtletí 2015 hodnotu +1 %.

„První čtvrtletí bývá nejhorší období v ob-
lasti zaměstnanosti, kdy dochází v mnoha odvě-

tvích k sezonnímu poklesu. Snižování nezaměst-
nanosti ale překvapivě pokračovalo i letos na
podzim a počet nezaměstnaných se dostal na
nejnižší úroveň od roku 2009. Čistý index trhu
práce překvapil nejsilnějším 1. čtvrtletím v histo-
rii průzkumu od roku 2008. To lze považovat za
znamení obnovy důvěry zaměstnavatelů, jak
mnozí makroekonomičtí analytici předpovída-
jí,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka
ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

V příštím čtvrtletí se očekává nárůst nábo-
rových aktivit ve dvou ze čtyř kategorií podni-
ků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých
společností hlásí nejoptimističtější náborové
plány s Čistým indexem trhu +11 %, následo-
váni středními společnostmi s Indexem +8 %.
Stabilní nábor pracovních sil s Indexem 0 %
očekávají zaměstnavatelé v mikropodnicích.
Mírný pokles, kde hodnota Indexu je -3 %,
hlásí malé podniky.

Zaměstnavatelé ve čtyřech z deseti odvětví
předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšová-
ní počtu pracovních sil. Nejsilnější Index vyka-
zuje odvětví státní správa, zdravotnictví, vzdě-
lávání a kultura s Čistým indexem trhu práce
+9 %. Příznivé náborové prostředí mohou oče-
kávat uchazeči o práci také v odvětví zeměděl-
ství, myslivost, lesnictví a rybolov +6 % a zpra-
covatelský průmysl +3 %. Na druhé straně nej-
větší pokles zaměstnanosti očekává odvětví těž-
ba nerostných surovin a hlásí Index -8 %.

Nejvíc pracovních příležitostí nabídne zřej-
mě Praha a Morava. Nejsilnější Čistý index 
trhu práce +3 % hlásí hlavní město. Na Moravě
Index dosáhl hodnoty +2 %, v Čechách pře-
vládl mírný pesimizmus s indexem -1 %. Potě-
šit může srovnání s předchozím čtvrtletím, kte-
ré vychází ve všech regionech příznivě. V Praze
si polepšili o čtyři, v Čechách a na Moravě
o dva procentní body. (red)

Pracovní trh je optimistický

Asociace má jasné poslání. Ale – co je dnes
jejím hlavním cílem?

Asociace se dlouhodobě snaží ovlivňovat pro-
středí poskytování sociálních služeb tak, aby
bylo pro poskytovatele optimální. Pod touto de-
finicí se skrývá zajišťování efektivního financo-
vání a úpravy těch zákonů a právních norem,
které mají na poskytování sociálních služeb vliv.
K významným činnostem Asociace patří ale
i informační servis a široká škála služeb, které
nabízí svým členským organizacím. Těchto ak-
tivit je celá řada od konferencí přes vzdělávání
a publikační činnost až po certifikace kvality či
možnosti zapojení do řady projektů. 

Daří se vám ovlivňovat českou legislativu
a obhajovat podnikání poskytovatelů sociál-
ních služeb u nás. Z čeho máte v poslední
době největší radost? Co se povedlo?

Samozřejmě ne ve všem jsme úspěšní, ale větši-
nu věcí se nám podařilo prosadit a daří prosa-
zovat i nadále. Důležité v tom je, že Asociace má
již svůj stabilní tým zaměstnanců, kteří nejsou
závislí na evropských projektech a mohou se
naplno věnovat činnosti pro naše členy, včetně
té „vlivové“. Jsem rád, že se po letech podařilo
zafixovat (jednak prohlášením vlády ČR a jed-
nak do rozpočtového výhledu) výši státních do-
tací pro poskytovatele registrovaných služeb na
7,9 mld. Kč. Není to tak dávno, kdy jsme řešili ná-
vrhy na stanovení této částky mezi 3–6 mld. Kč.
Dále jsme byli úspěšní v prosazení přechodu in-
spekční činnosti z úřadů práce na MPSV ČR
a v řadě dalších věcí. 

Lidem přibývají roky, a to s sebou nese řadu
nových sociálních vazeb, zkušeností a po-
třeb. Jak byste tuto skutečnost hodnotil
z pohledu Asociace a jak ji vnímáte jako člen
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace?

Z pohledu péče a sociálních služeb je nutné vní-
mat stárnutí obyvatel v širším kontextu. Mění se
i rodinné hodnoty a preference, potřeby práce
a posun výchovy dětí. S tím vším souvisejí nové
otázky a výzvy, jako např. problémy tzv. sendvi-
čové generace, potřeba zajištění péče, ale i pre-
ference domácího namísto ústavního, resp.
institucionálního prostředí. Česká republika se
na stárnutí populace připravuje nedostatečným
tempem. Máme sice již několik let plán vztahu-
jící se k problematice stárnutí populace (Národ-
ní akční plán podporující pozitivní stárnutí),
ale chybí skutečný zájem jednotlivých rezortů
na jeho plnění či konkrétní indikátory, které by
byly okamžitým odrazem úspěšnosti jeho napl-
ňování. 

Vyvíjíte expertní činnost. V čem je základ
a k čemu nové poznatky slouží?

Naše expertní činnost je zaměřena hlavně na
kvalitu sociálních služeb, její měření a zvyšová-
ní její úrovně (projekty Značka kvality a E-Qa-
lin, vydání „asociačních“ standardů kvality...).
Dále pak na komparace a srovnávací analýzy sy-
stémů jiných zemí s návrhy možné implementa-
ce jednotlivých prvků v ČR. Tyto aktivity jsme
v minulosti vyvíjeli s Rakouskem, Islandem
a nyní např. se Švýcarskem. A naposledy je nut-
né zmínit průzkumy a analytickou činnost. 

Také udělujete Značku kvality v sociálních
službách. Kdo ji může získat? Jsou to pouze
domovy důchodců, nebo i jiná zařízení?

Značka kvality v sociálních službách je již něko-
lik let velmi úspěšným projektem. Domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem a od le-
tošního roku nově i pečovatelské služby a denní
stacionáře pro osoby se zdravotním postižením
se mohou dobrovolně rozhodnout pro certifikaci
kvality. V případě domovů pro seniory jde o po-
suzování více než 300 kritérií v oblastech ubyto-
vání, stravování, volný čas a kultura, partnerství,
péče. Výsledkem je v první řadě zpětná vazba
a konkrétní, a hlavně reálné návrhy na zlepšení.
Poté následuje hlavní výstup certifikace, tj. přidě-
lení 1–5 hvězd (jak v celkovém hodnocení, tak
v jednotlivých oblastech). Od roku 2013 je Znač-
ka kvality registrována v rámci vládního progra-
mu Česká kvalita. 

pokračování na straně 5

Čas vánoční nás vede k tomu, abychom přemítali o skuteč-
ných hodnotách života. Ačkoli má každý patrně trochu jiný
názor na to, co potřebuje k uspokojení svých potřeb, všichni
se shodneme, že zdraví či dobré a vstřícné sociální vazby jsou
základem naší pohody. Tím více v době, kdy přestáváme být

aktivní, a rozhodneme se užívat si zaslouženého odpočinku. Naše nároky se mění, často potřebuje-
me více než kdy jindy pomoc ostatních. Stáváme se uživateli sociálních služeb. Aby byly kvalitní
a přinášely nám i radost, o to se způsobem sobě vlastním stará Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky. Jeho prezidenta Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA jsem se zeptala:

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

OVUS podnik živočišné výroby spol s. r. o.
člen skupiny GASCONTROL GROUP

přeje svým zaměstnancům, obchodním
partnerům, konečným zákazníkům

i přátelům a příznivcům v roce 2015 pevné zdraví, 
štěstí a mnoho úspěchů v práci či podnikání 
i v osobním životě. 

www.ovus.cz

PF 2015
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■ 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
17. Projekt Misiss Models, po stopě zralých žen

v modelingu

S TUŽKOU ZA UCHEM

NEJHEZČÍ POZVÁNKA NA TISKOVKU NA NAŠICH STRÁNKÁCH

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ V ROCE 2014
O kaprech a rybnících
Vždycky s končícím rokem se ohlížíme zpět a bi-
lancujeme, co se nám povedlo a co nikoliv, komu
jsme udělali radost a koho nepotěšili. Lidé už
v posledních prosincových dnech myslí na odpo-
činek a chtějí nejen lenošit, ale i utrácet. Obchod-
níci z toho mohou těžit. A další bohatou žeň jim
připraví veřejná správa. Bývá totiž dobrým zvy-
kem, že se v úřadech všech stupňů musí vyčerpat
prostředky toho roku nejpozději do Silvestra. Sy-
stém se nezajímá o to, jaké potřebné nebo zbyteč-
né věci a služby se pořizují, ale jestli jsou dodržo-
vána stanovená formální pravidla, včetně určené-
ho data. Byrokracie se prostě takhle chová. Kdyby
se totiž peníze nevyčerpaly, byly by fondy napřes-
rok o tuto částku zkráceny. Co pamatuji, vždy se
na tento nešvar upozorňovalo, slibovala se nápra-
va, ale jak se říká, skutek utek. Myslím si, že účin-
né řešení ani není možné. Kdyby se byrokratické
instituce chovaly racionálně, úsporně s ohledem
na celospolečenské a ne na úzce osobní zájmy,
přestaly by být samy sebou. Přece víme, že kapři si
svůj rybník nevypustí. Pavel Kačer

V ohnisku změn
Člověk stále někam spěchá a ani si nevšimne, jaké
události ho míjejí. Jen opravdové historické a ži-
votní milníky donutí na chvilku zastavit a popře-
mýšlet, případně ohlédnout se za nimi nazpět. To
jsem si uvědomil u nevelké výstavy fotografií
„Václavské náměstí – ohnisko změn“ instalované
na plotě stavební parcely za rohem v Opletalově
ulici. Nabízejí se tam kolemjdoucím unikátní po-
hledy na centrum hlavního města v několika sta-
letích. Ano, byl jsem při nich i přímým účastní-
kem v listopadu 1989 a od té doby uběhlo už celé
čtvrtstoletí. Tisková konference Flow East v hote-
lu Jalta uspořádaná v pondělí 24. listopadu k této
výstavě mi to vše na chvíli připomenula – než
jsem opět chvátal dál...

Pavel Kačer
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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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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

prezident Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR

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

● Ing. Rudolf Skuhra, CSc.
majitel společnosti INVESTA TRAVEL, spol. s r. o.

● Ing. Ivo Gajdoš
výkonný ředitel České manažerské asociace

● Ing. Jan Taraba
ředitel Národního střediska podpory kvality

● 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
generální ředitel NH Car, s. r. o.

● Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
členka představenstva Vysoké školy podnikání

● Bc. Agnes Šmýrová
řídicí manager nových projektů GASCONTROL,
společnost s r. o.

● Ing. Andrea Trčková
výkonná ředitelka LK Servis

● Jarmila Janurová
zakladatelka JaJa Pardubice, s. r. o.

● PhDr. Milan Mostýn
tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR

Čtyři z pěti (80 %) profesionálních investo-
rů zohledňují kvalitu firemních výkazů při
hodnocení toho, jak dobře je společnost ří-
zena. Téměř dvě třetiny z 85 profesionálů
z oboru investic v globálním průzkumu po-
radenské společnosti PwC uvedly, že kvali-
ta firemního reportingu přímo ovlivňuje ná-
klady firmy na kapitál. 

„Firmy svými účetními výkazy plní nejen poža-
davky regulátorů, ale také vytvářejí svůj obrázek
v očích investorů, veřejnosti i bank. Rozdíl mezi
kvalitním a nekvalitním reportingem pak může

znamenat procenta úroků, za které jsou ochotni
firmě poskytnout financování,“ upozornil Petr
Kříž, partner PwC Audit. Průzkum přinesl i řadu
dalších důležitých poznatků:
■ 82 % respondentů uvedlo, že pokud firmy re-
portují jasně a stručně, mají investoři větší dů-
věru v jejich analýzy.
■ 70 % dotázaných považuje vysvětlení obchod-
ního modelu za významnou součást kvalitního
výkaznictví. 
■ 80 % profesionálů z oboru investic upozorni-
lo, že pro správné pochopení obchodního mo-
delu firmy je třeba mít informace i o její celkové
strategii.

■ Pouze 14 % dotázaných si myslí, že jim firmy
poskytují dostatečné informace o budoucích
strategických plánech, dle kterých by mohli
provádět svá rozhodnutí.
■ 87 % dotázaných uvedlo, že pro jejich analýzy
je velmi důležité vidět jasné vazby mezi strate-
gickými cíli firmy, riziky a účetními výkazy.
■ 91 % respondentů odpovědělo, že při svých
analýzách pracují i s výročními zprávami spo-
lečností. Ty pro ně zůstávají hodnotným zdro-
jem nejen z hlediska finančních informací, ale
také z hlediska firemního přístupu k řízení lid-
ských zdrojů, životnímu prostředí či společen-
ským otázkám. (tz)

Kvalita výkazů firmy silně ovlivňuje její hodnocení v očích investorů

Na ledovku, která způsobila začátkem pro-
since v ČR dopravní kolaps, nejsou mnohé
firmy dobře připraveny. Analýza PwC odha-
duje, že pouze 20 % podniků disponuje
adekvátně zpracovaným krizovým plánem,
který by umožnil efektivně reagovat na ob-
dobné kalamity. 

„Bohužel i u velkých společností se v naší praxi
setkáváme s tím, že bezpečnost zaměstnanců
během kalamitních situací nestojí na prvním
místě. Velkou slabinou je i komunikace, jak
v takových případech postupovat,“ komentoval
Tomáš Kuča, partner v oddělení Řízení rizik
společnosti PwC Česká republika.

I přestože nelze rozmary počasí jednoduše
předvídat, je možné se na ně předem připravit.
Dobré krizové plány totiž obsahují jednoznač-
nou definici odpovědností a kompetencí, ko-
munikaci v případě kalamitních scénářů i způ-
soby, jak zajistit obsluhu klientů a prioritních
zákazníků, u nichž by zdržení mohlo vyústit až
v jejich ztrátu.

„Kvalitní krizový plán a proškolení za-
městnanci jsou základem k efektivnímu zvlád-
nutí podobných situací. Nejdůležitější je brát
v potaz bezpečnost zaměstnanců,“ upozornil
Tomáš Kuča.

Společnosti rovněž často nemají připraveny
náhradní lokality pro případ náhlé nedostupnos-
ti svých sídel. Problémem bývají i nevhodně uza-
vřené smlouvy s dodavateli, které firmě včas ne-
zajistí potřebnou součinnost dodavatelů v přípa-
dě neočekávané události. Společnosti se také při
plánování kontinuity podnikání často chybně
soustředí pouze na oblast IT, nebo zapomínají na
aktualizaci a testování svých krizových plánů.

Z obdobných důvodů bylo založeno i PwC
Business Continuity Fórum, které sdružuje
odborníky na kontinuitu podnikání. Členové
fóra se čtvrtletně scházejí, aby sdíleli své zku-
šenosti s podobnými situacemi a lépe se na ně
připravili. (tz)

Ledovka prověřila připravenost firem
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Vítězem a držitelem prestižního titulu Excelent-
ní organizace ve veřejném sektoru podle Mode-
lu excelence EFQM se stala Střední odborná
škola multimediální a propagační tvorby, titul
Excelentní organizace obdržel Liberecký kraj,
Krajský úřad Libereckého kraje. 

V hodnocení Národní ceny kvality podle
modelu CAF je vítězem a titul Excelentní orga-
nizace získala Městská část Praha 13, Úřad
Městské části Prahy 13. 

V Programu Národní ceny kvality ČR za
společenskou odpovědnost obdržely za příklad-
ný vztah ke společnosti a k naplňování principů
udržitelného rozvoje titul Společensky odpo-
vědná firma DIAMO v kategorii průmysl
a ROSSMANN v kategorii obchod. 

Ve veřejném sektoru se vítězem a držitelem
titulu Společensky odpovědná organizace stal
Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravské-
ho kraje. Titulem Společensky odpovědná orga-
nizace se od listopadu může pyšnit i Dům za-
hraniční spolupráce. 

Záštitu nad slavnostním večerem převzal
prezident České republiky Miloš Zeman, pre-
miér Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a ob-
chodu Jan Mládek a předseda Senátu PČR Mi-
lan Štěch. 

„Porovnat se s těmi nejlepšími a učit se
z jejich zkušeností je výbornou cestou pro zvy-
šování konkurenceschopnosti a zlepšování
úrovně řízení českých firem. Je ale škoda, že
naše podniky a organizace nevyužívají této

možnosti v obdobně velkém měřítku, jako je
tomu ve vyspělých zemích Evropy,“ řekl mi -
nistr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Pokud
bychom dokázali spojit tradiční českou kreati-
vitu s důrazem na systém a perfektní organiza-
ci, což jsou parametry běžné u zahraničních
konkurentů, nepochybně by to mělo velmi po-
zitivní vliv na exportní výkon i ekonomické
výsledky našeho hospodářství,“ dodal ministr
Jan Mládek.

Prestiž Národních cen kvality vyplývá
z komplexnosti jejich hodnocení. Posuzují fir-
mu jako celek ze všech možných pohledů
a umožňují objektivně porovnat společnosti
různých oborů i velikostí. Jsou udělovány ve
více než 80 zemích světa podle stejných prin-
cipů a pravidel. V zahraničí je získání Národní
ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma
dosáhnout. Předávání těchto cen se tradičně
ujímají předsedové vlád, hlavy monarchií či
prezidenti. V USA je statut ceny a její předává-
ní prezidentem přímo zakotveno ve federál-
ním zákoně.

„Díky využití Modelu excelence EFQM
jsou Národní ceny kvality nesrovnatelné s ja-
kýmkoli jiným oceněním na světě. Model je
schopen nejen firmu komplexně a objektivně
posoudit a porovnat s ostatními, ale současně
upozorňuje na chyby a umožňuje kontinuální
zlepšování výsledků ve všech oblastech. Firma,
která se do Programu Národní ceny kvality za-
pojí, tak může získat nejen mezinárodně uzná-
vané prestižní ocenění, ale za velmi výhodných
podmínek aplikuje i výkonný nástroj na zlep-
šování,“ vysvětlil Robert Szurman, předseda
Rady kvality ČR. 

Využití Modelu excelence EFQM je pro
účastníky Národních cen kvality skutečně vý-
znamným bonusem. Tento model, vyvinutý na
zakázku největších evropských koncernů, je po-
važován za nejúspěšnější manažerský nástroj
současnosti. Podle nezávislých studií zlepšuje
jeho dlouhodobé používání ekonomické vý-
sledky firem o desítky procent.

„Ve vyspělém světě je používání Modelu ex-
celence EFQM pro řízení firmy prakticky samo-
zřejmostí. V zemích západní Evropy jej využí-
vají dvě třetiny velkých a středních firem, ale
i desetitisíce těch menších. Důvod je prostý:
zkušenosti i nezávislé studie univerzitních týmů
ukazují, že používání Modelu zlepšuje ekono-
mické výsledky o desítky procent v porovnání
s obdobnými firmami, které Model nevyužívají.
A tak průkazná čísla jsou pro zkušené manaže-
ry jasným argumentem,“ doplnil předseda
představenstva Sdružení pro oceňování kvality
Vladimír Straka.

Model excelence EFQM ale nepřináší vý-
borné výsledky jen při nasazení ve firmách. Ta-
ké v organizacích veřejné správy, zdravotnictví,
školství, ale i v armádě a policii pomáhá k vyšší
efektivitě, lepšímu řízení a kontinuálnímu zlep-
šování. Pro státní úřady byla dokonce vyvinuta
Evropským institutem pro veřejnou správu spe-
ciální varianta – Model CAF.

Pozitivní zkušenosti ze světa ale zatím če-
ské podnikatele přesvědčily jen v malé míře.
Model excelence EFQM se u nás – ve srovnání
se světem – používá velmi málo. Může za to
nízká úroveň znalostí o Modelu mezi manaže-
ry a nedůvěra k jakýmkoli systémům. Model
využívají především firmy se zahraničními
vlastníky, které jeho výhody dobře znají od
svých mateřských společností. Čeští podnika-
telé přitom mají cestu k modelu mnohem jed-
nodušší a levnější než jejich zahraniční konku-
renti. Ministerstvo průmyslu a obchodu pod-
poruje Program Národních cen kvality, takže
účast a zavedení modelu stojí firmu jen mini-
mum nákladů. Ti, kdo s managementem kvali-
ty začínají, mohou využít jeho zjednodušené
varianty START a START Plus. V rámci letoš-

ního 20. ročníku oceňování přibyl ještě nový
program START Europe. V jeho rámci se orga-
nizace neoceňuje za dosažení bodového skóre,
ale za to, že zvládá celý proces sebehodnocení
vůči Modelu excelence EFQM a je schopna do-
sahovat prokazatelných zlepšení.

Také v oblasti Společenské odpovědnosti or-
ganizací (CSR), která je ve světě považována za
jednu z nejvýznamnějších podmínek pro úspěš-
né fungování firem na trhu, máme v České re-
publice hodně co dohánět. Zatímco západní fir-
my využívají CSR v marketingu a reklamě a čas-
to na ní staví celou svoji strategii, u nás většina
podnikatelů i organizací zatím spíš přemýšlí, jak
toto téma uchopit. I v této oblasti může význam-
ně pomoci Program Národní ceny ČR za spole-
čenskou odpovědnost.

„Vláda si plně uvědomuje význam, jaký má
téma společenské odpovědnosti pro budouc-
nost. Proto v letošním roce přijala – ve spolu-
práci s Radou kvality – Národní akční plán spo-
lečenské odpovědnosti organizací, který má

naplno nastartovat a rozvinout využívání CSR
v českých podmínkách. Národní cena ČR za
společenskou odpovědnost je důležitou součás-
tí tohoto plánu, protože pomáhá zavést koncept
společenské odpovědnosti jednoduše a efektiv-
ně,“ vysvětlil Robert Szurman.

Kromě Národních cen ČR za společenskou
odpovědnost připravila Rada kvality i regi-
onální Program Cen hejtmana za společen-
skou odpovědnost, takže i menší nebo na ome-
zeném území působící firmy mají příležitost,
jak využít výhod, které správně zavedený kon-
cept CSR skýtá.

„České firmy už nemohou déle problemati-
ku CSR ignorovat. Už i u nás se významná sku-
pina zákazníků – zejména z mladší generace –
zajímá o to, jak firmy chrání životní prostředí,
jak se zapojují do dobročinných kulturních,
sportovních a společenských aktivit a podle to-
ho mění i své nákupní preference. Správně na-
stavený systém společenské odpovědnosti orga-
nizací se tak stává nezanedbatelnou konkurenč-
ní výhodou a programy Rady kvality jsou nej-
lepší cestou, jak na tuto výhodu dosáhnout,“
vysvětlila Lucie Mádlová, místopředsedkyně
odborné sekce pro CSR při Radě kvality ČR.

Principy hodnocení v Národní ceně ČR za
společenskou odpovědnost vycházejí z nejlep-
ších zahraničních zkušeností, takže vítěz ceny
má všechny předpoklady získat i auditorské
osvědčení podle standardu GRI, které je v sou-
časné době celosvětově prestižním oceněním
konceptu společenské odpovědnosti.

Kromě ocenění v Programech Rady kvali-
ty ČR byla na slavnostním večeru předána i další
ocenění: Cena Anežky Žaludové, Manažer kvality
roku 2014, Cena za publicistický přínos v oblasti
kvality, Ekoznačka EU, Česká kvalita – Czech Ma-
de, Ocenění za podporu Age Managementu
a Ocenění za dlouhodobou spolupráci. (tz)
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Ocenění Excelentní firma 
a Společensky odpovědná firma jako záruka těch nejlepších

Na slavnostním večeru ve Španělském sále
Pražského hradu byly 25. listopadu oceněny
nejlepší firmy a organizace v programech
Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR
za společenskou odpovědnost. V jediné sou-
těži firem pořádané v ČR podle mezinárod-
ně platných pravidel – Národní ceně kva-
lity ČR – získaly v jubilejním 20. ročníku oce-

nění Excelentní firma společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech v kategorii průmysl
a AHOLD Czech Republic v kategorii obchod.

■ NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR

Národní cena kvality ČR – Program excelence – Excelentní firma

■ Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. – vítěz v kategorii průmysl
■ AHOLD Czech Republic, a.s. – vítěz v kategorii obchod

Národní cena kvality ČR – Program excelence – Excelentní organizace 

■ Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, EDUSO – vítěz
■ Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje

Národní cena kvality ČR – Program CAF – Excelentní organizace

■ Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13 – vítěz
■ Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou – oceněný finalista

Národní cena kvality ČR – Model Excelence – Perspektivní organizace

■ Dům seniorů Kdyně

Národní cena kvality ČR – Program START Plus – Úspěšná firma

■ DP Work, s. r. o.
■ Iveco Czech Republic, a. s.
■ Vodní zdroje, a. s.

Národní cena kvality ČR – Program START Plus – Perspektivní firma

■ Schaumannův Dvůr, s. r. o.

Národní cena kvality ČR – Program START Plus – Úspěšná organizace

■ Česká centra – Český dům Moskva

■ NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost – Společensky odpovědná firma

■ Diamo, státní podnik – vítěz v kategorii průmysl
■ Rossmann, spol. s r. o. – vítěz v kategorii obchod

Národní cena za společenskou odpovědnost – Společensky odpovědná organizace

■ Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského Kraje – vítěz
■ Dům zahraniční spolupráce

■ DALŠÍ OCENĚNÍ

Ocenění za podporu Age Managementu

■ Totem – regionální dobrovolnické centrum

Publicistický přínos v oblasti kvality

■ Kategorie Publicistický příspěvek – JUDr. Stanislava Lekešová
■ Kategorie Odborný příspěvek – Dušan Mišík

Cena Anežky Žaludové

■ Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Manažer kvality roku 2014

■ Ing. Milan Dufek

Program Česká kvalita – Czech Made

■ Syner, s. r. o.

Program Česká kvalita – Ekologicky šetrný výrobek

■ Polena Engineering, s. r. o.

PŘEHLED OCENĚNÝCH V PROGRAMECH RADY KVALITY ČR

Foto Freeimages
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Přemýšleli jste nad tím, kolik ušetříte času
i zklamání, když si koupíte výrobek od to-
ho, kdo jej důvěrně zná, dokáže vám vy-
světlit, jaké má přednosti a jak nejlépe pos-
louží? Tím, kdo vám jej nabídne, může být
obchodní zástupce firmy, která podniká na
principech osobního prodeje. Několik spo-
lečností tohoto typu je sdruženo v Asociaci
osobního prodeje, o které jsme již mnoho-
krát psali. Hlavním předmětem činnosti té-
to asociace je podpora osobního prodeje,
prosazování zájmů členských firem a jejich
distributorů a ochrana spotřebitele.

Název Asociace osobního prodeje vyzdvihuje
filozofii prodeje, který je založen především na
osobním vztahu mezi prodávajícím a jeho záka-
zníkem. Přímý prodej nabízí také vysoce kvalit-
ní výrobky za výhodných obchodních podmí-
nek. Poskytuje příležitost pro rozvoj podnikání
a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Spe-
cifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje sta-
novení jasných pravidel, jejich dodržování a há-
jení zájmu subjektů v něm působících. S tím
souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodo-
vání na trhu. 

Mezi řadou úkolů AOP hraje významnou
roli dohled nad dodržováním legislativy, pravi-
del a etiky podnikání v přímém prodeji. Ten je
nedílnou součástí maloobchodu a jako takový
podléhá všem právním ustanovením, jež vyplý-
vají z obchodního, daňového, občanského i dal-
ších zákonů. AOP také iniciuje a vede dialog
s médii, regulátory a státními institucemi
a vzdělávacími institucemi.

Vedle zákonů existují normy upravující eti-
ku podnikatelského prostředí. Vzhledem ke
specifikům přímého prodeje musí firmy a jejich
prodejci obzvláště dbát na dodržování zákonů
a norem regulujících trh a podnikání. AOP
v tomto ohledu převzala úlohu garanta a dohlí-

žitele nad jejich uplatňováním a prosazováním
formou samoregulace.

Nejdůležitějšími nástroji v tomto procesu
jsou stanovy AOP, etický kodex a administrátor
etického kodexu. Pro všechny firmy, které jsou
členy AOP nebo se o členství ucházejí, jsou sta-
novy a etický kodex bezpodmínečně závazné. 

Na jejich dodržování dohlíží administrátor
– právník, který v případě sporů vystupuje ja-
ko nezávislá instituce, jež doporučuje postup
při jejich řešení a poskytuje při nich bezplat-
nou pomoc spotřebitelům. V etickém kodexu
jsou zakomponovány kontrolní a donucovací
mechanizmy, které v případě jeho nedodržení
umožňují uplatnit stanovená opravná opatření
nebo sankce. 

Etický kodex AOP navazuje svojí filozofií
i konkrétními ustanoveními na etický kodex ev-

ropské federace přímého prodeje SELDIA a je
v souladu s etickými kodexy a obchodními pra-
vidly jednotlivých členských firem.

Pro spotřebitele je zárukou seriózního jed-
nání podle předem známých pravidel a posky-
tuje jim jednoznačně možnost dovolání.

Přímý prodej jako uznaná obchodní
a podnikatelská metoda, která je plně v soula-
du s platnými zákony, byl a nadále zůstává
vzhledem ke svým specifikům čas od času
předmětem zvýšeného zájmu médií a snahou
o omezování nebo zbytečnou regulaci ze stra-
ny legislativců. 

Spolu se vznikem evropské federace pří-
mého prodeje, která byla založena před 40 lety
tehdy s názvem FEDSA, byl vytvořen důležitý
samoregulační nástroj, Etický kodex přímého
prodeje, jenž detailněji než legislativa a v ně-

kterých ohledech převyšující její rámec, stano-
vil etická pravidla, kterými se dobrovolně řídí
členské asociace a jejich členové v evropských
zemích. Tato pravidla vymezila přímý prodej
vůči nelegálním prodejním metodám a finanč-
ním schématům, stanovila zásady vztahů mezi
firmami a jejich prodejci a korektní vztahy ke
spotřebitelům a zájemcům o podnikání v pří-
mém prodeji. 

Aby mohl takovýto kodex řádně fungovat,
má nejen svoji deklarativní stránku, ale obsa-
huje i kontrolní a sankční opatření pro případ
jeho porušování. Odvětví a firmy a samozřej-
mě spotřebitelé tak mají k dispozici účinný ná-
stroj samoregulace, který vedle legislativy také
výrazně přispívá k čistotě tohoto podnikatel-
ského prostředí. (tz)

www.osobniprodej.cz

Podstatné je, že směrnice EU i novela zákona
č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových vý-
robcích (účinnost od 1. 1. 2015) ukládá poskyt-
nutí této informace „na vyžádání zákazníka.“
Není tedy nutné uvádět tuto informaci vždy pří-
mo na jídelním lístku. AHR ČR v této souvislosti

připravila metodiku pro zařízení veřejného stra-
vování, která byla konzultována jak s minister-
stvem zemědělství, tak ministerstvem zdravot-
nictví. Metodika doporučuje tři způsoby zpro-
středkování informace o obsahu alergenů v po-
krmech. Přímo uvedením v jídelním lístku,

uvedením na nabídkových vývěskách (např. fast-
food a nabídkové tabule umístěné v provozovně)
nebo předložením této informace zákazníkovi
na vyžádání (formou názvu pokrmů v seznamu,
případně předložením receptury s touto infor-
mací apod.). V každém případě by měl mít záka-
zník viditelně (např. v jídelním lístku) uvedeno,
jak může zákazník tuto informaci získat. Napří-
klad „Informace o obsažených alergenech po-
skytne obsluha na vyžádání zákazníka.“

Soupis alergenů je součástí předmětné nove-
ly zákona a obsahuje celkem 14 druhů alergenů.
Původní návrh směrnice počítal s úplným znače-
ním nebalených potravin a pokrmů, přičemž ja-
ko povinný údaj pro všechny země EU zůstala ve

směrnici povinnost označení alergenů, případné
rozšíření je na legislativě členských zemí. V ČR
byla do zákona zakotvena pouze povinnost zá-
kladní – tedy označení alergenů. AHR ČR vnímá
tuto směrnici jako další navýšení administrativy
pro podnikatele ve veřejném stravování. Dle ná-
zoru asociace byla původní povinnost stanovená
zákonem na ochranu spotřebitele dostatečná
a nebyly zaznamenány žádné zásadní problémy
s informovaností zákazníků. Pro usnadnění ori-
entace podnikatelů byla vydána metodika, která
je dostupná na www.ahrcr.cz a asociace je připra-
vena pomoci svým členům také bezplatným po-
radenstvím s implementací novely zákona o po-
travinách a tabákových výrobcích. (tz)

Informace o alergenech pro hosty restaurací

Od 13. prosince 2014 nastala účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Povinnost provozovatelů zařízení společného stravování informovat zákazníky o alerge-
nech přítomných v nabízených pokrmech je v České republice zakotvena od roku 2005
a upravuje ji zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nově je stanovena povinnost
informovat zákazníka prokazatelně a písemnou formou. Asociace hotelů a restaurací České
republiky (AHR ČR) vytvořila metodiku pro naplnění tohoto právního předpisu v praxi.

Informací
o podnikání,
možnostech

a vzájemné spolupráci není nikdy dost. Če-
skomoravská záruční a rozvojová banka je
tou, která o svých záměrech a novinkách
dává vždy včas vědět. Proto jsem se zepta-
la právě v závěru roku člena představen-
stva a náměstka generálního ředitele
ČMZRB Ing. Lubomíra Rajdla, CSc., nač se
firmy mohou těšit a jaké produkty jim
v blízké budoucnosti poslouží:

Jakým produktem byste rádi povzbudili
podnikatelskou veřejnost v roce 2015?

Po celý letošní rok projevovali malí podnikatelé
značný zájem o získání záruk využívaných jako
zajištění investičních i provozních úvěrů pro za-

čátek či rozvoj jejich podnikání. Program, který
byl zahájen v roce 2012, bude k 31. 12. 2014
ukončen. Dosud jsme podpořili zárukami ve
výši 8 mld. Kč takřka 4000 podnikatelů. 

Nabídka této formy podpory by však měla
i v příštím roce pokračovat, a to na základě no-
vého dlouhodobého záručního programu, který
je již předložen vládě ke schválení. V současné
době jsme v závěrečné fázi přípravy na vyhláše-
ní první výzvy k podávání žádostí o záruky, je-
jichž příjem bychom chtěli zahájit v průběhu
ledna 2015. Věříme, že nabídka pro klienty bu-
de rozmanitější než v předchozím roce.

Stále ne příliš jednoduše hledají financování
ty nejmenší firmy, protože jsou z pohledu
bank dosti rizikové. Jak jim vyjdete vstříc?

Nejširší bude naše nabídka právě pro malé pod-
nikatele (s méně než 50 zaměstnanci). Ve zjed-

nodušeném režimu by měly být vyřizovány zá-
ruky k úvěrům až do výše 10 mil. Kč. Je však po-
třebné, aby žadatel neměl ještě vyčerpán podpo-
rami z předchozích dvou let limit podpor malé-
ho rozsahu (tzv. podpora de minimis). Avšak
i pro tyto zájemce, pokud budou potřebovat zí-
skat záruku za investiční úvěr, bude existovat
řešení. Tím je poskytnutí individuální záruky.
Tento typ záruky bude možné využít i pro pro-
jekty většího rozsahu, protože individuálně po-
skytnutá záruka může dosáhnout až výše 
30 mil. Kč na projekt.

Určitě nezůstanete jen u toho...

Novinkou pro příští rok bude individuálně po-
skytovaná záruka s finančním příspěvkem, jehož
výše může být až 0,5 mil. Kč. Tento typ záruk je
určen pro projekty realizované sociálními pod-
nikateli. Může jít o firmy až střední velikosti

(s méně než 250 zaměstnanci), pokud ve vý-
znamné míře zaměstnávají osoby ze znevýhod-
něných skupin obyvatelstva, například zdravotně
postižené osoby, a splňují i některá další kritéria. 

V čem bude banka úspěšně pokračovat?

Po pomalejším startu se v letošním roce rozběhl
i další záruční program, v jehož rámci poskytu-
jeme záruky za úvěry České spořitelny pro malé
a střední podnikatele s krátkou historií (do 3 let
od zahájení podnikání). V letošním roce byla
působnost programu nazvaného INOSTART
rozšířena na celé území České republiky
a v příštím roce ho budou moci využít podnika-
telé u úvěrů do 15 mil. Kč. Doba ručení může
činit až pět let od data první splátky úvěru. Ne-
zbytnou podmínkou je inovativní charakter fi-
nancovaného projektu. 

ptala se Eva Brixi ❚❚❚

ČMZRB: Nejširší bude naše nabídka pro malé podnikatele

Filozofie založená na vztahu

ZÁKLADNÍ FAKTA – OBRAT V MLD. KČ ZÁKLADNÍ FAKTA – POČET PRODEJCŮ ZÁKLADNÍ FAKTA – OBRAT V MIL. EUR

GRAF Č. 1 naznačuje vývoj tržeb v přímém
prodeji v ČR tak, jak je vykazuje po vlastním
průzkumu Evropská federace přímého
prodeje SELDIA. 

Rostoucí hodnoty ukazují na pozitivní vývoj
výkonnosti přímého prodeje v ČR. Údaje
v jsou v Kč bez DPH.

GRAF Č. 2 zobrazuje vývoj počtu prodejců
spolupracujících s firmami přímého prodeje
v ČR. Údaje jsou opět shromážděny vlastním
průzkumem SELDIA. 
Počet prodejců je sezonně proměnná
veličina. Na určitém poklesu počtu se mohl
projevit vliv medializace negativních
informací v souvislosti s kauzou zájezdových
prodejů. Ty ačkoliv rozhodně nejsou přímým
prodejem, mohly jeho dobré jméno v očích
potenciálních prodejců poškodit.

GRAF Č. 3 ukazuje velikost sektoru přímého
prodeje v evropských zemích, které jsou
členy EU a mají přibližně stejný počet
obyvatel jako ČR. Údaje shromáždila SELDIA
a jsou uvedeny v euro bez DPH. 

Vyplývá z nich, že přímý prodej v ČR ve
srovnání s těmito zeměmi má nejlepší
výsledky. Neprojevuje se zde tedy závislost
na životní úrovni v jednotlivých zemích.
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Na stárnutí populace se ČR připravuje nedostatečným tempem

Brát lidem něco, co vyhovuje, co využívají a co
se osvědčilo, to nemá logiku...

Tento názor má svaz obchodu také. Podle čerstvé-
ho výzkumu více než polovina českých domácnos-
tí (52 %) je proti tomu, aby byly o svátcích obchody
zavřeny. Téměř každá domácnost (96 %) totiž
o svátcích či v neděli někdy nakupuje, ve třetině
případů pak dokonce vyráží i za většími nákupy.
Téměř dvě třetiny nakupujících (65 %) jsou tak
proti tomu, aby stát určoval, kdy mají mít obchody
otevřeno a kdy ne. Tyto a další závěry přinesl prů-
zkum společnosti Incoma GfK, který pro Svaz ob-
chodu a cestovního ruchu a další zástupce oboru
reprezentované Mezinárodním výborem nákup-
ních center ICSC realizovala společnost Incoma
GfK na reprezentativním vzorku české populace.

Nejde však jen o zákazníky, ale také o ob-
chodníky, tedy podnikatele, což má širší do-
sah ekonomický.

V souvislosti s plánovanou regulací prodejní doby
v českých obchodech se zástupci malo a velkoob-
chodníků a provozovatelů obchodních center roz-
hodli uskutečnit šetření mezi českou populací za-
měřené na jejich nákupní potřeby. Průzkum jim
odhalil, že drtivá většina Čechů má nakupování
o svátcích či v neděli hluboce zažité a nerada by
o tuto možnost přišla. Ukázalo se, že Češi jsou
zvyklí zajít si do obchodu v neděli či o svátcích jak
pro drobný nákup potravin (69 %), tak i pro ná-
kup větší či pro pořízení různých kategorií nepo-
travinářského zboží.

Co z toho plyne?

Jak z nově získaných dat, tak i z rozhovorů s našimi
zákazníky víme, že jakékoliv omezování otevírací
doby je silnou reminiscencí na časy dávno minulé.
Mnozí se tak ptají, zda v tom stát bude pokračovat
a bude regulovat i otevírací dobu v kavárnách či re-
stauracích. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
již dlouhodobě zastává negativní stanovisko
k problematice legislativního omezování otevírací
doby v obchodech. Dle našeho názoru jde o záleži-

tost, kterou není třeba regulovat prostřednictvím
legislativy, ale vše by mělo být ponecháno na svo-
bodném rozhodnutí obchodníků a případné sa-
moregulaci, která již mnohdy funguje. 

Navrhované rozhodnutí by postihlo i nákupní
centra, tam se koncentruje velká spotřebitelská
aktivita po celý rok a o dnech volna zejména...

To jistě. Omezení prodejní doby v maloobchodě by
rovněž výrazně zasáhlo do chodu většiny nákup-
ních center v ČR. Navrhovaná regulace chce totiž
omezit nákupy v prodejnách nad 200 m2, které jsou
typické právě pro nákupní centra. Navíc uzavření
prodejen bude znamenat významné omezení i dal-
ších služeb, která nákupní centra poskytují – re-
staurace, zábava... V případě, že bude nový zákon
schválen, průzkum predikuje pokles návštěvnosti
o více než polovinu. A to je špatná zpráva jak pro
zákazníky, tak i pro provozovatele ostatních prode-
jen v nákupních centrech, kterým by zůstaly stejné
provozní náklady, avšak výrazně poklesly tržby. Po-
kud zákon bude platit, zasáhne neadekvátně do
vztahu spotřebitele a prodejce.

Jaké argumenty jsou proti regulacím?

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, reprezentu-
jící provozovatele velko a maloobchodních prode-
jen všech velikostí, tedy i těch nejmenších, s návr-
hem tohoto zákona zásadně nesouhlasí, protože
znamená zcela nepatřičný a neodůvodněný zásah
do liberálního podnikatelského prostředí a je jed-
ním z pokusů vedoucích k jeho umělé, a tím i ne-
bezpečné regulaci. Představuje krok vedoucí
k omezování principů svobodného podnikání
a vnášející riziko další postupné regulace obcho-
dování. Jde o návrh právní normy, která by šla
proti občanům – zákazníkům a jejich zájmům,
a tím samozřejmě i proti obchodníkům.

Svým způsobem to ale není nová otázka, koli-
krát jste ji měli na pořadu jednání?

Svaz se k předchozím pokusům o omezení prodej-
ní doby ve velko a maloobchodě mnohokrát vyja-

dřoval, nikdy však nenalezl sebemenší důvod k to-
mu, aby stát vědomě a záměrně zasahoval do vzta-
hu nabídky a poptávky jako jednoho ze zásadních
principů tržního hospodářství. Pokud by nebyla
poptávka a zájem spotřebitele, obchodníci by tomu
prodejní dobu rozhodně přizpůsobili. Návrh záko-
na je vlastně postaven na jediném důvodu, a to ev-
ropském principu sladění pracovního a rodinného
života. Tento jistě neoddiskutovatelný a nezpo-
chybnitelný princip však předkladatel návrhu zá-
kona nadřadil naprosto všem dopadům, které by
daná regulace přinesla. Starost o rodinný život spo-
luobčanů je jistě potřebná, avšak je zcela nepatřičné
(a jistě i neúčinné a nedůstojné) regulovat ji pro-
střednictvím zákona. Rovněž EU, na kterou se ná-
vrh odvolává, ponechává tyto záležitosti na národ-
ní úrovni, kde lze nejlépe posoudit potřeby hospo-
dářství, zaměstnanosti, národních, kulturních a ji-
ných návyků tak, aby také prodejní doba pokud
možná vyhovovala všem. Návrh pak zcela jistě ab-
strahuje od přání občana – spotřebitele. Délka pro-
dejní doby patří ke službě pro zákazníka a umož-
ňuje mu potřebný komfort k nákupu, výběru zboží,
rozhodování, rozhodně však znamená méně stresů
z nakupování. K tomu samozřejmě patří i to, že
spokojený zákazník je kapitálem obchodníka a jed-
nou z podmínek jeho úspěšného podnikání. 

Bavíme se tedy o další administrativní překáž-
ce pro život firem namísto o kultivaci podnika-
telského prostředí u nás?

I tak se to dá hodnotit. Předkladatel návrhu záko-
na pohrdl vyhodnocením hospodářského a fi-
nančního dosahu, když vůbec neuznal za vhodné
a důležité se zabývat dopadem do podnikatelské-
ho prostředí. Zřejmě správně tuší, že toto vyhod-
nocení by pro jeho nepromyšlený návrh zname-
nalo značnou překážku. Spokojil se pouze s hru-
bou spekulací, samozřejmě ničím nepodloženou,
že „větší část tržeb se přesune do menších prode-
jen a do standardní prodejní doby, čímž nedojde
k výpadku zdanění“. Výsledné shrnutí, že „nároky
na státní rozpočet jsou předem neodhadnutelné,
avšak minimálního rozsahu“ nejsou snad ani ko-
mentovatelné.

Hodně lidí je u nás bez práce. Regulací pro-
dejní doby by jich ještě přibylo.

Sněmovní tisk č. 275/0 k senátnímu návrhu zákona
o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
přichází v době, kdy vláda ČR vynakládá nemalé
prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti, zva-

žuje různé modely, jak zaměstnanost podpořit
a hledá další cesty ke zlepšení situace v této oblasti
i v oblasti podpory cestovního ruchu. Svaz obcho-
du a cestovního ruchu ČR jako reprezentant oboru,
který je druhým největším zaměstnavatelem v ČR,
s největší naléhavostí upozorňuje na skutečnost, že
právě regulace prodejní doby v daném sektoru by
znamenala nejen další pokles zaměstnanosti jako
takové, ale především v segmentu obtížněji zaměst-
navatelné pracovní síly a studentů.

Nehraničí to až s diskriminací?

Regulace prodejní doby pouze některých subjektů
v jediném odvětví je bezpochyby diskriminační.
Nelze očekávat, že by zákon výrazněji napomohl
rozvoji malého a středního podnikání, které potře-
buje zcela jinou a zásadní podporu jak ze strany
státu, tak i zákonodárce. Nehledě na to, že přínos
pro MSP nebyl předkladatelem vůbec analyticky
ani jinak odborně podložen. Pouze na okraj lze ke
stávajícímu odůvodnění návrhu uvést, že rodinný
život zaměstnanců malých prodejen je jistě stejně
důležitý jako jejich kolegů z větších obchodních
společností, k čemuž je třeba ještě přičíst menší
vzájemnou zastupitelnost zaměstnanců malých
prodejen, kteří se mohou jen stěží dohodnout na
výměně směn, aby při tom nedošlo k porušení
předpisů o délce pracovní doby. Navrhovaná úpra-
va s největší pravděpodobností by vedla ke snížení
počtu pracovních míst a ke snížení mezd zaměst-
nanců pobírajících příplatky za práci o svátcích
a práci v noci. Zanedbatelný není ani negativní do-
pad pro cestovní ruch. Turisté se totiž nepohybují
jen v blízkosti letišť, vlakových či autobusových ná-
draží. Restaurace, a předevím restaurace typu MSP,
nakupují čerstvé zboží pravidelně denně ve velko-
obchodech a podle připravovaného zákona by mě-
ly zásadní omezení při tomto pravidelném nákupu,
protože velkoobchodních provozů by se také měl
zákon dotýkat.

připravila Eva Brixi

Rádi nakupujeme kdykoli:
spokojený zákazník je kapitálem obchodníka

Ing. Marta Nováková, prezidentka 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

dokončení ze strany 1

Co všechno si lze představit pod pojmem po-
skytovatel sociálních služeb? Jsou to majitelé
a provozovatelé domů seniorů, ordinace lé-
kařů se specializací na služby pro starší oby-
vatele, zřizovatelé pečovatelských a gastro-
nomických služeb, rehabilitační pracoviště?
Týká se to pouze oblasti služeb, nebo i pod-
nikatelských subjektů v jakémkoli oboru?

Poskytování sociálních služeb je upravováno
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
kde jsou uvedeny nejen základní podmínky po-
skytování, resp. registrace, ale i základní typy
sociálních služeb. Možnost poskytovat sociální
služby je otevřena všem. Registrace je tedy „ná-
rokovým“ procesem. Druhým krokem, za úče-
lem získání státních dotací, je dostat se do kraj-
ské sítě poskytovatelů sociálních služeb, která je
určována na základě potřeb daného kraje. Po-
skytovatelem sociální služby může být jakákoliv
právnická či fyzická osoba, která splní dané
podmínky, není to tedy omezeno pouze na ne-
ziskový či veřejné sektor. 

Mimo tuto legální cestu však existuje něko-
lik desítek poskytovatelů „sociálních“ služeb,

kteří tak činí bez patřičné registrace, pouze na
základě živnostenských oprávnění. Tyto organi-
zace jsou v poslední době (oprávněně) předmě-
tem kontrol krajů, MPSV ČR ale i Kanceláře ve-
řejného ochránce práv. 

Myslíte si, že je v České republice stáří posu-
zováno s dostatečnou úctou a respektem?

To je otázka, která nabízí řadu relativních odpově-
dí. Abychom mohli činit požadovaný soud, muse-

li bychom mít měřítko, ke kterému bychom to
hodnocení vztáhli. Jsou úcta a respekt dostatečné
vzhledem k průměru EU, k jednotlivým zemím,
k našim očekáváním, k naší české tradici a hodno-
tám apod.? Projevování úcty a respektu je ve větši-
ně případů předmětem přístupu jednotlivců (příp.
státu jako takového). Jednoduchá odpověď tedy
není možná. Z mého subjektivního pohledu bych
si to dovolil hodnotit slovy: máme co zlepšovat.

Jaká je vize Asociace pro rok 2015? Bude to
například i podpora administrativních a ji-
ných změn, jež by obecně vedly k jednoduš-
ším či smysluplnějším podmínkám podnikání
v sociálních službách?

Snižování byrokratické zátěže je naším dlouhodo-
bým cílem, avšak nepodaří se nám to v roce 2015.
Tyto změny jsou v rámci připravované novely zá-
kona o sociálních službách připravovány až na 
rok 2016. Obdobně i zjednodušení podmínek
a racionalizace typologie sociálních služeb jsou
plánovány až s účinností od dalšího roku. Asoci-
ace se příští rok zaměří na dvě hlavní aktivity: na
pokračování transformace sociálních služeb a dá-
le na systémové řešení dlouhodobé péče v ČR. 

ptala se Eva Brixi

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým profesním sdružením právnických a fyzických osob,
jehož hlavním cílem je podporovat rozvoj a zvyšovat úroveň poskytovaných sociálních služeb v České republice.
Byla založena v roce 1991. Je největším profesním sdružením v segmentu sociálních služeb a jediným, které na-
bízí členství všem bez ohledu na formu právní subjektivity a typ sociální služby. Asociace je od roku 2008 profe-
sionální organizací se stálým personálním zázemím odborných zaměstnanců a externích odborníků. 

Asociace sdružuje více než 960 členských organizací, které poskytují téměř 2400 registrovaných sociálních
služeb pro statisíce osob. Aby se efektivně zapojovala do rozvoje sociálních služeb a zlepšování jejich dostup-
nosti v naší zemi, spolupracuje především s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem zdravot-
nictví ČR, Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR a Unií zaměstnavatelských svazů ČR, ale také s mnoha dal-
šími profesními a zaměstnavatelskými organizacemi. Asociace má zastoupení ve všech relevantních radách, ko-
misích, pracovních skupinách, výborech apod. a průběžně zprostředkovává svým členským organizacím aktuál-
ní informační servis.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR realizuje mnoho projektů na národní a mezinárodní úrovni,
které jsou zaměřeny nejen na poskytovatele sociálních služeb, ale i na jejich cílové skupiny, tj. zejména seniory
a osoby se zdravotním postižením. Asociace dále vyvíjí vzdělávací činnost prostřednictvím Institutu vzdělávání
APSS ČR a patří mezi nejvýznamnější vzdělavatele v sociálních službách v ČR. Vyvíjí také publikační aktivity, ze-
jména vydáváním v České republice a na Slovensku nejrozšířenějšího a renomovaného odborného měsíčníku
Sociální služby, dále odborného časopisu Listy sociální práce a rovněž dalších publikací, textů a brožur. 

Asociace poskytuje informační a další potřebnou podporu svým členským organizacím a snaží se aktivně
přispívat ke kultivaci celého systému sociálních služeb ČR.

Už jsme si zvykli na to, že si jdeme nakoupit, kdykoli potřebujeme. Mnozí z nás o svátcích a ví-
kendech doháníme, co jsme nestihli v týdnu. Nakupovat podle okamžitých potřeb jsme se
v Česku naučili rychle a je nám to příjemné. Jenže zákonodárci mají za to, že o dnech volna by-
chom měli odpočívat, oddat se tělesné i duchovní hygieně. Všichni a na pokyn. Chystá se regu-
lace prodejní doby. O tom byla také nedávná tisková konference Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR. Jeho prezidentce Ing. Martě Novákové jsem položila na toto téma několik otázek:
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Závěr roku by měl být ve znamení re-
kordních obratů tuzemských e-shopů.
Kromě prognóz samotných provozo-
vatelů a jimi deklarovaného obratu 
za první pololetí roku, který naznaču-
je 10% růst celého segmentu, to po-
tvrzují také marketingové a notifikač-
ní SMS zprávy, které jednotlivé 
e-shopy rozesílají. 

Četnost SMS zpráv je totiž přímo úměrná
počtu realizovaných objednávek. Podle
společnosti Neogenia, provozovatele nej-
větší tuzemské komunikační brány neo -
Gate.cz, se jich jen za listopad odeslalo až
o 32 % více než za stejné období v loň-
ském roce. Celkový počet marketingo-
vých, notifikačních a informačních SMS
rozeslaných v posledním kvartálu letošní-
ho roku – tedy zejména v rámci vánoč-
ních kampaní, bude asi 140 milionů. Jen
e-shopy se na jejich objemu podílí ze

zhruba 17 %. Listopad je navíc měsícem,
kdy je rozesíláno nejvíce obchodních
zpráv z celého roku – více než čtvrtina ce-
loročního objemu. Druhý nejexponova-
nější měsíc, prosinec, je zastoupen 18 %.

Podle Ondřeje Švrčka, obchodního
ředitele společnosti Neogenia, může ná-
růst obchodních SMS v rámci e-commer-
ce značit až 50% nárůst vánočních obratů
pro velké e-shopy. „Zákaznický servis
v podobě SMS zpráv zajišťují především
velké e-shopy, které zároveň vykazují nej-
větší nárůst notifikačních zpráv – těmi
mohou být například informace o dokon-
čení objednávky nebo vyzvednutí zboží,“
uvedl Ondřej Švrček. „Právě notifikační
SMS zprávy jsou důkazem o tom, že
v meziročním srovnání probíhá výrazně
více transakcí než v loňském roce.“

Podle Ondřeje Švrčka zároveň servis
v podobě SMS zpráv výrazně zvyšuje po-
tenciál práce se zákaznickou komunitou.
„V letošním roce je očekáván další nárůst

zákazníků, kteří v e-shopech nakupují
prostřednictvím svých mobilních zaříze-
ní. V tomto ohledu tedy mohou být SMS
zprávy plnohodnotným akvizičním kaná-
lem,“ vysvětlil. Důležitá je však také tech-
nologická kvalita SMS servisu.

„V případě vánočních kampaní hrají
SMS zprávy obrovskou roli. Na volbě
služby nebo řešení pro rozesílku jsou čas-
to závislé milionové obraty – důležité
SMS zprávy se nesmí opožďovat, záka-
zník například nesmí čekat na ověřovací
kód, který mu brání v realizaci nákupu,“
vysvětlil Ondřej Švrček. (tz)

Na tuzemském trhu v oblasti sortimentu pro
chod kanceláře působí v současnosti dvě firmy
se ziskem nad jednu miliardu korun, 12 firem
se ziskem v hodnotě 300 milionů korun, 
50 společností se ziskem do 100 milionů korun
a řádově tisíce firem se ziskem do 10 milionů
korun ročně. Podle odborníků však právě
drobní dodavatelé uspějí ve státních zakázkách
z oboru častěji než lídři trhu. A to i přesto, že
disponují menší šíří a hloubkou sortimentu

a omezenými skladovacími i logistickými
možnostmi.

„Menší firmy mají výhodu v rychlosti do-
dávky zboží v místě, případně i v den objed-
návky. Navíc jsou často flexibilnější v účetnic-
tví a jsou ochotné označit prakticky cokoliv ja-
ko kancelářské potřeby, což řada organizací
ocení. Nicméně velkou roli hraje také fakt, že
malá firma je většinou navázána na úřad a dí-
ky osobním vazbám je zkrátka bezkonkurenč-

ní. A to přesto, že podle uživatelů ve státní
správě dodávají menší firmy leckdy neúplné
zakázky,“ objasnila Jana Martínková ze spo-
lečnosti Activa, která je lídrem na trhu v ob-
lasti poskytování služeb a vybavení pro kance-
láře. „Zaměstnanci hospodářské správy totiž
nejsou v obsluhování tržiště příliš zběhlí,
a často proto akceptují jiné zboží nebo jen čás-
tečnou dodávku, a to bez sankcí vůči dodava-
teli,“ doplnila Jana Martínková.

Podle expertů hraje roli také finanční roz-
sah veřejné zakázky. Pro větší společnosti totiž
zakázky za nižší částky nejsou natolik atraktivní
a často se jich účastní spíše menší dodavatelé.
Počet zadaných veřejných zakázek s předpoklá-
danou hodnotou do 5000 korun se v prvním
pololetí letošního roku zvýšil oproti prvnímu

pololetí roku 2013 o 36,4 %. Množství zakázek
s hodnotou minimálně 5000 korun pak vzrostlo
o 11,4 %.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR
může být jedním z důvodů úspěšnosti menších
firem i fakt, že jsou prostřednictvím elektronic-
kých tržišť veřejné správy realizovány veřejné
zakázky malého rozsahu či ve zjednodušeném
podlimitním řízení. Tedy veřejné zakázky
s předpokládanou hodnotou pro dodávky
a služby pro Českou republiku a státní příspěv-
kové organizace do výše 3 395 000 korun bez
DPH, a pro územně samosprávné celky a jejich
příspěvkové organizace do 5 244 000 Kč. To
podle ministerstva nepředstavuje pro velké do-
davatele vždy zajímavou obchodní příležitost,
které by věnovali pozornost. (tz)

Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
připravila ve spolupráci s agenturou Mediarese-
arch předvánoční průzkum na téma nakupová-
ní dárků po internetu. Ten potvrdil, že pořídit si
je letos online plánuje opět většina internetové
populace, konkrétně 77 % uživatelů. Zajímavé
však je, že většina z nich se na Vánoce připravu-
je poctivě s předstihem. 

Na otázku, kdy nakoupí většinu dárků přes
internet, odpovědělo 10 % dotazovaných pro
někoho překvapivě – již do konce října. Hlavní
část objednávek pak na e-shopy čekalo v prů-
běhu listopadu, kdy plánovalo mít nakoupeno
celkem 57 % zákazníků. Dalších 33 % spotřebi-
telů pak odesílá svůj nákupní košík mezi 
1. a 10. prosincem.

„Téměř 80 % českých uživatelů internetu
letos plánuje nakoupit vánoční dárky z pohodlí
domova, což potvrzuje trend stále se zvyšující
popularity nákupů v e-shopech,“ řekl výkonný
ředitel APEK Jan Vetyška. „Přestože jsou nej-
větší e-shopy schopné dodávat zboží prakticky
až do Štědrého dne, většina zákazníků chce mít
jistotu širokého výběru a včasného dodání
zboží, a volí tedy online nákup již do konce lis-
topadu, což lze jedině doporučit,“ doplnil Jan
Vetyška.

Na Vánoce 2014 se chystá online nakoupit
alespoň část dárků 77 % české internetové po-

pulace. Zcela vše si hodlají z e-shopů objednat
2 % nakupujících, většinu dárků si na síti pořídí
celkem 29 % spotřebitelů. 

„E-shopy jsou na Vánoce dobře připraveny.
Stejně jako v loňském roce předpokládáme bez-
problémový průběh hlavní sezony u všech ově-
řených a kvalitních internetových obchodů. Ta-
ké dopravci se na listopad a prosinec poctivě
nachystali,“ sdělil Jan Vetyška. 

V letošním roce se očekává další nárůst vá-
nočních obratů české e-komerce. Ty by měly
v období od října do Štědrého dne dosáhnout
minimálně 21,5 mld. Kč. (tz)

Malé firmy s kancelářskými potřebami 
jsou na e-tržištích úspěšnější než velké

Většina nákupů vánočních dárků se uskutečnila v listopadu

Že jsou Vánoce až v prosinci? Nejen pro internetové obchodníky již dávno začaly! Jak vy-
plynulo z průzkumu mezi spotřebiteli, většinu svých dárků v e-shopech zákazníci pořizují
do konce listopadu.

Ve státních zakázkách z oblasti kancelářských potřeb realizovaných prostřednictvím elekt-
ronických tržišť uspějí častěji malé firmy než lídři trhu. Podle odborníků mají totiž menší
dodavatelé mnohdy osobní vazby na klíčové úřady v lokalitě a jsou ochotni uvést téměř ja-
kýkoliv typ zboží jako kancelářské potřeby. Zároveň však hraje roli také rozsah zakázek,
které jsou často pro velké dodavatele méně atraktivní, a proto se jich neúčastní.

Podle zasílaných SMS zpráv 
čekají e-shopy rekordní tržby

■ V roce 2013 bylo v přepočtu 
na každého obyvatele odesláno 
691 SMS zpráv

■ 90 % SMS zpráv je přečteno ihned 
po doručení

■ Pouze zhruba 1,2 % zaslaných
obchodních zpráv zůstane nepřečteno

■ V ČR má souhlas se zasíláním
obchodních sdělení asi 8,9 milionu
SIM karet

■ 42 % osob vnímá obchodní SMS
zprávy jako užitečný nástroj

Nooledge je nástroj pro vzájemné pře -
dávání znalostí, vědomostí, dovedností
a zkušeností, tedy všeho, co se ukrývá
pod pojmem know-how. Nooledge před-

stavuje to nejlepší z YouTube, Wikipedie
a TED mnohonásobně umocněné vlast-
ní inovativní myšlenkou obou mladých
mužů.

Máte co nabídnout ostatním? Vytvořte
své vlastní výukové video, které může každý
na Nooledge zhlédnout. Umíte postavit
dům, uháčkovat přehoz, uvařit pro celé
město, navrhnout vzducholoď, ušít šaty,
vzlétnout ke hvězdám? Naučte to všechny,
kteří se to naučit chtějí. Předejte zkušenosti
těm, kteří hledají řešení vlastního problé-
mu. Cenu svého videa můžete určit sami.
Záleží jen na vás, jestli ho zpoplatníte a v ja-
ké výši. Na druhé straně vždy bude stát něk-
do, kdo vaše znalosti a rady ocení. (tz)

www.nooledge.com

Budoucnost předávání znalostí a zkušeností je Nooledge

Tak lze charakterizovat společnost,
kterou založili dva kamarádi, Zdeněk
Höfler a Karel Zdráhal. Pro každého
člověka je získávání znalostí a zkuše-

ností velmi důležité a touha po vzdělání je v lidské povaze zakořeněna. 
Společnost Nooledge vybudovala most mezi těmi, kteří mají co naučit, 
a těmi, kteří se chtějí učit.
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Spotřebitel nemá mnoho nástrojů, jak se
„spolehlivě“ orientovat ohledně bezpeč-
nosti a kvality výrobků a služeb na trhu.
Mají mu však napomoci značky kvality, kte-
ré jsou používány pro potraviny i výrobky
nepotravinové, a rovněž pro služby.

Skutečnost je však taková, že důvěryhodnost
značek je různá a nezřídka spíše problematická.
Spotřebitel se není schopen v přemíře značek
orientovat a neví, na které se spolehnout, jak je
odlišit s ohledem na jejich přidanou hodnotu,
pokud nějakou vůbec mají. Sdružení českých
spotřebitelů nedávno hodnotilo značky pro
kvalitu potravin na trhu; z 12 prověřovaných
značek splnily přijatelně základní kritéria sta-
novená sdružením pro značku kvality pouze
dvě značky: To není pro spotřebitele dobrá
zpráva.

Pro mnohé kupující je nyní důležitý původ
potraviny. Nebudeme zde nyní rozebírat, zda je
to skutečně hodnověrná informace o kvalitě
produktu. Skutečností je, že výroba i obchod tu-
to vlnu využívají a stavějí na ní při dodávání

a prodeji potravin. Český výrobek je nyní prostě
dobrou značkou a takové označení dobrým
marketingovým nástrojem. Problém je, že český
výrobek není legislativně definován a každému
subjektu je v zásadě umožněna vlastní interpre-
tace a postupy.

Lze proto vítat, že ministerstvo zemědělství
připravilo návrh vyhlášky o způsobu označová-
ní potravin. Jeho součástí je i pokus „standardi-
zovat“ pojem „česká potravina“ stanovením ur-
čitých kritérií. 

Vyhláška samotná bude spotřebiteli nespor-
ným přínosem. Upřesňuje totiž řadu omezení
ve vztahu k označení potravin, které výroba
i obchod široce využívají, či lépe zneužívají. Jde
o pojmy typu „domácí“, „čerstvý“, „živý“, „čis-
tý“, „přírodní“ nebo „pravý“, které často uvádí
spotřebitele v omyl. Podobně je tomu s údajem,
že výrobek je „natural“ nebo „poctivý“, ale také
třeba „dia“. Upřesnění vymezení těchto a dal-
ších údajů velmi oceňujeme.

Za přiměřené opatření lze považovat navr-
žené ustanovení, že balená potravina, která ob-
sahuje více než 2,5 % soli, se označí obsahem
soli v procentech hmotnostních. To je rozhodně

lepší než iniciativy sociálního inženýrství na bá-
zi regulace spotřeby umělým navyšování ceny
„nezdravých“ potravin.

Nadšení z návrhu vyhlášky ale opadne,
když se dostaneme k ustanovení, kterým minis-
terstvo zamýšlí vydefinovat „český výrobek/po-
travinu“. Jak uvádím výše, iniciativu samotnou
lze pochválit, navržené znění ale již méně. Na-
vržený způsob je totiž zaměřen proti spotřebite-
li, a je proto pro nás nepřijatelný. Spor jistě ne-
vyvolá podmínka, že potravinu je možné dob-
rovolně označit slovy „česká potravina“, pokud
výrobek byl vyroben na území České republiky
a že i výrobce je podnik usazený na území Če-
ské republiky (i když druhá podmínka už může
být poněkud kontraverzní). 

Pro nás, spotřebitele, je však problémem us-
tanovení, že nejméně 75 % složek k výrobě „če-
ské potraviny“ musí pocházet z České republi-
ky. Takový princip pokládáme za nesmírně
zjednodušený, a proto v zásadě za problematic-
ký, a konečně tedy neakceptovatelný. Jeho uplat-
nění by poškodilo nepochybně zájmy spotřebi-
tele, a je tedy proti deklarovanému smyslu legis-
lativnímu zakotvení pojmu „český výrobek“.

Jistě, navržený limit může být logický z hle-
diska zastoupení jednotlivých složek a takto se
jevit jako oprávněný. Některé složky potravin se
přece u nás nevyrábějí. 

Z hlediska surovinového zastoupení je
však jakýkoliv limit menší než 100% vůči spo-
třebiteli kontraproduktivní. Výše citované us-
tanovení totiž čti: Až 25 procent ve výrobku
„české potraviny“ nemusí pocházet z České re-
publiky. Takže? Mléko – česká potravina by
mohlo obsahovat až 25 % mléka jiného půvo-
du, obdobně mouka v chlebu atd., atd. Toto ne-
lze z hlediska spotřebitele akceptovat. Rozhod-
ně podporujeme myšlenku, že by základní su-
rovina (tj. ta uvedená v označení nebo zastou-
pená více než z 50 %) měla ze 100 % pocházet
z tuzemska – ČR.

U uvedeném smyslu proto návrh vyhlášky
Sdružení českých spotřebitelů rozporuje. Další
možnosti řešení jsme připraveni komunikovat
a navrhovat v rámci pracovní skupiny ze zá-
stupců zainteresovaných stran, kterou doporu-
čujeme ustavit.

Ing. Libor Dupal, 
ředitel Sdružení českých spotřebitelů

Proces akreditace
upravený po noveliza-
ci zákona č. 22/1997
Sb. dává Českému 
institutu pro akredita-
ci, o. p. s., (ČIA) nové
možnosti, které akre-
ditované subjekty po-

suzování opět široce využívají. Od 1. ledna
2014 je v tomto procesu novinkou a alterna-
tivou ke správnímu řízení možnost uzavřít
veřejnoprávní smlouvu.

Od nabytí účinnosti novely zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, v květ-
nu 2013 (zákon č. 100/2013 Sb.) je akreditovaným
subjektům posuzování shody opět umožněno dis-
ponovat v daném okamžiku vždy pouze jediným
platným osvědčením o akreditaci a mít i jeho ci-
zojazyčné znění.

Akreditaci v České republice zabezpečuje Če-
ský institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), jako jedi-
ný akreditační orgán České republiky notifikova-

ný Evropské komisi v souladu s nařízením Evrop-
ského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES, kterým
se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem. Na základě tohoto předpisu je akreditace
považována za výsadní prostředek dokládající od-
bornou způsobilost subjektů posuzování shody.

ČIA vydávání jednoho platného osvědčení
o akreditaci realizuje dvěma způsoby: na žádost
subjektů o sloučení vydaných osvědčení o akredi-
taci nebo na základě žádosti o změnu rozsahu
akreditovaných činností. Ředitel ČIA Ing. Jiří Rů-
žička, MBA, upřesnil: „K termínu účinnosti záko-
na č. 100/2013 Sb. bylo vydáno více než jedno
osvědčení o akreditaci anebo jedno a více rozhod-
nutí související s tímto osvědčením celkem 
284 akreditovaným subjektům posuzování shody.
To představovalo téměř třetinu všech subjektů.
V současné době jde již pouze o 21 z nich.“

Akreditace, jako oficiální potvrzení nezávi-
slosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu
posuzování shody pro vykonávání definovaných
činností, je prováděna v souladu s harmonizova-
nými normami a dalšími dokumenty stanovující-
mi akreditační požadavky. Dokladem o udělené

akreditaci a jejím rozsahu je osvědčení o akredita-
ci. Možnost jeho vydávání též v cizím jazyce zača-
ly akreditované subjekty využívat ihned, jak jen to
bylo možné. Důvodem bylo zejména doložení své
odborné způsobilosti a nabídka služeb i mimo
území České republiky. Standardně ČIA osvědče-
ní o akreditaci vystavuje v anglickém, německém
a francouzském jazyce. Vydávají se také v jazyce
slovenském, ruském a polském.

Zcela zásadně novou možností je pro zájemce
o akreditaci uzavření veřejnoprávní smlouvy
s ČIA, což umožňuje § 17 zákona č. 22/1997 Sb.
Tato veřejnoprávní smlouva je uzavírána přede-
vším pro udělení akreditace, prodloužení platnos-
ti udělené akreditace a rozšíření jejího rozsahu.
Ostatní možnosti uzavření veřejnoprávní smlou-
vy, pro které to umožňuje § 17 zákona č. 22/1997
Sb., jsou řešeny jiným vhodnějším způsobem.

Na průběhu vlastního posuzování odborné
způsobilosti se při uzavření veřejnoprávní smlou-
vy nic nemění. Veřejnoprávní smlouva však elimi-
nuje tzv. „vrchnostenské“ postavení na úroveň
dvou smluvních stran. Umožňuje rovněž některé
odchylky od správního řízení, jako je například

zasílání vyúčtování (faktury) namísto rozhodnutí
o vynaložených nákladech, což v některých účtár-
nách akreditovaných subjektů při provádění akre-
ditace ve správním řízení i dosud způsobuje nepo-
chopení a potřebu vysvětlování.

Pro zájemce je na webových stránkách ČIA
www.cai.cz (v části Dokumenty ke stažení) k dis-
pozici formulář Návrhu na uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy a návod na jeho vyplnění. Rovněž je
možné se tam seznámit se vzory veřejnoprávní
smlouvy.

V současné době jsou již uzavřeny a uplatňo-
vány první veřejnoprávní smlouvy mezi ČIA a té-
měř 40 subjekty posuzování shody. Pro akredito-
vané subjekty, kterým končí platnost osvědčení
o akreditaci v roce 2015, probíhají workshopy za-
měřené na objasnění prodloužení udělené akredi-
tace formou veřejnoprávní smlouvy. Účast na
nich je bezplatná a účastníci se dozví nejen
o obecném rámci a možnostech veřejnoprávní
smlouvy, ale i praktické informace a zkušenosti
s její přípravou a aplikací.

JUDr. Soběslav Hlinka, Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.,
Český institut pro akreditaci, o. p. s.

Nové možnosti v procesu akreditace

Český výrobek na trhu – jak ho poznáme?

Služba Balíkobot.cz (ze skupiny cenového
srovnávače Srovnáme.cz), která pomáhá in-
ternetovým obchodům agregovat přeprav-
ní služby a zefektivnit systém expedice
a sledování zásilek, monitorovala v průbě-
hu listopadu celkem 10 000 náhodně vy-
braných zásilek pro studii porovnání rych-
losti a kvality služeb jednotlivých přepravců
a jejich připravenosti na letošní vánoční se-
zonu. Z výsledků této studie vyplývá, že 
např. Česká pošta nedoručí adresátům při
prvním pokusu více než 25 % zásilek, což 
je 23krát více než například u společnosti
PPL. Namísto doručení zásilky adresátovi je
29 % balíků vyzvednuto na poště, aniž by
o to adresáti předem stáli.

V období testu v listopadu 2014 bylo 58 % balí-
ků z internetových obchodů zaplaceno předem,
a jen 42 % bylo hrazeno dobírkou nebo hotově.
Největší procento dobírek evidoval Balíkobot.cz
u České pošty (50 %), na druhé straně nejnižší
počty dobírek byly evidovány u přepravce DPD
(37 %) a Zásilkovny (38 %). V den podání zásil-
ky obchodníkem je doručeno jen velmi mizivé

procento zásilek. Tato služba buď není přeprav-
ci nabízena vůbec, anebo je zastoupena pouze
do 1 % z monitorovaných zásilek (Česká pošta).
Přes 1 % se dostala pouze společnost
Zásilkovna.cz. Simona Kijonková, za-
kladatelka a ředitelka Zásilkovny, k to-
mu dodala: „Službu same-day delive-
ry, tj. doručení v den podání obchod-
níkem, nabízíme již nyní ve třech nej-
větších městech v ČR. Důraz na
rychlost dodání zboží bude jednou
z klíčových konkurenčních výhod e-
shopů, proto se na rozšíření same-day
delivery do dalších měst zaměříme
i v příštím roce.“ 

Martin Šauer, manažer projektu
Balíkobot.cz, řekl: „Pro zákazníky je
nejdůležitější, aby přepravce splnil, co
slíbil, a přijel v daný den a slíbený čas.
V tom však stále velké množství pře-
pravců pokulhává. Zatímco například
PPL úspěšně doručí přes 80 % zásilek
druhý den po jejich podání, u České
pošty je to pouze 57 %. Úplně jiné sta-
tistiky pak vidíme u společností typu
Zásilkovny, kde je odběr zásilek rozlo-

žen téměř rovnoměrně do pěti dnů po jejich
odeslání. U společností tohoto typu je na volbě
zákazníka, který den zásilku vyzvedne.“

Komunikace s adresátem přepravcům šetří
peníze při marných doručeních, kterých je na-
příklad u České pošty 25 %. I proto se na komu-

nikaci většina přepravců zaměřuje. 
Ondřej Vaňha, obchodní a marketin-

gový ředitel DPD, k tomu sdělil: „Počet
spokojených zákazníků DPD výrazně
roste díky nově spuštěné službě DPD
Kurýr. Zákazník si upravuje doručení
zásilky podle potřeby. Snadno si může
změnit termín a místo doručení nebo
se s kurýrem přímo spojit.“

Balíkobot.cz (součást skupiny před-
ního českého cenového srovnávače
Srovnáme.cz) je služba určená všem
podavatelům zásilek, primárně inter-
netovým obchodům. Balíkobot nabízí
integraci systému přepravních služeb
přímo do administrace e-shopů. Sou-
částí integrace je tisk štítků, objednání
svozu a Track & Trace a dalších služeb
na jedno kliknutí. Služba je na trhu od
srpna 2014 a denně přes ní projdou ti-
síce zásilek převážně internetových ob-
chodů.  (tz)

www.balikobot.cz

Co nového v doručování balíků a spokojenosti adresátů?



Co se tedy do dnešních dnů v projektu po-
dařilo uskutečnit?

Ještě do konce letošního roku ukončíme roz-
sáhlé sbírání informací od silničních náklad-
ních a osobních dopravců v rámci tohoto pro-
jektu. Celkem jsme uskutečnili 30 seminářů,
kterých se zúčastnilo přibližně pět stovek osob
z řad řidičů nákladní i osobní dopravy, dispe-
čerů, pracovníků v logistice a v administrativě
různých dopravních firem. K tomu jsme využí-
vali dotazník obsahově vycházející z projektu,
který byl v průběhu dotazování dále obohacen
na základě našich poznatků, a stal se tak dob-
rým základem pro následující analýzu. Pro-
vedli jsme také na 120 řízených rozhovorů
s majiteli, řediteli a vedoucími pracovníky ma-
lých, středních i velkých dopravních firem.
K tomu jsme využili kolektiv dvanáctky exter-
ních spolupracovníků z řad SAČM a OSD.

Další informace očekáváme od korespondenč-
ním způsobem oslovených dopravních asoci-
ací a svazů v dopravě z EU. 

Jak jsou získané informace zpracovávány?

Všechny informace jsme postupně analyzo-
vali a vyhodnocovali, a to jak ve spolupráci 
s FD ČVUT Praha, řídicím týmem projektu, tak
i s výkonným výborem SAČM a kolegy z OSD.
Současně jsme se k projektu vyjadřovali i na
pravidelných poradách na Konfederaci zaměst-
navatelských a podnikatelských svazů ČR. Zmí-
nit bych chtěl také spolupráci s Národním vzdě-
lávacím fondem Praha, kterému jsme poskytli
řadu informací z problematiky silniční náklad-
ní a osobní dopravy, dílčí poznatky ze seminářů
i řízených rozhovorů a společně jsme poté při-
pravovali základní materiál z oblasti Bipartitní
dialog Doprava – silniční nákladní doprava.

Oslovíte současně i některé další odborníky
z odvětví dopravy?

Samozřejmě tyto konzultace probíhaly také
a povedeme je i na začátku roku 2015, a to se
specialisty z ministerstva dopravy i s představi-
teli Hospodářské komory ČR, Česmadu Bohe-
mia a dalšími. 

Zmínil jste se o analýze. Jaké poznatky pře-
važují?

Celkové vyhodnocení a analýzy ještě nejsou
dokončeny, neboť v prosinci budou pokračovat
řízené rozhovory s vybranými dopravci. Naše
úsilí se soustředí především na silniční náklad-
ní dopravu, a k tomu bude směřovat i analýza
Národního fondu vzdělávání. Dílčí poznatky
ukazují, že malé firmy zmiňovaným záležitos-
tem nevěnují téměř žádnou pozornost. Střední
firmy – až na výjimky – jsou na tom o něco lé-
pe a ve velkých firmách se vedení a personalis-
té této problematice sice věnují, avšak výsledky
příliš uspokojivé nejsou. Svědčí o tom napří-
klad nerovnoměrné až jednostranně struktu-
rované věkové zaměření pracovníků, přede-
vším řidičů, a další zjištění. Proto také vybra-
ným dopravním firmám nabídneme sociální
audit, který by měl proběhnout ve druhé polo-
vině roku 2015 a v roce 2016 s cílem optimali-
zovat oblast personalistiky a péče o zaměst-
nance a připravit ji na zvládnutí velmi nároč-
ných úkolů v budoucích letech. 

Jakým způsobem je završena první etapa
projektu a co bude následovat?

Tato etapa bude završena dvěma konference-
mi, a to 24. února a 12. května 2015, které pro-
běhnou ve spolupráci s FD ČVUT v Praze,
a poté se v červnu 2015 uskuteční závěrečná
konference KZPS ČR, které se zúčastní všech-
ny platformy projektu.

Co bude zásadní na únorové konferenci?

Chceme především prezentovat poznatky z ob-
lasti silniční nákladní a osobní dopravy, které
jsme získali z výše uvedených činností. Rádi
bychom poukázali i na metody a postupy v zí-
skávání poznatků. Předpokládáme, že v disku-
zi se budou prezentovat jak pracovníci z praxe,
tak z akademické sféry.

A pokud jde o květnovou konferenci?

Zde bychom zase chtěli především položit dů-
raz na konkrétní návrhy vůči státu, zaměstna-
vatelům i zaměstnancům. Předpokládáme
účast odborníků ze státní a akademické sféry,
dále z Parlamentu ČR, KZPS ČR, OSD, SAČM
i dalších hostů, kteří k problematice, a zejména
perspektivě jejího řešení mohou přispět.

Věříte po těchto zkušenostech, že se vnímá-
ní nezbytnosti sociálně-demografických
změn ve firmách změní?

Předpokládám, že získané poznatky, včetně
analýz a návrhů či doporučení pro praxi, bu-
dou k dispozici všem účastníkům projektu
i odpovědným místům a že se nám také podaří
uskutečnit sociální audit u vybraných doprav-
ních firem. Domnívám se, že naše úsilí bude
motivovat silniční nákladní i osobní dopravce
k tomu, aby více přemýšleli o projednávaných
otázkách. Vidíme to jako náš přínos k řešení
tak složité problematiky, jakou vliv demogra-
fického vývoje na situaci v odvětví silniční do-
pravy bezesporu je.

připravil Jiří Novotný

Jak jsme již informovali, v průběhu letošního roku organizovala
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR dal-
ší část projektu zaměřeného na posilování bipartitního dialogu
v odvětvích pod názvem Společným postupem sociálních partnerů
k přípravě odvětví na změny důchodového systému – 1. etapa. Na
části týkající se dopravy se podílela bipartitní platforma Doprava,
kterou tvoří Odborový svaz dopravy (OSD) na straně jedné a Spo-
lečenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM) za podnikatele na
straně druhé. Zajímalo nás, co vše se v průběhu letošního roku
podařilo, proto jsme požádali o stručné shrnutí výsledků Dr. Lubo-

míra Ondrouška, prvního místopředsedu Společenství autodopravců Čech a Moravy
a specialistu na problematiku důchodového systému pro vedení strukturovaných rozho-
vorů a vytvoření reprezentativního vzorku firem ze strany zaměstnavatelů:
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Nad dílčími výsledky důležitého projektu

Dr. Lubomír Ondroušek, 
první místopředseda 
Společenství autodopravců Čech a Moravy

Z hlediska zajištění trvalého rozvoje ekonomiky
i celé společnosti je potřebné, aby vzdělávací sféra
v dostatečné míře reagovala na měnící se ekono-
mické i sociální podmínky. V poslední době roste
poptávka po odborných kurzech zejména z oblas-
ti strojírenství, stavitelství, chemicko-technologic-
kého či textilního zpracování. To je samozřejmě
výzva pro vzdělávací společnosti. Centrum andra-
gogiky je připraveno a pořádá na toto téma celou
řadu školení. Svá školení a kurzy koncipuje od
obecných školení pro zaměstnance výrobních
oborů až po vysoce specializovaná školení pro
konkrétní pracovní pozice svých zákazníků. Od-
bornost kurzů je zajištěna zkušenými školiteli
z řad vysokoškolských pedagogů s dlouhodobou
teoretickou i praktickou zkušeností nebo přednáší
specialisté – špičky ve svém oboru. 

O tom, že odbornost je důležitá v každém
oboru není třeba vůbec diskutovat. Poptávka po
odborných kurzech
přichází ze všech pod-
nikatelských sfér. Pří-
kladem může být vel-
ký zájem především
výrobních, ale i nevý-
robních družstev, kte-
ré školí své zaměst-
nance v odborných
kurzech, jejichž zamě-
ření je opravdu různo-
rodé a většinou je při-
pravováno „na míru“.
Zvýšil se zájem vel-
kých obchodních ře-

tězců s oděvy a sportovním vybavením o infor-
mace týkající se specifik nových vláken, jejich
vlastností v konfekčních výrobcích a žádáno je
proškolení zaměstnanců odpovědných za kvali-
tu či samotné prodavače. 

Dodavatelé navázaní na automobilový prů-
mysl jsou zase dychtiví novinek a zkušeností
s rychle se rozšiřujícím odvětvím zpracování
a odlévání plastů a kovů. Zájem je o školení pro
seřizovače strojů na vstřikování plastů, školení
týkající se technologie vstřikování plastů, výro-
by a údržby forem, technologie vysokotlakého

lití, metalurgie slitin hliníku či vady odlitků ze
slitin hliníku, a další. Klientům nabízíme i mož-
nost sestavit si vlastní školení kombinací stáva-
jících modulů nebo se podílet na tvorbě obsahu
nového tématu. 

Pro Centrum andragogiky není nic nemož-
né. Jak říká Marie Jírů: „Firma je taková, jak
vzdělané má lidi. Je důležité, aby investice, včet-
ně času, vložené do rozvoje zaměstnanců, při-
nesly co nejvíce jak zaměstnancům, tak firmě.“ 

Je mnoho společností, které ještě neví, že
zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců nemusí
být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na
odborné vzdělávání lze získat peníze z ESF, kon-
krétně z výzvy Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců. Centrum andragogiky se angažu-
je i v této oblasti a zdarma pomáhá firmám se
získáním peněz z ESF právě na toto vzdělávání.
Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají
buď „in house“ to znamená přímo u zákazníka,
nebo na specializovaných pracovištích v rámci
celé republiky. Školí se také v novém supermo-
derním školicím středisku Centra andragogiky
v Hradci Králové. Centrum andragogiky rádo
proškolí i vaši firmu.

Marta Kašparová, Centrum andragogiky
www.centrumandragogiky.cz

Odborné vzdělávací kurzy jsou v kurzu
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají
významnou roli pro další vývoj, perspektivu
i prosperitu každé firmy. To může potvrdit ta-
ké majitelka vzdělávací a poradenské společ-
nosti Centrum andragogiky PhDr. Marie Jírů:

„Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným ča-
sovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je získání nových znalostí
a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do vlastní práce.“
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Jaký byl letošní rok pro výrobce, distributo-
ry a prodejce pohonných hmot?

Trh s pohonnými hmotami v tomto roce byl
výrazně a pozitivně ovlivněn dopadem novely
zákona o pohonných hmotách, přijaté kon-
cem roku 2013. Z nepřehledné skupiny téměř
1900 distributorů pohonných hmot jich zů-
stalo necelých 160. Zásadně se tím omezil
prostor pro podvody s DPH formou karuselo-
vých obchodů a kromě výrazného zlepšení
daňového výnosu pro stát i obchodování
s pohonnými hmotami probíhá za normál-
ních tržních podmínek. 

Nechci tím ale ani v nejmenším říci, že
podvody v oblasti pohonných hmot ustaly, v ji-
ných formách se bohužel dějí i nadále a někte-
ré z projednávaných novel zákonů (např. zá-
kon o spotřebních daních) či připravovaných
novel (zákon o ochraně ovzduší) by měly na-
pomoci v boji s těmito nelegálními aktivitami.
Pro úplnost musím i poznamenat, že na návrh
17 senátorů Ústavní soud nalezl, že ustanovení
novely zákona, týkající se kaucí, je v rozporu
s ústavním pořádkem ČR, neboť kauce nejsou
diferencované a pro malé subjekty mohou mít
„rdousící efekt“. ÚS proto ustanovení o kau-
cích zrušil k 30. červnu 2015. V současné době
je připravován návrh novelizace ustanovení
o kaucích tak, aby bylo vyhověno nálezu ÚS,
a přitom účinný nástroj v boji proti karuselo-
vým podvodům zůstal zachován. 

Další výraznou změnou je pokračující kon-
centrace trhu čerpacích stanic. Zatímco počet ČS

stagnuje, pokračuje koncem 90. let zvolna zapo-
čatý trend změn ve struktuře značek. Řada spo-
lečností opustila český trh, v abecedním pořadí
například ARAL, BP, Conoco, DEA, ESSO, Total
a další. Výrazné změny započaly v roce 2012, kdy
Slovnaft převzal ČS PAP OIL. 

Na jaře letošního roku oznámila skupina
MOL, že kupuje síť ČS Agip v ČR a také na Slo-
vensku a v Rumunsku, součástí obchodu byl
i podíl Eni v České rafinérské, na který však měl
předkupní právo Unipetrol, který jej i uplatnil.
Dva měsíce poté pak skupina MOL oznámila
i koupi sítě ČS Lukoil v České republice. Zatím
nebyly všechny tyto obchody uzavřeny z pohle-
du ochrany hospodářské soutěže, ale pokud hy-
poteticky budeme předpokládat, že proti nim
nebude námitek, pak na trhu čerpacích stanic
v České republice z relativně malého Slovnaftu
vznikne jeden z nejvýznamnějších hráčů na 
trhu s téměř 320 čerpacími stanicemi.

Motoristé přivítali zlevnění benzinu a nafty
u čerpacích stanic. Nemohly být však cenov-
ky ještě příznivější s ohledem na propad cen
ropných produktů na rotterdamské burze?

ČAPPO zásadně ceny na čerpacích stanicích
a jejich vývoj nekomentuje. Rád bych však
upozornil, že jakkoli výraznější změny cen po-
honných hmot jsou s oblibou v médiích inter-
pretovány, zcela mimo jejich pozornost zůstá-
vá fakt, že zatímco v roce 2012 byly průměrné
marže v maloobchodu 23 %, pak pumpaři pra-
covali s marží 5,9 %.

Mladoboleslavská Škoda Auto uvedla na trh
Octavii na stlačený zemní plyn a chce rozví-
jet tento alternativní pohon. Jak se k tomu
postaví výrobci a prodejci tradičních PHM?
Nemohou se rozšířit plnicí stanice CNG i na
běžných čerpacích stanicích?

Dlouho se vedly diskuze v začarovaném kruhu
– není dostatek plnicích míst na CNG, protože
nejsou auta, která by je potřebovala, a auta ne-
jsou proto, že je málo plnicích míst. Dle mého
soudu dnes sice ještě není dostupnost plnicích
stanic optimální, ale již není kritickým fakto-
rem. Navíc ambiciózní plány prodejců CNG
signalizují, že počet plnicích stanic rychle po-
roste, některé ze společností, provozujících čer-
pací stanice s prodejci CNG spolupracují. Lze
přitom očekávat i další podporu růstu sítě plni-
cích stanic pro CNG na základě nedávno přija-
tého programu v rámci EU. 

ČAPPO se vyjádřilo k úkolu snížit podíl skle-
níkových plynů. Mimo jiné upozornilo, že
obor možná nesníží emise o požadované
čtyři procenta. Zároveň varuje před možný-
mi daňovými úniky u vysoko koncentrova-
ných biopaliv. Můžete říci, v čem spočívá
hlavní problém a jaké navrhujete řešení?

Jde poněkud o technickou záležitost. Požadavek
na snížení emisí skleníkových plynů o 4 % od
roku 2017 prostřednictvím biopaliv I. generace,
jak jej ukládá zákon o ochraně ovzduší, je dle
názoru ČAPPO splnitelný pouze za určitých
podmínek: Výrobci biopaliv zajistí zvýšení 
tzv. kritérií udržitelnosti biopaliv nad součas-
nou úroveň, dále pak celá produkce BA 95 bude
převedena z kvality E5 (tedy max. 5 % bioslož-
ky) na kvalitu E10, a bude zvýšen prodej vyso-
koprocentních směsí fosilních paliv a biopaliv
(E85, B30, B100). Proti tomu ale stojí požadavek

zákona o pohonných hmotách do konce ro-
ku 2018 zachovat na čerpacích stanicích do-
stupnost benzinu v kvalitě E5. Navíc zvýšení
dostupnosti vysokoprocentních biopaliv spolu
s jejich daňovým zvýhodněním zvyšuje riziko
daňových úniků v důsledku nelegálního míchá-
ní standardních pohonných hmot s vysokokon-
centrovanými biopalivy až v nádrži automobilů,
což ČAPPO považuje za nezákonné a současně
velmi obtížně kontrolovatelné, a tedy i postiži-
telné. Pokud jde o řešení této situace, je na stole
celá řada námětů, ale je předčasné odhadovat,
který z nich bude realizován.

Co byste si přál do nového roku 2015?

Tradičně – pokoj lidem dobré vůle, zdraví, klid
a pohodu.

k přání se připojil Pavel Kačer ❚❚❚

Vánoční svátky propuknou již za pár dní.
Stále více Čechů využívá toto období
k odjezdu na zahraniční zimní dovolenou.
Profilují se dva tábory turistů, jedni vyrá-
žejí do exotických destinací za sluncem,
druzí míří do lyžařských středisek. Pop-
távka na Vánoce a na Silvestra se však 
liší. Zatímco Štědrý den tráví cestovatelé
raději v teple, pro oslavy příchodu nové-
ho roku volí spíše hory. Tento trend ko-
mentuje Michal Tůma, marketingový ředi-
tel cestovní agentury Invia, která je 
největším online prodejcem zájezdů 
na českém trhu.

Období vánočních svátků má v oblasti cestov-
ního ruchu svá specifika a preference cestova-
telů se v tomto termínu výrazně přelévají.
Poptávka Čechů se liší nejen od běžných zim-
ních termínů, ale mění se i v průběhu těchto
svátků. 

Přestože strávit Štědrý den na zahraniční
dovolené je stále populárnější, tak Češi i v le-
tošním roce raději svou dovolenou směřují na
silvestrovské oslavy. Zájem o pobyty na Sil-
vestra je více než dvojnásobný oproti zájez-
dům přes vánoční svátky.

Štědrý den koupání v Egyptě, 
Silvestr lyžování v Rakousku
Obecně lze říci, že v poptávce po zimní dovole-
né vedou lyžařské pobyty nad exotikou, a to
poměrem 60:40. Výjimku však tvoří Vánoce.
Turisté, kteří vyrážejí na svou dovolenou již
před Štědrým dnem, raději volí exotické loka-
lity – letos je nejoblíbenější Egypt. Naopak na
Silvestra vedou lyžařská střediska, aktuálně
jsou nejvyhledávanější rakouské Alpy. A od-
chylky v preferencích jsou opravdu výrazné.

Zatímco na Vánoce tvoří pobyty do egypt-
ských letovisek 15 % z celkového prodeje na
tento termín u cestovní agentury Invia, tak na
Nový rok podíl klesá o plných 7 procentních
bodů. V případě zájezdů do Rakouska je rozdíl
ještě zřetelnější. Na Štědrý den tvoří pobyty do
rakouských alp celkem 14 %, přitom na Silvest-
ra podíl narůstá o 13 procentních bodů. 

Turisté nejvíce utrácejí za dovolenou 
přes Štědrý den
Rozdílům v poptávce na období vánočních
svátků rovněž odpovídají odchylky v část-
kách, jež jsou turisté ochotni do svých dovo-
lených investovat. V celkových sumách se od-
rážejí i přirážky, které si účtují hotely za tyto
exponované termíny. Klienti cestovní agentu-
ry Invia do své běžné zimní dovolené v sezo -
ně 2014/2015 investují v průměru 11 332 Kč
na osobu. 

Oproti tomu za silvestrovské pobyty turisté
utrácejí v průměru 17 269 Kč na osobu. V pří-
padě zájezdů přes Štědrý den činí průměrná
částka dokonce 20 589 Kč na osobu, tedy
o 9000 Kč více než v běžných zimních termí-
nech a o 3000 více než na Silvestra. Důvodem

nejsou vyšší ceny pobytů, ale skutečnost, že na
Vánoce lidé zpravidla cestují na vyšší počet
dnů a do vzdálenějších zemí. 

Nejžádanější jsou výhodné zájezdy
s wellness službami či zázemím pro děti
S blížícím se termínem vánočních svátků se
cestovatelé, kteří si ještě nevybrali svůj pobyt,
potýkají s problémem vyprodání kapacit. Z na-
bídek tradičně nejrychleji mizí cenově atraktiv-
ní zájezdy. V případě lyžařských pobytů pak je
největší zájem o výhodné pobyty v hotelu či
apartmánu, které se nacházejí v blízkosti sjez-
dovky, a navíc nabízejí širší doplňkové služby,
jako je například bazén, wellness centrum nebo
zázemí pro děti. Mezi exotickými destinacemi
jsou hůře dostupné země, ve kterých bylo na-
smlouváno méně kapacit. Aktuálně jde o Kap-
verdské ostrovy, SAE, Zanzibar či Mexiko. 

Lidé, kteří jsou ochotni si za vánoční dovo-
lenou připlatit, se však nemusejí obávat. Nej-
déle v nabídce totiž zůstává ubytování v hote-
lích vyšší cenové kategorie. Vyberou si ale i tu-
risté, kteří nemají přesné požadavky na svou
dovolenou a přizpůsobí se ve volbě termínu či
lokality. (tz)

Většina českých firem plánuje

v příštím roce zvyšovat mzdy

Více než 70 procent českých firem plánuje v příš-
tím roce zvýšit platy svých zaměstnanců, což je
ve srovnání s dalšími sedmi státy střední a vý-
chodní Evropy výsledek nadprůměrný. Nejen to-
to zjištění přináší aktuální průzkum Puls ekono-
miky 2014, který společnost KPMG ve střední
a východní Evropě (CEE) uskutečnila mezi ve-
doucími pracovníky firem regionu. Najít a udržet
si kvalifikované zaměstnance představuje pro fir-
my ve střední a východní Evropě dlouhodobě
problém. Jedním z možných řešení má být v příš-
tím roce právě navyšování mezd, které potvrzují
více než dvě třetiny českých manažerů. Jako nej-
častější důvody pro toto navýšení uvádějí snahy
o zvýšení produktivity zaměstnanců a zlepšení fi-
nanční situace podniků.

Ochota českých firem navyšovat mzdy obec-
ně souvisí s příznivým ekonomickým výhledem.
Naprostá většina českých manažerů (96 procent)
totiž počítá, že se v roce 2015 zvýší HDP, což je
po Litvě druhý nejoptimističtější výsledek regi-
onu. Celé dvě třetiny z nich předpokládají, že se
růst bude pohybovat mezi jedním až 2,9 procen-
ty. Každá desátá firma naopak očekává pokles.
„Ekonomiky zemí střední a východní Evropy
jdou cestou zdravého růstu HDP a poměrně
dobře zvládnuté míry inflace. Klíčový faktor
konkurenceschopnosti manažeři vidí nejen v ex-
portu, ale i v kvalifikovaných pracovnících. Fir-
my se tak čím dál více věnují svým zaměstnan-
cům,“ konstatoval Jan Žůrek, řídicí partner
KPMG Česká republika.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných manažerů
považují kvalitní pracovníky za jeden z faktorů,
který nejvíce ovlivňuje konkurenceschopnost
podnikání. Z průzkumu dále vyplývá, že v ro-
ce 2015 bezmála polovina českých firem plánuje
zvýšit počet svých zaměstnanců. Každá desátá
společnost dokonce počítá, že do svých řad při-
jme více než deset procent nových tváří. „Větši-
na dotázaných v ostatních státech naopak po-
dobné navýšení neplánuje a polovina z nich
počty svých zaměstnanců v příštím roce měnit
nehodlá,“ sdělil Jan Žůrek. (tz)

Obor pohonných hmot měl dobrý rok

Štědrý den versus Silvestr: za vánoční dovolenou
jsou Češi ochotni připlatit 9000 korun

Benzin, nafta, plyn a další automobilová paliva hrají důležitou úlohu v každodenním životě
motoristů i ekonomice země. Pokud jsou spokojeni dodavatelé i spotřebitelé, znamená to
významný stabilizační faktor pro celou společnost. Proto jsme se sešli na konci roku k více
méně bilancujícímu rozhovoru s ředitelem České asociace petrolejářského průmyslu a ob-
chodu Ing. Janem Mikulcem, CSc.

Ing. Jan Mikulec, CSc., 
ředitel České asociace 
petrolejářského průmyslu a obchodu 

Destinace Podíl na prodeji

Egypt 15 %
Rakousko 14 %
Kanárské ostrovy 13 %
Spojené arabské emiráty 12 %
Kapverdské ostrovy 11 %

Destinace Podíl na prodeji

Rakousko 27 %
Itálie 11 %
Francie 10 %
Egypt 8 %
Kanárské ostrovy 7 %

5 NEJOBLÍBENĚJŠÍCH DESTINACÍ 
PRO ŠTĚDRÝ DEN 2014

5 NEJOBLÍBENĚJŠÍCH DESTINACÍ 
PRO SILVESTR 2014

Zdroj: Statistiky Invia
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Pocit správně naplánovaného a dobře vy-
užitého času patří podle odborníků k nej-
důležitějším faktorům ovlivňujícím lidskou
spokojenost. Rok 2015 přinese celkem
8760 hodin, které se lidé budou snažit roz-
dělit mezi práci, rodinu či koníčky. Při hle-
dání životní rovnováhy proto budou ne-
zbytnou pomůckou diáře, po kterých je
právě v tomto období ta největší poptávka.
Jaké možnosti výběru nového diáře mají
manažeři, pracující maminky nebo třeba li-
dé se specifickými zálibami, aby plánovač
vyhovoval všem jejich potřebám?

Některé diáře mají na jedné stránce jeden den, ji-
né naopak týden či měsíc. Typ stránkování při-
tom zásadně ovlivňuje lidské plánovací schop-
nosti. Vytížení lidé s rozbíhavým myšlením ob-
vykle využívají diáře s denním stránkováním.
Velký prostor na stránce pak zaplňují nejen plá-
novanými úkoly, ale i poznámkami z průběhu
dne, ke kterým se večer vrací a analyzují je. Syste-
matičtěji zaměření lidé naopak preferují spíše
měsíční přehled na jedné stránce s minimalistic-
kými zápisy. Volba stránkování by tedy měla vy-
cházet zejména z povahy majitele diáře. Pokud si
například méně systematicky zaměřený člověk
zvolí kvůli příjemnému vzhledu diář s měsíčním
stránkováním, bude citelně postrádat prostor
pro potřebné poznámky a zápisky. Pak se může
stát, že si k diáři bude nucen přikoupit ještě další
zápisník. Diář mu tedy neposlouží na maximum. 

Neméně důležitá je i velikost diáře, která se
obvykle definuje formáty A4, A5, A6 či třeba
B6. „Ženy preferují kompaktní a uzavíratelné
diáře, které se vejdou do kabelky. Muži naopak
volí větší plánovače bez spon a gumiček, do
nichž se vejde dostatek poznámek a lépe se jim
s nimi manipuluje,“ uvádí Jana Martínková ze
společnosti ACTIVA, která patří mezi přední
české dodavatele kancelářských potřeb. Cena
diářů je velmi různorodá a pohybuje se napří-
klad od 29 do 4200 korun. 

Manažeři preferují diáře 
s plánovacími systémy
Zvláště v business sféře musí diáře splňovat ná-
ročné požadavky na inteligentní plánování.

„Manažeři si nejčastěji pořizují takzvané pláno-
vací systémy. Ty se skládají z pevných desek, do
nichž se vkládají variabilní oddíly. Systémy
umožňují zcela individuální řízení času podle
typu projektů, priorit i osobnosti vlastníka di-
áře,“ vysvětlila Jana Martínková. Do takového
diáře lze zařadit například týdenní plány, speci-
ální tabulky, myšlenkové mapy a formuláře pro
sebeřízení. Výjimkou nejsou ani doplňky, jako
je kalkulačka, pravítko či pouzdro na vizitky.
Variabilita plánovacích systémů je opravdu ši-
roká. Nejčastěji jsou k dostání velikosti desek
formátu A5 a A6 v nekoženkových či kožených
deskách, jejichž cena se pohybuje od 880 do
3700 korun. Vedle tradičního hnědého a černé-
ho barevného vyvedení jsou v současnosti na 
trhu k dostání i varianty v červeném, žlutém či
třeba modrém odstínu. Další možností je pak
koupě tradičního luxusního diáře v koženém
provedení a klasickém tvaru formátu A5, který
obsahuje šestikroužkovou mechaniku a má
praktické vnitřní členění na tematické bloky ja-
ko poznámky, projekty nebo třeba financování.
Cena těchto diářů se pohybuje od 779 korun do
2400 korun. V oblasti businessu je vlastnictví

plánovacího systému symbolem prestiže, a pro-
to je zde investice do kvalitního plánovače stej-
nou samozřejmostí jako investice do luxusních
psacích potřeb.

Pracující maminky ocení bytelné plánovače,
děti pak obrázkové školníčky
Mezi další skupinu lidí, pro které jsou diáře ne-
zbytností, patří ženy – matky. Skloubení výuky
a volnočasových aktivit dětí s pracovními a do-
mácími povinnostmi totiž vyžaduje dokonalou
koordinaci úkolů a bezchybný time manage-
ment. Protože pracující maminky velmi často
mění zavazadla a přemisťují se, je pro ně nej-
vhodnější volbou malý plánovač velikosti A6,
A5 či B5 s integrovanou gumičkou, případně se
zapínáním s poutkem na propisku. Variantou je
rovněž kapesní plánovač. Denní diáře těchto
parametrů je možné zakoupit do 200 korun, tý-
denní pak vycházejí ještě o několik desítek ko-
run méně. Velmi důležitá je také stavba diáře.
Odolnost vůči oděru a polití zajistí PVC povrch
či pevná koženka, pevnost pak bytelná vazba.
Rychlému životnímu tempu maminek naopak
pravděpodobně nebude vyhovovat plánovač

s volnější kroužkovou vazbou a textilním přeba-
lem, který je při prudším zacházení náchylnější
k oděrkům a drobným poškozením. Maminky
pak mohou obdarovat diářem i své děti školály.
Ty se tak naučí již v raném věku plánovat svůj
čas, úkoly a kroužky. Speciální dětské varianty
diářů navíc nabízejí dostatek prostoru pro první
psací pokusy i speciální stránky pro vzkazy ka-
marádů a drobné kresby. Takzvané školníčky,
tedy školní diáře, jsou k dostání od 29 korun.

Diáře naruby – neplánujte zájmy 
podle času, ale čas podle zájmů
Zvláštním druhem diářů jsou také zájmové di-
áře. Soustředí se hlavně na koníčky či zájmy
a prostor pro pracovní poznámky je v nich po -
tlačen. Například nevěstám je určený speciální
diář, který jim poradí s načasováním a napláno-
váním předsvatebních příprav, a provede je tak
všemi tradičními úskalími. Po svatbě navíc pos-
louží i jako památníček a hezká vzpomínka.
Vlastní plánovač si mohou pořídit i běžci, kteří
jistě ocení převodní tabulky a kolonky pro zapi-
sování svých běžeckých výkonů. Milovníci ezo-
teriky mohou zase využít rad a přehledu fází
měsíce v netradičních lunárních kalendářích.
Zájemcům o redukci váhy pak může dietní diář,
který skrývá kalorické tabulky a prostor pro zá-
znamy o denním příjmu energie.

Jak si naplánovat rok 2015?
Diář volte podle typu osobnosti, ne podle obalu 

ACTIVA SPOL. S R.O. 
působí jako dodavatel kancelářských potřeb
od roku 1992. Během své mnohaleté existen-
ce si na trhu vybudovala významné postavení
a získala řadu významných a náročných klien-
tů, kteří oceňují její vysoce profesionální služ-
by. V současné době má společnost téměř 
420 zaměstnanců. Centrála společnosti se na-
chází v Praze-Letňanech, kde je z centrálního
skladu o rozloze téměř 20 500 metrů čtvereč-
ních okamžitě expedováno požadované zboží
zákazníkům. Společnost působí také na Slo-
vensku pod názvem ACTIVA Slovakia. V kata-
logu ACTIVA, který představuje nejširší nabíd-
ku na trhu, naleznete více než 8400 položek
kancelářského zboží, včetně občerstvení
a úklidových prostředků. (tz)

Příspěvek od zaměstnavatele na doplňkové
penzijní připojištění nebo penzijní připojiště-
ní patří k oblíbeným benefitům českých za-
městnanců, rozhodně se však nevyužívá 
v plné výši. Podle statistiky Asociace penzij-
ních společností přispívá zaměstnavatel jen
necelé pětině účastníků. Zaměstnavatelé se
zbytečně obávají vysoké administrativní ná-
ročnosti, nezájmu u zaměstnanců a dalších
předsudků spojených s tímto benefitem.

Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění byl k poslednímu zářijovému dni na
úrovni 664 Kč a na doplňkové penzijní spoření
776 Kč. Příspěvek zaměstnavatele pobíralo více

než 972 000 účastníků, což je zhruba každý pátý.
„Příspěvek zaměstnavatele je velkou motivací pro
zaměstnance i pro zaměstnavatele. Pokud platí
zaměstnavatel zaměstnanci příspěvek na penzijní
připojištění nebo doplňkové penzijní připojiště-
ní, je takový příspěvek až do výše 30 000 Kč osvo-
bozen od daně z příjmu. Stejně tak nemusí za-
městnavatel z příspěvku do 30 000 Kč ročně od-
vádět zdravotní a sociální pojištění,“ sdělila Mar-
cela Suchánková, generální ředitelka ČSOB
Penzijní společnosti. Proto je velká škoda, že ně-
kteří zaměstnavatelé zatím neobjevili výhody
a jednoduchost tohoto benefitu. „Vyšší příspěvky
od zaměstnavatele mohou očekávat zaměstnanci
větších firem. Také vidíme trend, že k velkým fir-
mám se k poskytování příspěvku stále častěji při-

dávají i střední firmy,“ dodala Marcela Suchánko-
vá. Doplňkové penzijní spoření nebo penzijní
připojištění je jedním z nejvýhodnějších produk-
tů podporovaných státem. Klient, který si spoří
1000 korun měsíčně, ročně získá 2760 korun na
státních příspěvcích. Dalším způsobem, jak získat
peníze navíc, je daňová úleva. Ta činí až 1800 ko-
run ročně, a to v případě, že si celkově na do-
plňkové penzijní spoření vloží klient alespoň
24 000 korun v období kalendářního roku. Sečte-
no podtrženo: 4560 korun je částka, kterou může
každý rok získat klient doplňkového penzijního
spoření či penzijního připojištění. 

Mezi další oblíbené benefity patří stravenky,
podpora vzdělávání, možnost lékařských prohlí-
dek, služební vozidlo i pro soukromé účely nebo

využívání různých sportovních a kulturních zaří-
zení. „Mezi nejžádanější benefity mezi našimi za-
městnanci patří na prvním místě penzijní spoření,
zájem o tento produkt dlouhodobě roste. K dal-
ším patří kapitálové životní pojištění, což vypoví-
dá o tom, že naši zaměstnanci myslí především na
zajištění svojí budoucnosti,“ říká Jana Volemano-
vá, která se v ČSOB věnuje odměňování a benefi-
tům. „Zaměstnanci na centrále dále oceňují mož-
nost práce z domova, velká poptávka je po zkráce-
ných úvazcích a pro maminky a tatínky na rodi-
čovské dovolené jsme vytvořili speciální Program
pro maminky a tatínky, v rámci kterého mohou
naši zaměstnanci na rodičovské dovolené praco-
vat na zkrácený úvazek, a neztratí tak kontakt
s bankou,“ doplnila Jana Volemanová. (tz)

Registr plátců daně z přidané hodnoty
(DPH) se začíná plnit nespolehlivými plátci.
Zatímco v dubnu, po prvním roce své exis-
tence, evidoval 62 nespolehlivých plátců,
aktuálně je jich celkem 149. 

Třetina z nich podniká v oblasti obchodu. Nejvíce
nespolehlivých plátců DPH má sídlo v Praze (66)
a Jihomoravském kraji (38). Dvě třetiny společ-
ností v registru mají tržby do 10 mil. Kč nebo je

neuvádějí. V registru se poprvé objevily dvě firmy
s tržbami přesahujícími miliardu korun. Analýzu
zveřejnila nedávno poradenská společnost Bisno-
de, která se zabývá poskytováním ekonomických
informací o firmách. „Registr nespolehlivých
plátců DPH, který vznikl jako opatření proti da-
ňovým únikům, po roce a půl fungování začíná
plnit svou funkci. Za posledních šest měsíců se
počet nespolehlivých plátců DPH zdvojnásobil,
nicméně očekávání, že v něm uvíznou tisíce sub-
jektů, se zatím nenaplnily. Na druhou stranu se

v registru objevilo třináct „velkých ryb“ – dvě spo-
lečnosti s tržbami přes miliardu a jedenáct firem
s tržbami přes sto milionů korun,“ uvedla analy-
tička Bisnode Petra Štěpánová. Současně dodala:
„Podle našich zkušeností je obecná znalost rizika
ručení za cizí DPH mezi firmami v ČR nízká. Při-
tom my našim klientům doporučujeme pečlivé
prověřování obchodních partnerů a současně na-
bízíme spolehlivé nástroje pro jejich prověřování,
včetně monitoringu registru nespolehlivých plát-
ců DPH na denní bázi.“ 

Za nespolehlivého plátce DPH může správce
daně označit jakýkoliv subjekt, který má dluh na
DPH za tři měsíce minimálně 10 mil. Kč, je za-
pojen do podezřelých obchodů nebo nemá v po-

řádku daňové doklady a úřad mu vyměří pokutu
alespoň půl milionu korun. Od 1. října 2014 mů-
že být za nespolehlivého plátce DPH označena
i společnost, která je účelově nekontaktní nebo
opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Od
1. ledna 2015 k tomu přibude další zpřísnění,
které postihne zejména společnosti sídlící na vir-
tuálních adresách. Podle podrobné analýzy Bis-
node téměř 3⁄4 nespolehlivých plátců DPH tvoří
menší společnosti s tržbami do 10 mil. Kč nebo
firmy, které tyto statistiky neuvádějí. Většina ne-
spolehlivých plátců DPH podniká v oblasti vel-
koobchodu (51), pronájmu, správy či zprostřed-
kování nemovitostí (23) a ostatních profesních
a vědeckých činností (14). (tz)

Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření – benefit, který se neodmítá

Na nespolehlivé plátce DPH je už vidět
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Co bylo pro vás v průběhu letošního roku asi
největším zklamáním?

M. Molenda: Celkový postup státních orgánů
v oblasti hospodářské kriminality a celkového
řešení hospodářství České republiky. Tyto sku-
tečnosti samozřejmě ovlivňují podnikatelský
prostor a atmosféru, protože pomáhají nastavo-
vat mantinely v tomto prostředí, a to buď lépe,
nebo hůř.
F. Sasyn: Snížení obratu oproti loňskému roku.
Věřím, že příští rok bude lepší.
R. Buryjan: Po každých volbách žijeme v iluzi,
že se něco změní k lepšímu. Bohužel i po letoš-
ních se nic k lepšímu – pokud jde o podnikání –
nezměnilo. Vláda místo snížení počtu úředníků
udělala opak, zákony jsou čím dál nesrozumi-
telnější atd.
R. Vaško: Je to dlouhodobý stav směřování Ev-
ropy, a samozřejmě i naší země. Obávám se, že
stále ztrácíme ke zbytku světa pozice v obchodě.

A čeho si naopak nejvíce považujete z toho,
co patří k letošním úspěchům?

F. Sasyn: Dokončení bioplynových stanic
a stavby nových CNG stanic.
R. Vaško: Především to jsou inovativní projekty
a rozvoj v oblasti CNG, kterého se naše firma
aktivně účastní.
M. Molenda: K úspěchům patří přístup nových
mladých manažerů k plnění úkolů ve skupině.
Jejich kroky jsou velmi prospěšné a z toho mám
radost. Rovněž musím zmínit i řešení projektů
Evropské unie v oblasti regenerace a rekon-
strukce „brownfieldů“ a Eko-energie. Tyto pro-
jekty jsou viditelné, mám tedy na mysli opravy
a zateplení objektů.
R. Buryjan: Pokud jde o společnost Mateiciuc,
tak zcela určitě to je největší roční obrat, který
převýší výsledek minulého roku víc než o dva-
cet procent. 

Jak by se dalo stručně zhodnotit letošní
usilování o udržitelný rozvoj nejen z pohle-
du mateřského GASCONTROLU, ale celé
skupiny?

M. Molenda: Udržitelnost rozvoje skupiny
a každé její firmy je z dlouhodobého hlediska
podstatná. Nicméně v krátkodobém pohledu
jednoho až dvou let lze učinit omezení v inves-
ticích, pokud by si to okolnosti vyžadovaly.
Konsorcium GASCONTROL GROUP jenom
v roce 2014 investovalo do rekonstrukcí objek-
tů, specializovaných technologií spolu s výzku-
mem a vývojem částku v takové výši, jakou činil
průměr za předešlé pětiletí.
F. Sasyn: Jak jsem se již zmínil, letošní rok byl
slabší, pořád slunce nesvítí. Nicméně udržitel-
nost lze ustát v určitých omezeních, např. inves-
tičních, ekonomických apod.
R. Buryjan: Rozvoj firmy i celé skupiny nezávisí
pouze na výši investic, ale i na rozvíjení lidské-
ho potenciálu, výchově nových odborníků
a specialistů. Proto jsem rád, že se nám povedlo
získat několik velmi erudovaných lidí.
R. Vaško: Naší snahou je stále udržovat rozvoj
celé skupiny. Vše je však spojeno s investicemi,
které i v letošním roce byly naštěstí v průměru
let předchozích.

Do jaké míry vám pomáhal pro vás příznač-
ný dlouholetý rozvoj výzkumu a inovací?

M. Molenda: Naše společnost by bez výzkumu,
vývoje a inovací nemohla existovat.
R. Buryjan: Jako firma MATEICIUC jsme
ukončili dva projekty inovací s dotační podpo-
rou EU. Je to určitě dobrá investice do budouc-
nosti. 
R. Vaško: Výzkum a inovace jsou základem
udržitelného rozvoje.
F. Sasyn: Dlouholetý rozvoj výzkumu, vývoje
a inovací samozřejmě pomáhá, je to viditelné
i v pozdějších létech, hlavně v krizovém období.
Velkým přínosem byly pro společnost i dotační
projekty.

Které jste letos zdárně ukončili a naopak no-
vě rozběhli?

M. Molenda: V tomto roce se realizují projekty
– Nemovitosti II – zde provádíme rekonstrukce
objektů, které mají v budoucnu sloužit jako vý-
robní provozovny naší společnosti. Dalším pro-
jektem je Eko-energie III, kterým řešíme úspo-
ry tepelné energie provozního sídla společnosti
GASCONTROL. Oba jsou v závěrečné fázi ře-
šení a ukončeníy budou prvém čtvrtletí 2015.
Projektových záměrů či nápadů by bylo dost,
ale je to také o počátečních investicích řešitele.
Uvidíme, jaké zajímavé výzvy nám přinese nové
programové období 2014–2020.

F. Sasyn: Jak uvedl M. Molenda, jsme v závěreč-
né fázi rekonstrukce objektů pro nové výrobní
provozovny a zateplení objektu provozního
sídla společnosti. Připravujeme nové projekto-
vé záměry, snad budeme mít v novém období
štěstí.
R. Buryjan: Rovněž v oblasti technického vývoje
bylo ukončeno několik zajímavých projektů. Ve
firmě MATEICIUC bych zmínil inovace ve vý-
robě potrubí pro rozvod vzduchu v pasivních
domech, nový způsob pro ukládání mikro tru-
biček...
R. Vaško: Je to projekt Eko-energie na úspory
energií v objektech. Ve skupině jsme vyřešili
projekt začlenění turbíny do systému parního
kotle s cílem uspořit energie a snížit emise.
V těchto projektech vidíme prostor pro další
inovace a rozvoj.

Došlo letos k útlumu některých inovačních
aktivit, například v oboru biotechnologií,
v energetice či jinde?

M. Molenda: Tento rok byl poměrně složitý
a náročný a všichni víme, že při stagnaci firem
dochází i ke snížení prostředků na výzkum a vý-
voj. To platí všeobecně, protože tyto částky tvoří
zhruba procento z celkového obratu a hospo-
dářského výsledku. Tak tomu je i ve skupině
GASCONTROL GROUP. 
F. Sasyn: Snažili jsme se stát pevně nohama na
zemi, nemít velikášské představy a každý krok
pečlivě vážit. Složité podnikatelské klima,

v němž se ne vždy drží slovo, nás nutně k této
strategii muselo přivést. 
R. Buryjan: Vývoj nových technologií v oblasti
energetiky vždy vyžaduje období několika let.
Žijeme však ve virtuálním prostředí, kde dlou-
hodobě nemáme stabilní výhled naší vlády. A to
je klíčový problém. Podpora do jednotlivých
energetických odvětví se mění tak často jako
naše vláda. Pokud nebude dlouhodobě nastave-
na jasná, přesně specifikovaná koncepce, tak
bude vývoj v energetice v našem státě pokulhá-
vat čím dál víc. 
R. Vaško: Vše je rovněž vázáno na budoucí
uplatnění na trhu. Obnovitelné zdroje, kde se
utlumil zájem trhu, protože nejsou podporo-

vány jako např. klasické bioplynové stanice,
nemá smysl dále inovačně rozvíjet. Jinak jsou
na tom stanice, které tvoří další přidanou hod-
notu, například s likvidací odpadů. Tady mají
inovace smysl.

Jaký trend letos provázel některé vaše
rozvojové programy, ať již v oblasti CNG
technologií a výstavby plnicích stanic, ne-
bo uplatňování výrobků z vámi vyvinutých
speciálních plastů odolných vysokým tep-
lotám a jiné?

M. Molenda: V GASCONTROL GROUP bylo
trendem přicházet s rozvojem toho, co si vyža-
duje trh, což předpokládá vnímat jeho poža-
davky a potřeby, předběhnout je a být připra-
ven na tuto poptávku. Týká se to CNG plnicích
stanic na CH4, potrubí pro tepelná čerpadla
s vysokou teplosměnností v zemi, zdrojů elek-
trické energie do několika megawatů využíva-
jících nejmodernějších technologií, a to použi-
tím magnetického pole namísto standardních
ložisek aj.
R. Buryjan: Jak jste uvedl, pracujeme na vývoji
speciálních plastů, které by měly vyšší mecha-
nickou odolnost při vyšších teplotách. Je to ale
běh na delší trať.
R. Vaško: Ano, CNG je nyní aktuální téma, při-
pravujeme zde rozšíření našich nabídek v oblas-
ti komplexnosti dodávek celého tohoto tématu.
F. Sasyn: Není však třeba vše prozrazovat...

Přes náročnost uplynulých měsíců se vám
dařilo etablovat se na některých zahra-
ničních trzích. Mám na mysli projekt ener-
getického centra v Soči, výrobu a montá-
že plastových protihlukových stěn, ale
i mnoho jiných. Je to jedna z cest pro váš
rozvoj?

M. Molenda: Vstup na zahraniční trhy je další
významnou podmínkou trvalého rozvoje spo-
lečnosti. To firma musí respektovat. Když ale
bude ztrácet konkurenceschopnost na domá-
cím trhu, nemůže očekávat, že její produkty
a služby uspějí i v zahraničí; prioritním hledi-
skem je vždy kvalita. Zde si nejlépe ve skupině
vede společnost MATEICIUC, a. s., Odry, která
vyváží přibližně 65 procent své produkce, a ma-
teřská GASCONTROL.
R. Vaško: Exportovat je nutná cesta. Podařilo se
nám uplatnit na rumunském plynárenském 
trhu s našimi regulačními stanicemi.
R. Buryjan: Ano, naším cílem je etablovat se na
zahraničních trzích, a to jak v zemích EU, tak
i jinde. V letošním roce jsme kupříkladu vysta-
vovali na veletrzích v Itálii, Dubaji a dalších 
zemích. 
F. Sasyn: Cesta na zahraniční teritoria je urči-
tě cestou k rozvoji společnosti, s našimi pro-
dukty se snažíme pomalu vykročit i na „bal-
kánský trh“.

Pokud bychom chtěli shrnout letošní výrob-
ní a ekonomické výsledky, odhadnout tren-
dy, jakou cestou se budete od ledna 2015
v GASCONTROLU i jako skupina ubírat?

M. Molenda: Cílem celé skupiny pro rok 2015
je stabilizace ve všech směrech – personálním,
technologickém, investičním, inovačním, ale
hlavně ekonomickém s důrazem na zahranič-
ní spolupráci a obchod. Toto je jednoznačná
výzva.
F. Sasyn: Z mého pohledu je nutné se více eta-
blovat na zahraničních trzích. 
R. Buryjan: Výsledky jednotlivých let jsou z vel-
ké části závislé na přípravě v minulém období.
Jak asi v každém konsorciu, tak i u nás některé
směry máme připraveny lépe (a zde očekáváme
i úspěchy) a pak jiné, které jsme si dopředu ne-
připravili, a tam nemůžeme očekávat zázraky.
Vždy je to o prioritách.
R. Vaško: Velmi důležitý je pro nás směr do za-
hraničí. Je to cesta náročná, ale potřebná.

připravil Jiří Novotný

Rok 2014 byl zkouškou schopnosti obstát
ve složitém podnikatelském prostředí

Také letošní rok byl pro většinu českých firem zkouškou schopnosti obstát v tvrdé konku-
renci, a navíc v podmínkách, které podnikání značně komplikovaly. Od snížení počtu zaká-
zek a udržitelnosti pracovních míst přes opožděné platby faktur od zákazníků až po ne-
uskutečnění řady dříve schválených klientských projektů, na jejichž realizaci se měl 
GASCONTROL či některé dceřiné firmy podílet. Hovořili jsme o tom se spolumajiteli firmy
GASCONTROL, společnost s r. o., Mieczyslawem Molendou a Františkem Sasynem a před-
staviteli top managementu, výkonným ředitelem Ing. Radimem Vaško, vedoucím oddělení
projekce Ing. Romanam Buryjanem a současně ředitelem akciové společnosti MATEICIUC,
která je členem konsorcia GASCONTROL GROUP:

Mieczyslaw Molenda František Sasyn

Ing. Roman Buryjan Ing. Radim Vaško



O Modelu excelence EFQM už z minulých
dílů víte, že je to v současnosti nejefektiv-
nější nástroj řízení vyvinutý z iniciativy a za
peníze největších evropských firem a že
podle nezávislých studií zlepšuje výsledky fi-
rem o desítky procent ve srovnání s obdob-
nými firmami, které tento model nevyužívají.
V minulém čísle jsme si řekli, že model posu-
zuje firmu z devíti základních úhlů pohledu –
kritérií a představili jsme si prvních pět
z nich, které hodnotí předpoklady firmy
k dosahování excelentních výsledků. 

Dnes budeme pokračovat v popisu ostatních kri-
térií, a také třeba přijdeme na to, proč někteří
čeští manažeři tento model nazývají Návod na ří-
zení firmy.

Kromě pěti kritérií, která hodnotí předpo-
klady firmy k tomu, aby nastoupila cestu k exce-
lenci, posuzuje Model excelence EFQM i čtyři
kritéria výsledků, kterých zatím firma dosáhla.
Porovnávají data, kterých dosahuje hodnocená
firma ve vztahu k nejlepší srovnatelné firmě či
organizaci. V následujících odstavcích si před-
stavíme, která to jsou. (pozn. Číslovat budeme
od 6, protože prvních 5 kritérií známe z minulé-
ho dílu.)

Hlavní kritéria Modelu excelence EFQM
Výsledky
6. Výsledky vzhledem k zákazníkovi – 
váha 15 %
Předmětem kritéria je hodnocení toho, co bylo
v organizaci dosaženo s ohledem na potřeby
a očekávání zákazníků. Posuzuje se:
■ jak je organizace vnímána zákazníkem 
■ jaké jsou ukazatele výkonnosti ve vztahu ke

spokojenosti zákazníka 
■ jaké loajality zákazníků je dosahováno

7. Výsledky vzhledem k zaměstnancům – 
váha 10 %
Výsledky v tomto kritériu závisejí do značné mí-
ry na tom, jak se daří naplňovat předpoklady ob-
sažené v kritériu 3. Bere se v úvahu jak pohled
samotných zaměstnanců, tak i relevantní ukaza-
tele výkonnosti uvnitř organizace. Posuzuje se: 
■ jak je firma vnímána svými zaměstnanci
■ jaká je výkonnost a odborná způsobilost za-

městnanců
■ jakých výsledků je dosahováno v motivaci

a angažovanosti zaměstnanců

8. Výsledky vzhledem ke společnosti – 
váha 10 %
Kritérium vychází z principů Total Quality Ma-
nagementu (TQM), které definují potřebu podí-

let se na regionálním rozvoji, vstřícnosti k obča-
nům, šetrnosti při využívání přírodních zdrojů,
komunikaci a sdílení informací o práci a výsled-
cích firmy s jejím okolím. Posuzuje se:
■ jak je organizace vnímána místní komunitou

či regionem 
■ jaký má činnost firmy dopad na životní pro-

středí
■ jak firma sleduje dopady své činnosti na spo-

lečnost
■ jak integruje společenské zájmy do své čin-

nosti

9. Klíčové výkonnostní výsledky – váha 15 %
V 9. kritériu je posuzováno, zda a jak firma měří
klíčové prvky své politiky a strategie a jak zjišťuje
dosažené výsledky ve všech zásadních oblastech.
Hodnotí se nejen běžně vykazované finanční vý-
sledky, ale i výsledky v oblasti vědomostní, řízení
procesů, technologické, právní a dalších. Posu-
zují se:
■ klíčové finanční výsledky
■ vybrané marketingové ukazatele
■ nefinanční výsledky

Už z devíti hlavních kritérií Modelu Excelen-
ce EFQM je jasné, že hodnocení firmy je skuteč-
ně velmi podrobné. A to se hlavní kritéria dělí do
subkritérií, každé subkritérium je posuzováno
z mnoha hledisek. Možná si položíte otázku, jaký
je vlastně smysl takto podrobného popisu firmy? 

Význam posouzení podle Modelu Excelen-
ce EFQM tkví v tom, že majitel nebo řídicí pra-
covník získá velmi přehlednou informaci o tom,
jak si jeho podnik stojí v porovnání s nejlepšími
podniky v Evropě. A to nejen v celkovém pohle-
du, ale v každém ze subkritérií, v každé z otázek.
To umožňuje velmi rychle odhalit jak silné
stránky, tak i prostor ke zlepšování. Čeští mana-
žeři, kteří s modelem pracují, ho mnohdy nazý-
vají Návodem na řízení firmy. Ne proto, že by se
ho bylo nutné ve všech oblastech striktně držet,
ale proto, že v každé oblasti ukáže cestu, která
vede k cíli. Po té cestě je možné jít nebo se jí ne-
chat inspirovat k vlastnímu kreativnímu řešení.
Každopádně model zajistí, že nebude opome-
nuta žádná důležitá oblast, že budou odhaleny
chyby, ke kterým dochází, a že bude možné ob-
jektivně sledovat, jak se daří v jednotlivých ob-
lastech zlepšovat práci i výsledky. Zkušenosti
z českých firem ukazují, že systém vnášený mo-
delem ve spolupráci s tradiční českou intuicí,
kreativitou a schopností improvizace přináší
výborné výsledky.

Příští díl seriálu ukáže, jak konkrétně může
probíhat implementace modelu ve firmě, která
může – i když nemusí – vyústit v úspěch i v pre-
stižní Národní ceně kvality. (red)
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MINISERIÁL O CESTĚ, KERÁ VEDE K CÍLI 3. DÍL

Jak si zvýšit efektivitu 
a zlepšit hospodářské výsledky

Na 50 zástupců převážně Moravskoslez-
ských firem si 3. prosince 2014 v Ostravě
převzalo čestný certifikát Národní soustavy
kvalifikací (NSK). Stalo se tak při příležitosti
poslední regionální konference NSK, na kte-
ré se setkali zaměstnavatelé, kteří ve své fi-
remní praxi prověřili kvalitu tohoto systému
nejen při získávání nových zaměstnanců. 

Certifikát mají možnost získat společnosti, které
využívají systém NSK při své personální práci,
čímž podporují možnost mít profesní kvalifikaci
i jinak než jen ve škole.

Setkání se za konsorcium NSK účastnila Ro-
mana Nováčková z Hospodářské komory ČR, 
Petr Holica z regionálního zastoupení Svazu prů-
myslu a dopravy ČR a Jaromír Janoš ze společnos-
ti TREXIMA, spol. s r.o., který ve svém příspěvku
bilancoval dosavadní výstupy NSK. 

V současnosti má Osvědčení o profesní kvali-
fikaci již více než 106 000 občanů, což pro srovná-
ní odpovídá úbytku počtu devatenáctiletých ab-
solventů, vstupujících na trh práce. Bohužel tento
propad je nevratný a ve svém důsledku bude za 
10 let znamenat absenci 400 000 lidí na trhu práce.
„Rychlost technologického vývoje nutí firmy ke
zcela novému způsobu získávání a vzdělávání pra-
covníků. Do roku 2025, což je pro zajímavost do-
ba platnosti dnes vydaného cestovního pasu, při-
jde trh práce o 30 % profesí, které bude třeba na-
hradit zcela jinými. Je proto zřejmé, že počáteční
vzdělávání je třeba stále těsněji provazovat se vše-
mi dostupnými nástroji a cestami,“ uvedl Jaromír
Janoš.

Ocenění získalo téměř 50 firem, reprezentují-
cích široké oborové spektrum zaměstnavatelů
v České republice: strojírenství, automobilový
průmysl, vzdělávání a poradenství, úklidový se-
rvis a další. Ocenění v podobě čestného certifiká-

tu si odnesla například společnost IHAS s.r.o., kte-
rou charakterizují činnosti v oblasti bezpečnosti
práce, rizik požáru a výbuchu, dále jediný produ-
cent černého uhlí v České republice – společnost
OKD nebo Střední škola techniky a služeb v Kar-
viné, jedna z největších škol v regionu, nabízející
tříleté obory s výučním listem a čtyřleté obory
s maturitou.

Za všechny oceněné shrnula přínosy NSK
Petra Pavelková, obchodní ředitelka společnosti
Advey services, s.r.o.: „Jsme hlasitým propagáto-
rem a šiřitelem myšlenky NSK, která je velmi dob-
rá. Téměř každý z nás v profesním životě alespoň
jednou či dvakrát změní své profesní zaměření,
svou odbornost. NSK tak nabízí možnost dosáh-
nout formálního vzdělání a uznání i v jiném pro-
fesním oboru, než který jsme studovali.“

Certifikované firmy využívají NSK především
při náboru nových zaměstnanců, kdy jim tento
systém pomáhá konkrétně specifikovat potřeb-
nou kvalifikaci. Dále pak při popisu pracovních
míst, tvorbě kompetenčních modelů, při nastave-
ní firemního systému hodnocení, odměňování
a vzdělávání pracovníků. Systém NSK nadále zůs-
tává účinným a uceleným nástrojem moderní
personalistiky. (tz)

Konference NSK: 
Úspěšnou firmu tvoří kvalifikovaní zaměstnanci

Společná fotografie certifikovaných firem
a zástupců konsorcia Hospodářské 
komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR
a společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

Prosincové útraty jsou nejvyšší v roce. Žně mají především hračkářství, knihkupectví a prodejny elek-
trospotřebičů. Podle statistik ČSOB a Ery se výdaje za hračky a knihy v prosinci vyšplhají na trojnáso-
bek celoročního průměru.

„Klienti ČSOB a Ery utratili v loňském prosinci za hračky více než 83 mil. Kč. Největší částky vy-
dali za elektrospotřebiče, téměř 506 mil. Kč,“ řekl Patrik Šálek, výkonný manažer útvaru Řízení pro-
duktů – karty ČSOB a Ery. V prodejnách elektro necháme v prosinci za jeden nákup zhruba 2300
Kč, vybavení na sport nás průměrně přijde na 1500 Kč, tisícovku dáme při návštěvě obchodu s odě-
vy a shodně po 600 Kč v hračkářství a knihkupectví. Oblíbeným dárkem jsou i sportovní potřeby, za
které v prosinci utratíme o 75 % více oproti měsíčnímu průměru ve zbytku roku, výdaje za oblečení
vzrostou o necelou polovinu, útrata za potraviny se navýší o 39 %. Výjimkou jsou výdaje za dovole-
né, které jsou v předvánočním období nejnižší za celý rok.

Kreditní karty se v českých peněženkách ještě nezabydlely. Ze statistik Sdružení pro bankovní kar-
ty (SBK) vyplývá, že jen 17 % karetních transakcí bylo loni uskutečněno kreditkou. Před Vánoci se ale
situace mění. „Výdaje domácností razantně rostou a kreditka představuje výhodnou a jednoduchou
možnost, jak krátkodobý nedostatek peněz vyřešit. Klienti ČSOB a Ery v loňském prosinci prostřed-
nictvím kreditních karet utratili o 53 % více oproti měsíčnímu průměru za celý rok,“ vysvětlila Jana
Opršalová, výkonná manažerka útvaru Platební komfort ČSOB. Kreditní karty navíc nabízejí řadu vý-
hod – třeba u ČSOB a Ery na zboží zakoupené kreditkou dostanete rok záruky navíc a pojištění na šest
měsíců proti poškození nebo krádeži. Pojištění se nově vztahuje i na mobilní telefony či tablety a jejich
displeje. Navíc pokud ČSOB kreditku aktivně využíváte, můžete získat 1 % z každého nákupu zpět,
maximálně až 1000 Kč měsíčně. (tz)

Výdaje za hračky rostou na trojnásobek
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Zejména u podvodů v oblasti životního pojiště-
ní jde stále častěji o práci organizovaných sku-
pin, které využívají falešné lékařské zprávy od
„spolupracujících“ lékařů. A stejnou pojistnou
událost tito podvodníci většinou zkusí uplatnit

u více pojišťoven. Odhalení takovýchto skupin
je většinou časově náročné. Ale objevují se i pří-
pady, které jsou jasné od prvního okamžiku. 

„Přišel nám dopis od klienta, který nám po-
drobně, i s příslušnými osobními údaji, popsal,

jak jeho kamarád naboural auto a jeho známá
s ním poté sjednala pojistku a antidatovala da-
tum jejího sjednání. Sice prý mu Kooperativa
krátila pojistné plnění, protože vozidlo neabsol-
vovalo povinnou prohlídku, ale spokojil se
i s tím. No, a jelikož teď také naboural své nové
auto, chtěl by ho pojistit stejně jako jeho kama-
rád. Ale bohužel na tu jeho známou nemá kon-
takt, tak na koho by se z Kooperativy mohl ob-
rátit. Všichni tři samozřejmě obdrželi obvinění
z pojistného podvodu,“ komentoval úsměvný
případ Vojtěch Stavný. 

Během letních měsíců Kooperativa řeší
nárůst podvodů u pojištění léčebných výloh

v zahraničí nebo odpovědnosti za škody. Kaž-
doročně jde zhruba o padesát případů. Nej-
častější jsou fingované škody z odpovědnosti
za škody – pády videotechniky, poškození
jízdních kol nebo člunů. Výjimkou nejsou ani
případy, kdy je pojišťovně předkládán falešný
doklad za ošetření v zahraničí, ke kterému ne-
došlo nebo mělo jinou povahu (např. kosme-
tické operace). 

Nejvíce pojistných podvodů registruje Ko-
operativa v severních Čechách a na severní Mo-
ravě. K nejméně problematickým regionům
z pohledu pojistných podvodů patří jižní a vý-
chodní Čechy. (tz)

Společnost Roland Berger Strategy Consul-
tants zveřejnila ve spolupráci s asociací 
Efma novou studii pod názvem Růstové pří-
ležitosti a strategie ve středoevropském
pojišťovnictví, která vznikla na základě roz-
hovorů s vrcholovými manažery pojišťoven
v sedmi zemích regionu, včetně České re-
publiky. Cílem studie bylo podat ucelený
a jasný pohled na očekávaný vývoj pojišťo-
vacích trhů v blízké budoucnosti a sdílet
postupy, které umožní pojišťovnám ze situ-
ace na trhu vytěžit maximum.

„V několika zemích, mezi kterými je i Česká re-
publika, indikovali představitelé pojišťoven růs-
tovou ambici, která je výrazně nad očekávaným
vývojem trhu. Dá se tedy předpokládat, že se
konkurenční prostředí na našem trhu bude
i v následujících letech výrazně vyostřovat vli-
vem souboje o klienty a snižováním marží,“
uvedl Jan Bureš, expert na finanční sektor spo-
lečnosti Roland Berger Strategy Consultants.
V takovém prostředí jsou růstové příležitosti
pojišťoven omezeny na získávání klientů od
konkurence a efektivní práci s existujícím port-
foliem klientů. Oba přístupy vyžadují na straně
pojišťoven jiné strategie a také dovednosti.

Historicky byly pro pojišťovny nejdůležitěj-
ší růstové strategie, které se zaměřovaly na jed-
notlivé prodejní kanály, případně produkty. Až
v nedávné době se tento přístup začal měnit
směrem k zaměření na klienta jako takového.

Tento posun můžeme pozorovat zejména v di-
ferenciovaných hodnotových propozicích a in-
tegrovaných provozních modelech agentských
sítí a call center, které se zaměřují na lepší po-
krytí potřeb stávajících klientů a také splňují
podmínky pro nákladově efektivní klientský se-
rvis. Některé pojišťovny odhalily další růstový
potenciál ve vlastním klientském portfoliu
a implementují kroky k jeho využití. Přecházejí
proto postupně od vnímání svého portfolia jako
kolekce jednotlivých smluv na integrovaný po-
hled na úrovni klienta, případně domácnosti. 

Středoevropské pojišťovny se potýkají s po-
stupnou změnou tržního prostředí. Z většiny
lokálních trhů, které by se daly charakterizovat
jako trhy s nízkým stupněm zralosti, se v po-
sledních letech staly trhy poměrně výrazně sa-
turované. V posledních pěti letech čelily pojiš-
ťovny ve střední Evropě nízkému růstu a celko-
vá profitabilita odvětví poklesla zhruba o 20 %.
Pojišťovny velmi silně vnímají potřebu zvýšit
profitabilitu prodeje, a proto přecházejí od stra-
tegií zaměřených na absolutní růst tržeb smě-
rem k více udržitelným strategiím zacíleným
právě na ziskovost. 

Aktuální výhled na následující tři roky sli-
buje růst na pojišťovacích trzích střední Evropy
na úrovni 2–3 % za rok s nízkým množstvím
nových klientů a riziky, která musí být zohled-
něna. Tento vývoj by mohl být narušen pouze
výraznými legislativními změnami (např. libe-
ralizace veřejného zdravotního pojištění), které
by nabídly dodatečný růstový potenciál.

Výjimku z celkově omezeného růstu budou
tvořit vybrané produkty. Podle ředitelů pojišťo-
ven ve střední Evropě poroste zejména životní
pojištění zaměřené na krytí rizik (+5,7 % za
rok). V oblasti neživotního pojištění se silnější
růst očekává od pojištění zodpovědnosti
(+7,8 % za rok) a také pojištění domácnosti
a majetku (+5,4 % za rok).

Pro potřeby studie byly schopnosti a výsled-
ky pojišťoven vyhodnocovány v jednotlivých
částech typického životního cyklu klienta – kli-
entská akvizice, práce s existujícím klientem
a retence klienta při úmyslu odejít. Dle výsledků
studie je 70 % pojišťoven spokojeno se svými
výsledky v oblasti akvizice klientů. Dílčí prostor
pro zlepšení existuje zejména v zajištění dosta-
tečného počtu referencí na potenciální klienty
a kvalitě zmapování potřeb klienta.

Jako největší slabina byla vyhodnocena prá-
ce s existujícím klientským portfoliem. Ve větši-
ně pojišťoven využívá průměrný klient pouze
1,3 pojišťovacího produktu. U nejlepších pojis-
titelů se toto číslo pohybovalo okolo 2,1. Tyto
výsledky indikují jasný prostor pro zlepšení
a další růst. Kanály, které dosahují nejlepších
výsledků z pohledu x-sell, jsou vázaní pojišťova-
cí agenti, brokeři a také kanál bankopojištění.
Pojišťovny vidí klíč ke zlepšení zejména v dal-
ším vývoji IT platforem, zajištění dostatečné
modularity produktového portfolia, zlepšení
sledování prodejní činnosti a výsledků a v ne-
poslední řadě ve spuštění nových prodejních
nástrojů. 

Schopnost udržení stávajících klientů byla
hodnocena relativně dobře většinou pojišťoven.
Výsledky v této oblasti se však výrazně liší mezi
jednotlivými prodejními kanály a produkty.
Nejlepší výsledky jsou tradičně dosahovány vá-
zanými pojišťovacími agenty a také kanálem
bankopojištění. V České republice se přístup
k retenci klientů liší poměrně výrazně mezi jed-
notlivými pojišťovnami. Zatímco někteří hráči
spoléhají na reaktivní přístup a silné retenční
call centrum, jiní vyvíjejí sofistikované nástroje
pro predikci chování klientů a reagují na riziko
odchodu klienta ještě před tím, než k němu
opravdu dojde. Manažeři pojišťoven se shodují,
že zlepšení výsledků v udržení klientů je možné
dosáhnout zjednodušením procesů, vyšší mí-
rou automatizace a dlouhodobě orientovaným
motivačním schématem pro prodejní síť, které
dávají prostor pro vlastní iniciativu prodejců.

Zhruba 70 % pojišťoven v regionu již při-
pravuje konkrétní projekty na zlepšení svých
výsledků a dosažení růstu ve složitém tržním
prostředí. Dvě třetiny z nich by tyto projekty
chtělo spustit v následujících 12 měsících. Tyto
projekty se zaměří zejména na:

■ nalezení vhodné rovnováhy mezi akvizicí 
klientů konkurence a prací s existujícím
portfoliem,

■ investování do nutných dovedností zejména
v oblasti x-sell a up-sell,

■ změnu zaměření od jednotlivých produktů
a kanálů směrem na klienta, případně do-
mácnost a jejich potřeby. (tz)

Roland Berger: České pojišťovny očekávají růst,
konkurence se přiostří

Zpřístupnění vkladů na životní pojištění 
až v 60 letech je překážkou pro třetinu kli-
entů, kterým na smlouvu přispívá zaměst-
navatel. Tento benefit čerpá každý osmý
Čech, tři ze čtyř dotázaných přitom ani ne-
ví, že jim zaměstnavatel na pojistku může
přispívat. Daňový odpočet z vlastních vkla-
dů až do výše 12 000 Kč ročně si při zúčto-
vání daně uplatňuje polovina pojištěných.
To jsou výsledky výzkumu, který pro Pojiš-
ťovnu České spořitelny zpracovala společ-
nost Ipsos.

„Novela zákona o dani z příjmů zavádí od led-
na 2015 další podmínku pro zachování daňo-
vých výhod životního pojištění, a to znemož-
nění výplaty jiného příjmu do 60 let klienta,“
připomněl legislativní změnu Petr Procházka,
ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České
spořitelny. „Dva ze tří zaměstnanců, kterým
nyní na smlouvu přispívá zaměstnavatel, by té-

to výhody využívali, i kdyby se k penězům do-
stali až v důchodu.“

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojiš-
tění čerpá každý osmý Čech, každý dvanáctý
ho chce zachovat i po změně zákona o daních
z příjmů. Zaměstnavatelé na smlouvu průměr-
ně přispívají 3500 Kč ročně. 

Novela zákona o daních z příjmů rozšiřu-
je podmínky pro čerpání příspěvku zaměst-
navatele na životní pojištění o nemožnost vý-
běrů do 60 let věku. Při porušení podmínek
bude muset zaměstnanec příspěvky zaměst-
navatele zdanit stejně, jako by byly součástí
jeho mzdy.

Na smlouvu, která splňuje podmínky zá-
kona o dani z příjmů, může přispívat zaměst-
navatel. Tento příspěvek na životní pojištění je
osvobozen od plateb sociálního a zdravotního
pojištění, a to až do částky 30 000 Kč ročně. Ta-
to částka platí dohromady na všechny příspěv-
ky zaměstnavatele za životní pojištění a do-
plňkové penzijní spoření. (tz)

Kooperativa řeší organizované podvody i úsměvné případy

Za prvních devět měsíců roku 2014 prošetřovali specialisté Koope-
rativy přes 1000 podezřelých případů. „Ve 195 z nich se nám poda-
řilo prokázat podvodné jednání a v 10 případech jsme na pachatele
podali trestní oznámení. Uchráněná hodnota dosáhla částky 
130 milionů Kč,“ rekapituloval dosavadní vývoj letošního roku 

Vojtěch Stavný, vedoucí Bezpečnostního odboru v Kooperativě. Za stejné období loňského
roku to bylo 200 podvodů a uchráněná hodnota byla 170 milionů Kč.

Třetina klientů přestane po zpřísnění podmínek daňového zvýhodnění
životního pojištění využívat zaměstnanecký benefit

Přispívají zaměstnavatelé na ŽP?
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Během prvních šesti měsíců letošního roku
vzniklo celkem 19 381 nových společností,
což je o 5244 společností více než v loň-
ském roce během stejného období. Kapitá-
lových společností, tj. společností s ručením
omezeným a akciových společností, vzniklo
v obou pololetích shodně okolo 12 000.
Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau, vycházející
z dat portálu www.informaceofirmach.cz
a z aplikace komplexních obchodních infor-
mací Cribis.

Počínaje rokem 2014 se zjednodušily podmín-
ky pro založení společnosti s ručením omeze-
ným, k výraznému nárůstu nově vzniklých
však nedošlo. Jejich počet se meziročně zvýšil
jen mírně, došlo však k poklesu jejich podílu
v rámci celku. Zatímco v roce 2013 tvořily spo-
lečnosti s ručením omezeným celkem 83 %
všech nově vzniklých společností, v letošním
roce to bylo pouhých 64 %. Počet nově
vzniklých akciových společností naopak po-
měrně výrazně poklesl. Jejich počet je oproti
společnostem s ručením omezeným minimál-
ní, což souvisí především se složitějšími pod-
mínkami pro jejich zakládání.

Nárůst počtu nových společností lze proto
připsat specifickým typům společností, které se
v loňském roce mezi nově založenými společ-
nostmi vůbec nevyskytovaly. Jde především
o tzv. sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.),
Organizační jednotky sdružení a Zájmová
sdružení právnických osob. Tento fakt lze při-
číst změnám v novém Občanském zákoníku.

Subjektů více, ale chuť podnikatelů
zakládat firmy nižší
K růstu počtu nově vzniklých společností do-
cházelo po celé sledované období, avšak největší
rozdíl byl zaznamenán hned na počátku roku.
Zatímco během loňského ledna bylo založeno
okolo 2400 společností, v lednu 2014 vzniklo ví-
ce než 6300 nových společností. 

Lednový nárůst nově vzniklých společností
však rozhodně nebyl způsoben společnostmi
s ručením omezeným. V jejich případě totiž do-
šlo z roku na rok dokonce k poklesu počtu nově
vzniklých společností, přestože již od ledna pla-
tily nové podmínky pro jejich založení. Nižší
počet nově vzniklých společností s ručením
omezeným byl oproti loňskému roku také v mě-
sících květnu a červnu, naopak únor až duben
letošního roku zaznamenal růst. 

„Zatímco nekapitálových společností z ro-
ku na rok přibylo, chuť podnikatelů zakládat ak-
ciové společnosti byla v letošním roce výrazně
nižší po celé první pololetí. K největšímu mezi-
ročnímu propadu došlo v únoru a květnu, kdy
počet nově vzniklých akciovek byl v porovnání
s loňským rokem ani ne poloviční,“ vysvětluje
Jan Cikler, projektový manažer aplikace Cribis
a portálu www.informaceofirmach.cz.

Nově vzniklé společnosti podle odvětví
Pokles podílu kapitálových společností na nově
vzniklých se projevil také v hodnocení z hledi-
ska klasifikace ekonomických činností. Zatímco
v roce 2013 celá čtvrtina nově založených firem
podnikala v oblasti velkoobchodu a maloobcho-
du, v letošním roce to bylo jen 18 %. Početně
však mezi sledovanými obdobími nebyl takový
rozdíl. Naopak nejvíce společností založených
během prvních 6 měsíců letošního roku spadá
do kategorie ostatní činnosti (více než 2800),
což souvisí s novinkami v Občanském zákoníku.
Během prvního pololetí roku 2013 naopak
vzniklo pouhých 174 společností této kategorie.

Nárůst společností byl v letošním roce za-
znamenán také v kategorii zpracovatelský prů-
mysl a profesní, vědecké a technické činnosti.
I přesto však v tomto případě došlo během sle-
dovaných období k poklesu jejich podílu v cel-

kovém počtu nových společností. Oproti tomu
počet nově založených společností podnikají-
cích ve stavebnictví se oproti loňskému roku
snížil více než o třetinu. V obou sledovaných
pololetích vzniklo také okolo 2600 společností
věnujících se činnostem v oblasti nemovitostí.
Zatímco v roce 2013 šlo o každou pátou firmu,
letos tato kategorie tvořila jen 14 % všech no-
vých společností. 

A podle krajů a odvětví
Růst počtu nově vzniklých společností byl zpo-
zorován ve všech krajích České republiky. Tra-
dičně největší počet společností byl v obou sle-
dovaných obdobích založen v Praze. Během prv-
ního pololetí roku 2013 vzniklo v Hlavním městě
více než 7000 společností, letos to bylo dokonce
o 1000 společností více. I přesto však v porovná-
ní s ostatními kraji šlo o nejmenší nárůst. Více

než 80% přírůstek nově vzniklých společností
byl zaznamenán ve třech krajích, a to v Ústec-
kém, Libereckém a Pardubickém. Oproti tomu
v porovnání s loňským rokem došlo k nejnižší-
mu nárůstu počtu nově založených společností,
kromě Prahy, v Jihomoravském kraji. 

Změny v odvětvové činnosti nově vzniklých
společností se výrazně projevily ve všech krajích
kromě hlavního města. „V prvním pololetí le-
tošního roku stejně jako loni vzniklo v Praze
nejvíce firem spadajících do kategorie Velkoob-
chod a Maloobchod, Činnosti v oblasti nemovi-
tostí a Profesní, vědecké a technické činnosti.
Oproti tomu v ostatních krajích ČR výrazně
stoupl především počet společností z kategorie
Ostatní činnosti. Často může jít např. o různá
sdružení vzniklá v rámci obcí, proto se tento
trend v hlavním městě tolik neprojevil,“ dodal
Jan Cikler. (tz)

Za první pololetí v ČR přibylo o 37 procent
nových společností

PRÁVNÍ FORMA FIREM ZALOŽENÝCH V 1. POL. ROKU 2013 PRÁVNÍ FORMA FIREM ZALOŽENÝCH V 1. POL. ROKU 2014

NOVĚ VZNIKLÉ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI NOVĚ VZNIKLÉ SPOLEČNOSTI

NOVĚ VZNIKLÉ S. R. O. NOVĚ VZNIKLÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

NOVÉ FIRMY PODLE ODVĚTVÍ NOVÉ FIRMY PODLE KRAJŮ

FIRMY PODLE ODVĚTVÍ 
VZNIKLÉ V 1. POL. 2014

Zdroj: portál informaceofirmach.cz, CRIF – Czech Credit Bureau
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NAŠE KAVÁRNA

LEGO NAŠÍ LEGISLATIVY

Nové vedení Komory auditorů 

XXIII. sněm auditorů 24. listopadu zvolil novou
polovinu členů výkonného výboru, členy dozorčí
komise a kárné komise. Prezidentkou se stala
Ing. Irena Liškařová ze společnosti Ernst
& Young Audit, s. r. o., první viceprezidentkou
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. a vicepreziden-
tem Ing. Pavel Kulhavý. Novou předsedkyní do-
zorčí komise je Ing. Jana Gebauerová a předse-
dou kárné komise Ing. Radomír Stružinský.

K. Kašeová posílila T&CC
Kateřina Kašeová přestoupila z Human GaZ do
společnosti T&CC. Jako Business Development
manažerka má na starosti strategické vedení ob-
chodu a marketingu a péči o korporátní klientelu.

L. Vokrouhlický 
řídí marketing Ness

Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel
komplexních řešení a služeb v oblasti informač-
ních technologií, posílil český management. Do
svých řad přivítal marketingového ředitele Lu-
bora Vokrouhlického. 

A. Špidla v PwC ČR
Oddělení Řízení rizik poradenské společnosti
PwC Česká republika posílil zkušený odborník
na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla. Bude
zastávat funkci manažera odpovědného za kom-
plexní řešení ochrany dat a oblast kybernetické
bezpečnosti. 

J. Sauer pro Bisnode
Na pozici Country Managera Bisnode pro Slo-
vensko od prosince nastoupil Július Sauer. Sou-
časně se stal členem nejužšího managementu
česko-slovenského klastru Bisnode. Július Sauer
má bohaté zkušenosti z manažerských pozic
v různých finančních institucích. Do Bisnode
přišel z AKCENTA, kde řídil bratislavskou,
a později celou slovenskou pobočku.

Zdravotní pojištění 
při zahraničním pobytu
Při vycestování do ciziny vznikají otázky, jak to
bude se zdravotním pojištěním. Když turisté
odjíždějí na krátkodobou dovolenou, nic doma
u zdravotní pojišťovny nemění. Pokud však
stráví v zahraničí delší dobu, uzavírají tam zdra-
votní pojištění. A jak je to s platností smlouvy
v České republice? Podle Mgr. Oldřicha Tiché-
ho, vedoucí tiskového oddělení a tiskového
mluvčího VZP záleží na několika okolnostech.

„Pojištěnec může být vyňat ze zdravotního
pojištění v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu
v cizině. Musí však jít o nepřetržitý pobyt delší
než šest měsíců. Pak člověk není povinen platit
pojistné po dobu, kdy je tam zdravotně pojištěn
a učinil o této skutečnosti u své zdravotní pojiš-
ťovny písemné prohlášení. Po návratu se musí
opětovně přihlásit a předložit doklad o uzavře-
ném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce.
Pokud takový doklad nepředloží, je povinen
doplatit zpětně pojistné tak, jako by podle toho-
to ustanovení (§ 8 odst. 4 zákona o veřejném
zdravotním pojištění) nepostupoval.

Správný postup ve své konkrétní situaci
mohou naši pojištěnci konzultovat na klient-
ském pracovišti VZP nebo na telefonní infolin-
ce 952 222 222. (tz)

SPONZORING, CHARITA, POMOC

Škoda pro Nadaci Terezy Maxové

Škoda Auto v letošním roce už počtvrté podpo-
ří charitativní módní přehlídku Fashion for Kids
Nadace Terezy Maxové. Oficiálním vozem akce
je mladoboleslavská novinka – Škoda Fabia.
V rámci jubilejního, již desátého, ročníku této
přehlídky bude rovněž představen nový partner-
ský projekt automobilky a Nadace Terezy Maxo-
vé pod názvem Rozjedu to! Projekt má za cíl po-
skytnout dětem z dětských domovů podporu při
vzdělávání a dát jim příležitost k lepšímu profes-
nímu i osobnímu uplatnění v budoucnu. (tz)

Podle Národního památkového ústavu (NPÚ)
navštívilo letos české hrady a zámky
o 133 000 lidí více než loni. Zvýšený zájem
výletníků připisují odborníci nejen příznivé-
mu počasí, ale hlavně rozhodnutí Čechů trá-
vit čas cestováním po vlasti. Památková se-
zona sice skončila, lidi však lákají sklípky 
vinařů a připomínají si významné historické
události. Podle Unie filmových distributorů
chodí také více do kina. 

Češi chtějí poznávat kulturní bohatství své země.
Národní památkový ústav sečetl všechny vstupen-
ky zakoupené na hrady a zámky a výsledkem je
zpráva, že v letošní sezoně navštívilo jednotlivé
památky v průměru o 17 % lidí více než loni. Na-
příklad na Konopiště s Křivoklátem přijelo
o 26 000 lidí více než v roce 2013. Nejnavštěvova-
nější je stále Karlštejn. Poslední říjnový víkend
však sezona skončila, a lidé tak hledají další alter-
nativy jak trávit volný čas. Podzimní období je
ideální na degustaci vín. Vinaři lákají zájemce do

tradičních sklípků a kromě kvalitního vína nabízejí
i informace o vínech a gastronomické zážitky. Stov-
ky lidí vinařskou sezonu na jižní Moravě zahájily už
na Festivalu otevřených sklepů. „Snažíme se s festi-
valovými návštěvníky navázat kontakt, který udr-
žujeme i po skončení akce. Mnozí z nich se vracejí
i během roku, kdy mají větší prostor pro poznání
našich vín, filozofie vinařství i celého kraje,“ popsal
vinař Jiří Hort. 

Vinařství Hort i další vinaři nyní využívají na-
příklad zájmu o právě představený ročník Svato-
martinského vína. Zvyšuje se i návštěvnost vin-
ných lázní, kde návštěvníci vína poznávají i z jiné
stránky. To všechno stále v malebné krajině mezi
vinicemi. „Vinné lázně na jižní Moravě vyhledáva-
jí nejvíce páry, nejhojněji od začátku listopadu.
Návštěvníci chválí jak vinné procedury, tak staré
vinné sklípky,“ popsal Karel Pospíšilík z interneto-
vého portálu Slevoteka.cz.

Na zavřené hrady a zámky, kde se uklízí
a opravuje, se už sice Češi od posledního říjnové-
ho víkendu nedostanou, to ale podle Národního
památkového ústavu jejich zájem o historické

události ve zbytku roku nijak nesnižuje. Právě lis-
topad patřil vzpomínkovým událostem. Ve dnech
29. až 30. listopadu se u Slavkova konala tradiční
akce, která zahrnuje rekonstrukci slavné Napole-
onovy bitvy pod kopcem Santon a pietní akt za
padlé vojáky na Mohyle míru. Každoročně ji
zhlédne pět až 10 000 lidí. „Letošní scénář bitevní
ukázky se bude věnovat střetnutí na severním úse-
ku bojiště, což je původně na dohled od Santonu.
Významnou roli v bitvě hraje jezdectvo obou
stran. Účastnilo se 1000 lidí, také až 60 jezdců 
a 10 děl,“ uvedl organizátor akce Jakub Samek. 

A bitvy chtějí lidé sledovat i na filmových plát-
nech. Právě z podzimních a zimních měsíců pro-
vozovatelé kin nejvíce těží. V září přišlo do kin té-
měř 650 000 lidí, nejplnější jsou však sály v listo-
padu a prosinci. Minulý rok v listopadu navštívilo
kina téměř 1 100 000 lidí. Vyplývá to ze statistik
Unie filmových distributorů. Podle ředitele celo-
republikového řetězce multikin CineStar Jana
Bradáče je návštěvnost v těchto měsících vysoká
i díky tomu, že distributoři na konec roku časují ty
největší hity. (tz)

Češi zase poznávají vlast
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Finanční analýza a hodnocení 
výkonnosti firem
Dana Kubíčková, Irena Jindřichovská
Kniha se podrobně zabývá metodami finanční
analýzy a různými aspekty života podniku z hledi-
ska finančního – jeho rentabilitou, likviditou, za-
dlužeností a aktivitou. Přibližuje také využití dat
získaných ze závěrů finanční analýzy – bankrotní-
mi a bonitními modely. Ve druhé části se zaměřu-
je na problematiku hodnotového managementu,
ekonomické výkonnosti a ekonomické přidané
hodnoty a nabízí několik pohledů na tuto proble-
matiku. Podrobně je vysvětlena jedna z moder-
ních metodik měření podnikové výkonnosti, a to
metodika Economic Value Added (EVA). 

Introverti a extroverti
Sylvia Löhken 
Jste introvert, extrovert, nebo centrovert? Jak
tyto vlastnosti ovlivňují naše myšlení, emoce
a jednání? Úspěšná autorka na řadě příkladů
ukazuje, jak využívat své silné stránky, jak lépe
rozumět druhým a vzájemně se obohacovat –
v práci, v rodině, při sportu, učení apod.

Tajemství sebemotivace
Reinhold Stritzelberger 
Zjistěte, jakými „triky“ změnit své myšlenkové
vzorce a postoje, abyste byli aktivní a pozitivní
a překonali všechny překážky. Tato příručka
vám ukáže, co můžete udělat pro svou sebemo-
tivaci, jak každý den přivítat svěží a příjemně
naladění a zakončit jej s pocitem dobře odve-
dené práce.

Ekonomie bez mýtů a iluzí
Jan Urban 
Každodenní vyjádření politiků a médií k eko-
nomickým otázkám znějí přesvědčivě a v sou-
ladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické
mýty a iluze? Srozumitelná a čtivá kniha je ur-
čena všem lidem, kteří se chtějí orientovat
v ekonomicko-politických názorech a nespo-
kojují se s jednoduchými a populistickými ře-
šeními.

Staňte se lidským detektorem lži
David Craig 
Probuďte v sobě schopnost odhalovat lži v ce-
lé řadě situací – od smlouvání o ceně, nákupu
zboží nebo jednání s dětmi až po uzavírání
smluv či odhalování nevěry. Jednoduché, ale
účinné tipy a strategie vám ve čtivé a praktic-
ké formě předkládá autor s více než dvacetile-
tou praxí v oboru kriminologie.

EGO versus EQ
Jen Shirkani

Specialistka v oboru emocionální
inteligence, na základě mnohaleté

zkušenosti konzultantky, lektorky a koučky,
předkládá praxí ověřené strategie umožňující
vyhnout se nástrahám neúměrného prosazová-
ní vlastních osobnostních charakteristik, které
manažerům ukládá jejich ego.

7 návyků skutečně efektivních lidí
Stephan R. Covery

Aktualizované vydání bestselleru
uznávaného odborníka na vedení

lidí a rodinnou problematiku. Charakterizuje
sedm návyků, jež je třeba si osvojit, abychom
jednali co nejefektivněji, a jež jsou základem vy-
tvoření harmonické, cílevědomé a integrované
osobnosti.

Jak vyjednat víc
Stuart Diamond

Lidé, kteří vnímají inte-
rakce kolem, získávají

v životě více toho, co si přejí. Na základě dvace-
tiletého výzkumu dochází autor k závěru, že
emoční vnímavost a individuální posouzení
každé situace je při jednání s lidmi mnohem
důležitější než konvenční uplatňování moci
a rozumu.

Kuchařka z románu s vůní kávy 
a špetkou skořice
Lenka Požárová

Recepty inspirované románem
Muž s vůní kávy, žena se špetkou

skořice voní nejen po těchto surovinách, ale také
po Střední Americe, tedy po koriandru, limet-
kách, rumu a kokosovém mléce. Prostor má i če-
ská klasika, která s mírným vyšperkováním doká-
že očarovat cizince i našince. 

www.albatrosmedia.cz

„Zkoumali jsme, jak společnost sdílí své principy
fungování, řízení, hospodářské výsledky a tržní
prostředí. Společnost Cetelem prostřednictvím
své výroční zprávy za rok 2013 nabídla podhled
do struktury společnosti, jejích aktivních plánů
i potenciálních vyhlídek. Výstižně poukázala na
fungování jejího trhu i jejího postavení. Široká pa-

leta produktů, která je velmi dobře popsána, uza-
vírá pomyslné sdělení o fungování firmy a jejích
vyhlídkách. Vhled do struktury firmy je umožněn
prostřednictvím analýzy zaměstnaneckého port-
folia, oceňujeme sdílení věkové, vzdělanostní sta-
tistiky i délky doby zaměstnání, která otevřeně
poukazuje na prostředí uvnitř firmy,“ řekl analytik

Bisnode Michal Řičař, který je členem odborné
poroty, již tvoří profesionálové z celé řady oblastí:
finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí foto-
grafové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační od-
borníci. „Informační otevřenost je alfou a omegou
seriózního podnikání. Ze strany podnikatelů
a manažerů vnímáme poptávku po ověřování ob-
chodních partnerů a větší informační otevřenosti
v obchodním styku. Proto jsme v rámci tradiční
soutěže Nejlepší výroční zprávy ČR ve spolupráci
s Bisnode vytvořili kategorii hodnocení výročních
zpráv podle informační otevřenosti,“ řekl Jan
Struž, předseda Sdružení Czech Top 100. (tz)

Informační otevřenost společnosti CETELEM

Cenu Bisnode za informační otevřenost v roce 2013 získal nebankovní poskytovatel půjček,
společnost CETELEM ČR. Cena Bisnode za informační otevřenost je speciální kategorií prestiž-
ní soutěže Nejlepší výroční zprávy ČR, kterou letos již po jednadvacáté vyhlásilo Sdružení
Czech Top 100. Na dalších místech se umístil ČEZ, Komerční banka a PPF (řazeno abecedně). 



Platební morálka firem v Česku se mírně
lepší. Ukazuje to čerstvá analýza společ-
nosti ČSOB Factoring. Ve třetím kvartále
letošního roku průměrně hradily firmy své
závazky za 73 dní. To je o dva dny lepší vý-
sledek, než tomu bylo v předešlém čtvrtle-
tí, a je to dokonce o tři dny méně, než
v tomu bylo roce 2013. I přes průměrně
lepší schopnost platit si však například vi-
ditelně pohoršili dodavatelé služeb a zbo-
ží do zdravotnictví, ti na své peníze čekají
celé čtyři měsíce. Naopak se ale lepší 
situace v potravinářství nebo automo -
bilovém průmyslu. 

Aktuální výsledky analýzy společnosti ČSOB
Factoring, která dlouhodobě sleduje platební
morálku firem, ukazují, že se platební morálka
subjektů v Česku začala v tomto roce zlepšo-
vat. Souhrnně lze říci, že pozitivní trend, ve
kterém se nepochybně odráží také růst tuzem-
ské ekonomiky, zaznamenala většina sledova-
ných odvětví. Oproti průměrné platební mo-
rálce v roce 2013 hradí totiž své závazky v krat-
ším čase odběratelé ve strojírenství, potravi-
nářství, automobilovém průmyslu nebo
maloobchodu. Nejviditelnější zlepšení plateb-
ní morálky zaznamenává potravinářství, které
si polepšilo ze 76 na 66 dní. Stejně tak v auto-
mobilovém průmyslu došlo k urychlení place-
ní závazků o deset dní a obor tak vévodí statis-
tice s nejlepším výsledkem průměrné doby
plateb s 56 dny. „Tok peněz se v Česku zrychlil.
Znamená to tedy logicky i rychlejší úhrady zá-
vazků dodavatelům. V řadě oborů, které pro-

střednictvím factoringu financujeme, ale vidí-
me, že firmy se stále potýkají s nedostatkem
provozního kapitálu, jehož doplnění může na-
víc uvolnit prostředky, které by mohly investo-
vat do svého rozvoje,“ umírnil optimizmus To-
máš Morávek, předseda představenstva společ-

nosti ČSOB Factoring. Podrobnější pohled na
čerstvou statistiku mu dává za pravdu. Na po-
myslném opačném konci figurují třeba odbě-
ratelé ze zdravotnictví, kteří hradili ve třetím
kvartále své závazky po rekordně dlouhých
čtyřech měsících. 

Stále to nestačí 
V rámci sledovaných zemí z hlediska platební
morálky si Česko vede i přes mírné zlepšení stá-
le nevalně, například od slovenských firem do-
stanou dodavatelé služeb a zboží zaplaceno
o devět dní dříve než u nás. „Nejstabilnější
v platební morálce jsou firmy v Německu. Ty ta-
ké s průměrnou úhradou závazků za 41 dnů ve-
dou naši statistiku s nejkratší dobou úhrady,“
řekl Tomáš Morávek. 

Komentář k Indexu ČSOB Factoring 
III. Q 2014: Návrat k normálu
Ekonomika oživuje a zlepšuje se také platební
morálka firem. Index úhrad po splatnosti se sice
zhoršil o 5 bodů, ale zůstává stále v optimistic-
kém pásmu pod dlouhodobým průměrem.
Mírné zhoršení Indexu úhrad po splatnosti
však může být dán zkrácením návratnosti po-
hledávek. 

„Index návratnosti pohledávek ukazuje
zkrácení splatnosti pohledávek firem, a svědčí
tak o zrychlení obrátky peněz. To může přispět
dále k oživení ekonomického růstu, který ale ne-
ní ještě zcela stabilizován, jak naznačují horším
výsledkem pohledávky po splatnosti,“ řekl Petr
Zámečník ze společnosti Fincentrum. (tz)

Vysvětlivka:
INDEX ČSOB Factoring je odrazem reálné eko-
nomiky a indikuje její stav dříve, než se projeví
v hrubém domácím produktu. INDEX vychází
z odchylek skutečné návratnosti pohledávek
a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru
daných veličin.

Reálná doba návratnosti Doba po splatnosti 
pohledávky pohledávky

Odvětví 3.Q 2014 2.Q 2014 2013 3.Q 2014 2.Q 2014 2013
Zdravotní péče 120 123 117 51 52 37
Výroba základních kovů, 

75 76 77 14 13 14
hutnictví a slévárenství
Strojírenství 76 74 80 11 11 9
Potravinářství 66 68 76 10 10 19
Automobilový průmysl 56 63 66 4 4 3
Velkoobchod 63 67 68 9 10 11
Stavebnictví 89 96 92 29 35 28
Maloobchod 68 78 72 15 18 16
Doprava 66 60 66 8 9 12

Průměrná návratnost Průměrná doba placení 
pohledávek od vystavení faktury pohledávek od data splatnosti

Země 3.Q 2014 2.Q 2014 2013 3.Q 2014 2.Q 2014 2013

Česko 73 75 76 14 14 14
Německo 41 41 41 -2 -4 -2
Slovensko 64 53 60 8 10 8
Francie 63 63 64 3 2 3
Rakousko 48 45 50 5 0 5

Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
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Platební morálka firem se lepší, 
ale ne ve všech oborech

PŘEHLED VYBRANÝCH OBORŮ (údaje uvedeny ve dnech)

PLATEBNÍ MORÁLKA V RÁMCI EUROZÓNY (údaje uvedeny ve dnech)


