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Vážení a milí čtenáři,
v tomto čísle časopisu Komora.cz najdete
na straně 45 další pokračování informací
o daňové reformě. Při čtení jednotlivých
paragrafů, odstavců a bodů stále více nabý-
vám pocitu, že reforma jde správným smě-
rem. Bohužel ale stále klikatějšími a složitěj-
šími cestičkami, které občas dosažení i toho
nejlépe míněného cíle vykoupí nesmírným
úsilím při zdolávání dlouhé řady drobných
nástrah a překážek.
Podnikání lze někdy také přirovnat ke spor-
tovnímu zápolení. Ani šampióni ve sportu se
ale občas nevyhnou porážce. Kdyby však
po každém prohraném utkání následovala
likvidace sportovců, asi by brzy bylo po
sportu jako takovém. Obdobně i v podnikání
je třeba umožnit čestně prohrát nevydařený
zápas. Tak, aby vítězové dostali to, co jim
náleží, ale poražený přežil a mohl znovu
začít trénovat a pokoušet se o úspěch
v dalším utkání. O tom hovoří články týkající
se nově připravovaného insolvenčního záko-
na na straně 12.
Když už jsem použil příměr ke sportu,
zůstanu u něj. Málokdo se pozastavuje nad
tím, že vrcholoví sportovci po skončení své
sportovní dráhy v řadě případů nastupují
dráhu jinou. Trenérskou, dráhu sportovního
funkcionáře či pedagoga, nebo pracovní
v jiném oboru. Nikdo neposílá třeba hokejis-
ty či fotbalisty na prahu čtyřicítky, pokud jim
zdraví slouží, do nemocnic či do ústavů pro
vysloužilé sportovce. A tudíž nemůže být
překvapením, že i lidé činní v jiných oborech
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nehodlají po skončení své profesní dráhy
pouze vysedávat na lavičkách v parku.
Řada z nich začíná další veskrze aktivní
část svého života, ve které se může pokusit
prožít mnohé z toho, co jim bylo předtím
nedostupné. Tím se oblast aktivního prožití
stáří stává zajímavou i pro podnikání, rozvíjí
se nové obory činnosti i marketingové pří-
stupy. I o tom se dočtete v článcích na téma
seniorbyznys na straně 20.
Tak jako většina dokumentů či dopisů končí
podpisem (doporučuji přečíst si článek na
straně 42), i já připojuji ten svůj. Podpis je
jedna z nejvíce vypovídajících vizitek každé-
ho člověka. Charakterizuje jeho osobnost
i momentální rozpoložení v okamžiku jeho
vytváření. Ve chvíli, kdy tak činím, se cítím
velmi uvolněně a příjemně a doufám, že
se tak budete cítit při čtení listopadového
vydání časopisu Komora.cz i vy.

Ing. Petr Karásek, MBA

Výkonný ředitel Jablonex Group



cz1 1
Komora.cz
Měsíčník Hospodářské
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji
číslo 11 / ročník 8, listopad 2007

Novýfenomén
- seniorbyznys!
strana 20

"Koruna je důležitý
polštářčeské
ekonomiky"
rozhovor s ekonomem
Pavlem Kysilkou, strana 26

DluhAlfonsu
Muchovi
strana 50


