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Vážené dámy,  
vážení pánové,
od minulého news- 
letteru proběhlo 
více událostí, než 
většina z nás čekala 
a než je nám milé – 
povodně, nevídaná 

vedra, pád vlády, rozpuštění parlamentu, 
pár afér a spousta diskuzí s nejasným vý-
sledkem. Ale vedle všech změn tu jsou 
jistoty, se kterými nic neotřese. Třeba po-
vinnost platit daně a řádně vést veškerou 
související administrativu. Možná i proto 
je mezi účetními tolik tak spolehlivých 
lidí. Vědí, že ať se stane cokoliv, musí svou 
práci udělat správně a  veškeré výkazy 
odeslat včas. 

A i když můžeme s napětím čekat, jak 
dopadne politický vývoj, je téměř jisté, 
že nám přinese ještě komplikovanější 
účetní a daňové předpisy, nová pravidla 
a  nové povinnosti. Možná bych z  toho 
měla mít jako daňová poradkyně radost, 

ale není tomu tak. Mnohem raději bych 
otevírala číslo o snížení daní a zjednodu-
šení daňové soustavy. 

Nicméně číslo, které otevíráte, se 
svými hlavními články věnuje novele zá-
kona o DPH, kterou ministerstvo financí 
připravilo ještě pod vedením Miroslava 
Kalouska. Změny vstoupily v účinnost již 
na začátku letošního roku, ale až nyní je 
jasnější, jak jim správce daně rozumí a co 
bude od  plátců požadovat. I  když, jak 
uvidíte, to pořád ještě není úplně jasné. 
Přinášíme také inspirativní rozhovor s fi-
nanční ředitelkou úvěrové pojišťovny 
KUPEG Miladou Šturcovou a vracíme se 
také k  vernisáži obrazů Karolíny Rossí, 
Kateřiny Zagdoun a Kryštofa Rybáka.

Přeji Vám, aby Vás čtení newslet-
teru bavilo a  abyste si nenechali zkazit 
náladu tím, co slyšíme v  televizi nebo 
čteme v  novinách. Podle předpovědí 
počasí nás čeká příjemný slunečný pod-
zim, do  kin přichází nový Hřebejkův 
film s Aňou Geislerovou, možná nás če-

Ještě docela nedávno tomu bylo tak, 
že u DPH jde o správné posouzení, kdy 
vzniká jaký nárok, tedy o znalost přísluš-
ných ustanovení zákona a jejich správný 
výklad. Správné vystavení faktury před-
stavovalo záležitost sice nezanedbatel-
nou, nicméně rutinní. 

Na  začátku letošního roku však 
vstoupila v  platnost tzv. technická no-
vela zákona o  DPH, která ustanovení 
o daňových dokladech mění. Pro ty, kdo 
by měli zájem zákon otevřít, uvádím, že 
se jedná o §§ 26 – 35a zákona 235/2004 
Sb. Důvodem změny je implementace 

POŽADAVKY NA DAŇOVÉ DOKLADY 
OD ROKU 2013: ZJEDNODUŠENÍ NEBO KOMPLIKACE?

kají hezké okamžiky s  našimi blízkými 
a třeba se bude i dařit v práci. A od trablů 
s daněmi a účetnictvím je tu LERIKA. 

Ivana Ottová

Až do začátku letošního roku jsem si myslel, že vystavit nebo obdržet fakturu 
je jednoduchá banální záležitost. A  že stejně jednoduché je zkontrolovat, zda 
má faktura všechny povinné náležitosti. A  vidíte, přišla novela zákona o  DPH, 
která nám měla zjednodušit práci, a my musíme řešit otázky jako způsob pro-
kázání věrohodnosti původu či neporušenosti obsahu po celou dobu existence 
dokladu nebo vytváření auditní stopy. Nicméně v praxi nemusí být práce s daňo-
vými doklady až tak složitá, a možná nám přece jen nějakou práci ušetří. 

Evropské směrnice 2010/45/EU sjedno-
cující pravidla v  rámci EU a  nastolující 
rovnocennost dokladů v  elektronické 
a  listinné podobě. Deklarovaným cílem 
bylo zjednodušení, zejména pro menší 
podniky. Zda se to povedlo, to nechá-
vám na posouzení čtenáře. 

Jak se vyhnout nepříjemným 
překvapením
Náležitosti daňového dokladu či lhůty 
pro vystavení se příliš výrazně nezměnily. 
Zákon ale nově klade velký důraz na  tři 
základní povinné vlastnosti každého 
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daňového dokladu. Dodržení všech 
těch vlastností po celou dobu existence 
dokladu je přitom nutným předpokla-
dem pro uznatelnost dokladu a tím i pro 
uplatnění nároku na  odpočet daně. Tě-
mito požadovanými atributy jsou i) vě-
rohodnost původu daňového dokladu, 
ii) neporušenost jeho obsahu a  iii) jeho 
čitelnost. (podrobněji vysvětlím níže).

Už to situaci poněkud komplikuje, 
ale když k tomu přidáme fakt, že daňový 
doklad může mít jak listinnou tak elek-
tronickou podobu a že je možné doklad 
konvertovat z  elektronické do  listinné 
podoby a  naopak (pochopitelně s  nut-
ností zachování výše uvedených atri-
butů), začíná to být docela zamotané. 
A  to jsem ještě nic neřekl o  tzv. auditní 
stopě, kterou jsou myšleny „kontrolní 
mechanismy procesů vytvářejících spo-
lehlivou vazbu mezi daňovým dokladem 
a předmětným plněním“.

Že vám z toho začíná jít hlava kolem? 
Na  začátku jsem měl podobný pocit, 
ale postupem času zjišťuji, že se toho 
na  zaběhnuté praxi až tolik nezměnilo. 
Tím není řečeno, že nás správce daně 
nemůže v  brzké době něčím překvapit 
a  že to překvapení může být velmi ne-
příjemné. Proto doporučujeme osvěd-
čenou obranu – vystavovat doklady 
zcela korektně a mít tak jistotu, že se nás 
žádné takové překvapení nemůže do-
tknout. 

Kdo je odpovědný za správnost 
dokladu?
Od 1. ledna 2013 může mít daňový do-
klad jak listinou, tak elektronickou po-
dobu, přičemž platí, že obě jsou si na ro-
veň postaveny.

Daňové doklady v  listinné formě 
zcela jistě všichni známe, neboť se jed-
nalo o základní a často jedinou dostup-
nou formu. Jaké požadavky však musí 
být splněny, aby byl i  elektronický do-
klad shledán zcela vyhovujícím? Přede-
vším platí, že o elektronickém daňovém 
dokladu můžeme hovořit pouze tam, 
kde byl vystaven i obdržen elektronicky. 
Osoba, pro kterou je uskutečňováno pl-
nění a pro kterou je vystavován doklad, 
musí s  vystavením v  elektronické po-
době souhlasit. Tento souhlas je nutnou 

podmínkou nejen vystavení, ale i  pře-
dání, zpřístupnění a  uchovávání po  zá-
konem stanovenou dobu. 

Způsob výše zmíněného souhlasu je 
ponechán zcela v kompetenci účastníků 
obchodní transakce, přičemž stačí i sou-
hlas tichý, např. formou zaúčtování při-
jatého dokladu. Správce daně by neměl 
rozporovat udělení souhlasu s  vysta-
vováním daňových dokladů v  elektro-
nické podobě, pokud jej nebude zpo-
chybňovat osoba, pro kterou se plnění 
uskutečňuje. To mě vede k  myšlence 
a doporučení vyžadovat souhlas od va-
šeho klienta v písemné formě, neboť ni-
kdy nevíte, co se v budoucnu může stát 

a  tichý souhlas se bude prokazovat jen 
velmi těžko, bude-li jej váš klient zpo-
chybňovat.

Dále platí, že za správnost údajů uve-
dených na daňovém dokladu (ať již listin-
ném, či elektronickém) a jeho vystavení 
v  zákonem stanovené lhůtě odpovídá 
vždy osoba, která plnění uskutečňuje, 
a  to i  v  případě, kdy k  vystavení daňo-
vého dokladu zmocní osobu, pro kterou 
se plnění uskutečňuje, nebo nějakou 
třetí osobu. Zmocnili jste k  vystavování 
daňových dokladů vašeho odběratele? 
Pak kontrolujte, že daňové doklady vy-
stavuje správně, protože odpovědnost 
nesete vy. Ostatně, je to i v  jeho zájmu, 
neboť on je ten, kdo si uplatňuje nárok 
na odpočet daně. 

Věrohodnost, neporušenost 
a čitelnost
Jak jsem již zmínil výše, musí daňový do-
klad splňovat tři základní podmínky.

Věrohodností původu je myšleno, 
že po celou dobu lhůty pro uchovávání 
dokladů musí být zaručena totožnost 
osoby, která uskutečnila plnění, pří-
padně doklad oprávněně vystavila. 

Neporušeností obsahu zase skuteč-
nost, že daňový doklad nebyl po  celou 
dobu lhůty pro jeho uchování změněn. 
Proto by neměly být přímo na  doklad 
připojovány dodatečné informace 
(datum převzetí, údaje o  předkontaci 
apod.). K  tomu by měla sloužit jiná evi-
dence. Nicméně podle stanoviska Gene-
rálního finančního ředitelství bude i  ta-
kový doklad pokládán správcem daně 
za  neporušený, pokud bude zřejmé, že 
nedošlo k zásahu do původních údajů. 

Čitelností daňového dokladu se ro-
zumí skutečnost, že je možné takový 
doklad přečíst či se s  ním seznámit 
po  celou dobu lhůty pro jeho uchová-
vání. U  listinných dokladů to znamená, 
že některé druhy papíru či typy tisku 
(například termotisky) jsou nevhodné, 
u  elektronických dokladů zase nutnost 
mít k  dispozici software, na  kterém lze 
doklad zobrazit. 

Tři výše zmíněné základní vlastnosti 
daňových dokladů musí po celou dobu 
lhůty pro jeho uchování (zpravidla de-
set let od  ukončení účetního období) 
nezávisle na  sobě zajistit jak dodavatel 
zboží či služby, tak jeho pořizovatel či 
příjemce. Každý z  nich by měl také vy-
tvářet tzv. spolehlivou auditní stopu. 
Touto tzv. auditní stopou je míněn ne-
přetržitý tok dokumentů vyznačujících 

Emailovou komunikaci nelze 
považovat za věrohodnou 

a nebude-li doklad opatřen 
např. elektronickým podpisem, 
bude nutné zajistit dostatečně 

kvalitní a průkaznou 
auditní stopu.



Stejně jako nové požadavky na  náleži-
tosti daňových dokladů, i  institut tzv. 
nespolehlivého plátce byl zaveden no-

velou zákona o  DPH, která vstoupila 
v účinnost 1. ledna 2013. Jde o to, že po-
kud je váš obchodní partner, od kterého 
kupujete zboží nebo služby takovým 
nespolehlivým plátcem (to znamená, že 
závažným způsobem neplní své povin-

nosti ke  správě daně, například neod-
vádí DPH, ač by měl), může správce daně 
neodvedené DPH vymáhat po vás. 

Nikde však není přesně dáno, kde 
je hranice onoho „závažného způsobu“ 
neplnění povinností. Měl by o nich roz-
hodovat správce daně a již od zavedení 
tohoto institutu se mělo obecně za  to, 
že až praxe nám ukáže, jak bude správce 
daně postupovat. To se také stalo – po-
dle stanoviska Generálního finančního 
ředitelství má jít o  ty plátce daně, kteří 
dluží na DPH za tři měsíce minimálně 10 
milionů Kč, zapojili se do  podezřelých 
obchodů, dostali zajišťovací příkaz, který 
neuhradili, případně jim byla doměřena 
DPH ve výši minimálně 500.000,- Kč. 

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE 
PŮL ROKU PO ZAVEDENÍ

Institut tzv. nespolehlivého plátce už nevzbuzuje zdaleka tolik mediální po-
zornosti jako před několika měsíci, ale to by nemělo poplatníky ukolébat. 
I když registr nespolehlivých plátců zatím není prakticky použitelným zdro-

jem informací, můžete se riziku vyhnout velmi jednoduše. Pokud se rozhodnete 
obchodovat s někým, o kom tušíte, že by mohl do zmíněné kategorie patřit, od-
veďte daň přímo příslušnému finančnímu úřadu. Rozhodně tím neprohloupíte, 
o nic nepřijdete ani nikoho nepoškodíte. 

Zjistit, které subjekty do kategorie 
nespolehlivých plátců 

aktuálně spadají, 
je prakticky nemožné. 

Nově je povoleno převést 
daňový doklad z listinné 
do elektronické podoby, 

pokud zůstanou zachovány
tři základní atributy.

plnění. Tedy dokladující případ od  úpl-
ného začátku (například objednávky) 
přes výkazy, předávací protokoly a další 
záznamy, až doklad o platbě a konečný 
záznam v účetní závěrce. 

U  elektronických daňových dokladů 
lze věrohodnost původu a  neporuše-
nost obsahu daňového dokladu zajistit 
jednodušeji, a  to prostřednictvím uzná-
vaného elektronického podpisu či elek-
tronické značky, případně elektronickou 
výměnou dat (EDI) nebo zasláním do-
kladu datovou schránkou. 

Faktury e-mailem? Ano, ale…
A  co elektronické daňové doklady zasí-
lané prostřednictvím emailové komuni-
kace? I  když jsou elektronické podpisy 
čím dál tím více rozšířené, rozhodně 
neplatí, že by je měla k dispozici většina 

z nás. Můžeme tedy za elektronický do-
klad považovat takový, který klientovi 
pošleme ve  formě elektronického sou-
boru (například ve formátu PDF) e-mai-
lem?

Rád bych řekl, že ano, ale…ono to 
není zase tak samozřejmé. Emailovou 
komunikaci totiž nelze považovat za vě-
rohodnou a  nebude-li doklad opatřen 
např. elektronickým podpisem, bude 
nutné zajistit dostatečně kvalitní a  prů-
kaznou auditní stopu. Ale ruku na srdce, 
kdo z vás tak činí? Na druhou stranu, ona 
tak trochu mystická „auditní stopa“ by se 
ve většině případů v praxi měla překrý-
vat s  podklady pro dokazování nároku 
na odpočet daně, takže pokud si vedete 
řádně veškerou evidenci, neměly by 
snad ani daňové doklady zaslané elek-
tronicky prostřednictvím emailové ko-
munikace způsobit problém.

Ať už daňový doklad vystavíte nebo 
převezmete v  jakékoli podobě, musíte 
pamatovat na  povinnost jej uchovávat 
po stanovenou dobu 10 let od ukončení 
účetního období. Nově je povoleno pře-
vést daňový doklad z  listinné do  elek-
tronické podoby, pokud zůstanou za-
chovány tři základní atributy. V  praxi 
to znamená, že pokud chcete převést 
elektronický doklad do listinné podoby, 
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záležitosti typu data zdanitelného pl-
nění, popisu plnění, DIČ obou organizací 
apod. – jak je zákon vyžadoval již před 
novelou. Jak jsem ale uvedl v  úvodu, 
možná vše nakonec nebude tak složité 
a  praxe nás naučí vystavovat doklady 
správně. A třeba nám všechny ty změny 
nakonec přece jen zjednoduší práci. Co 
myslíte?

Martin Pecka

musíte na Czech POINT, pro převod z lis-
tinné do  elektronické (skenování) zase 
potřebujete uznávaný elektronický pod-
pis.

A  co říci závěrem? Vystavit fakturu 
není problém ani po  zavedení nové 
úpravy. Je však zapotřebí zajistit všechny 
tři povinné vlastnosti a kromě toho au-
ditní stopu. Vedle toho musí doklad po-
chopitelně obsahovat veškeré povinné 



Proč podstupovat zbytečné 
riziko?
První nespolehlivý plátce byl v  registru 
plátců DPH uveřejněn dne 16. května 
2013, ale od  té doby nemáme žádné 
další informace o  tom, jaký je současný 
stav nespolehlivých plátců. Zjistit, které 
subjekty do této kategorie aktuálně spa-
dají, je prakticky nemožné. Člověk by 
musel vyhledat v  registru plátců DPH 
podle DIČ (IČ) všechny existující společ-
nosti a udělat si svůj seznam těch, kteří 
jsou jako nespolehliví plátci označeni 

(existují-li ještě nějací další, než ten je-
den zmíněný výše).

To však zcela jistě neznamená, že 
byste neměli kontrolovat v  registru 
plátců DPH, zda vaši dodavatelé nejsou 
náhodou nespolehlivými plátci. A pokud 
se náhodou rozhodnete s  nespolehli-
vým plátcem obchodovat, pak rozhodně 
doporučuji využít ustanovení §109a 
zákona o DPH a daň odvést přímo na fi-
nanční úřad. Rozhodně tím neprohlou-
píte.

Martin Pecka

S  finanční ředitelkou úvěrové pojišťovny KUPEG Miladou Miladou Šturcovou 
o řízení rizik v době hospodářského útlumu, práci finančního ředitele a výběru 
konzultačních služeb

rizika podnikatelských subjektů, a  proto 
největší podíl z  ceny z  pojištění předsta-
vuje ohodnocení a  zajištění těchto rizik, 
kterými se zabývá v naší společnosti útvar 
underwritingu – neboli útvar upisování 
rizik. Zde pracují odborníci, kteří každého 
odběratele našich klientů analyzují z  po-
hledu finanční situace, platební morálky, 
atd. Tak se nám daří eliminovat zjevná 
rizika. Díky jejich zkušenosti jsme schopni 
mnohdy zachytit i  rizika, která nastanou 
až v  budoucnu – například díky široké 
analýze vývoje hospodaření odběratele 
lze odhalit, že během krátké doby skončí 
v insolvenci. Řízení rizik je proto věnována 
prvořadá pozornost. 

Pokud se týká druhé části dotazu, vel-
kou část našich klientů tvoří společnosti, 
které mají zákazníky velmi dobré – úvě-
rové pojištění je totiž součást jejich credit 
managementu (řízení pohledávek) a tudíž 
nezáleží tolik na  profilu odběratele, ale 
na  komplexní službě poskytované KUPE-
Gem. 

Prošla jste několik sektorů trhu, 
máte tedy možnost srovnání. V  čem 
se dobří finanční ředitelé liší od  těch 
méně dobrých? 
M.Š.: Čím se odlišují, tak je to skutečný 
zájem o  samotnou oblast. Není to jen 
o  přípravě suchých reportů z  účetnictví 
a  evidenci nákladů, ale jde o  to, aby člo-
věk znal a  zajímal se o  širší souvislosti 
a vztahy v daném oboru podnikání, hledal 
příčiny problémů a  analyzoval i  finanční 
důsledky různých variant řešení, byl pro 
ostatní ve společnosti dalším „obchodním 
partnerem“, který je schopen problémy 
řešit, přijít s  novým řešením a  jednoduše 
dát dohromady spojitost mezi obchod-
ním rozhodnutím a  finančním dopadem. 
Vždyť ne náhodou se ředitelé a  CEO nej-
více vybírají právě ze skupiny finančních 
manažerů a ředitelů, kde společnou linkou 

Můžete představit úvěrovou pojiš-
ťovnu KUPEG? 
M.Š.: KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. je 
úzce specializovaná pojišťovna – pojišťuje 
pouze podnikatelské subjekty, a  to proti 
riziku nezaplacení pohledávek. To je sice 
hlavní, ale nikoliv jediná služba, kterou 
klientům nabízíme. KUPEG totiž svým kli-
entům pomáhá i s výběrem bonitních od-
běratelů, pomáhá s vymáháním a také vy-
stavuje pojistné záruky pro své klienty (ty 
plně substituují záruky bankovní). Celkově 
lze tedy říci, že KUPEG své klienty kom-
plexně chrání proti finančním ztrátám.

Další, hojně využívanou oblastí naší 
činnosti, je použití pojištění jako záručního 
instrumentu pro banky v případě poskyto-
vání provozního financování oproti pohle-
dávkám.

Jen pro představu – v roce 2012 KUPEG 
pojistil svým klientům obchody v  celkové 
hodnotě 197 mld. korun.

Máte to štěstí, že pracujete v  branži, 
kde je občas viditelné, jak lidem po-
máháte. Zachraňujete podniky, které 
by jinak skončily kvůli druhotné pla-
tební neschopnosti. Nemáte nějaký 
takový hřejivý případ z  poslední 
doby?
M.Š.: Vzhledem k  důvěrnosti obchodních 
informací nemohu bohužel jmenovat. Ale 
pro ilustraci bude stačit, pokud zmíním, 
že v době nejhorších let krize – tzn. 2008-
2010 jsme svým klientům vyplatili celkem 
více než 1,2 mld. Kč. I když jsme na českém 
trhu svým klientům vyplatili nejvíce, přes 

ŘÍZENÍ FINANCÍ NENÍ 
O PŘÍPRAVĚ REPORTŮ

…společnou linkou úspěšných 
ředitelů je právě jejich 

finanční background a znalost 
propojení financí s byznysem. 

to jsme si udrželi vedoucí pozici v  oblasti 
úvěrového pojištění na trhu.

Vaše pojištění je pod jedním procen-
tem fakturované, respektive pojiš-
těné částky. Jak se vám za  takových 
okolností daří řídit rizika? Předpoklá-
dám, že Vaše služby častěji využívají 
právě ti, kdo mají problematické zá-
kazníky. 
M.Š.: Ceny pojištění odráží současnou si-
tuaci a rozložení sil na pojistném trhu, ale 
také platí, že právě nyní jsou klienti velmi 
cenově a  nákladově citliví. Pojišťujeme 
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Setkala jsem se se spoustou 
tzv. „poradců“, se kterými 

strávíte dvě hodiny na schůzce 
a máte pocit, že schůzka 

byla jen naprostá ztráta času, 
a že si problém raději 
vyřešíte nějak jinak. 
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úspěšných ředitelů je právě jejich finanční 
background a  znalost propojení financí 
s byznysem.

Je možné určit nějaké pravidlo, které 
účetní a  daňové činnosti outsourco-
vat a které pokrýt vlastními silami? 
M.Š.: Zaleží hodně na  komplexnosti dané 
oblasti a  odvětví, ve  kterém společnost 
podniká. Nicméně, jsem toho názoru, 
že spíše než na velikosti obratu čí druhu 
transakcí společnosti, záleží na  tom, jaký 
má společnost obchodní model, jak jsou 
ve  společnosti propracované a  dodržo-
vané vnitřní procesy a do jak vysoké míry 
společnost funguje na  procesních výjim-
kách. Čím jednodušší a  propracovanější, 
tím se více otevírá možnost k  outsour-
cingu. 

Znáte trh dobře z  obou stran – byla 
jste na straně firmy poskytující účetní 
a  daňové služby, dnes je využíváte. 
Máte nějaká měřítka, co by měla umět 

problém identifikovat, navrhnout varianty 
řešení a pomoci vám problém vyřešit. Se-
tkala jsem se se spoustou tzv. „poradců“, 
se kterými strávíte dvě hodiny na schůzce 
a máte pocit, že schůzka byla jen naprostá 
ztráta času, a že si problém raději vyřešíte 
nějak jinak. 

Podle čeho jste si vybrala společnost 
LERIKA? Jak se vám s  ní spolupra-
cuje?
M.Š.: A právě pro naprosto odlišný a indivi-
duální přístup spolupracuji se společnosti 
LERIKA. Nejenže jsou o  aktuální účetní 
i  daňové problematice výborně informo-
váni, mají velké zkušenosti z mnoha oborů 
a  o  problémy klientů se zajímají, shánějí 
informace a  různé přístupy z  odborných 
kruhů, snaží se navrhnout několik variant 
řešení a také vám s aplikací prakticky po-
mohou. 

A  velmi podstatná věc, jsou vždy i  ve-
lice dobře připraveni, neobyčejně rychlí, 
věcní a profesionální.

www.ler ik a.eu
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V  prostorách společnosti LERIKA právě 
probíhá výstava děl Karolíny Rossí, Kate-
řiny Zagdoun a Kryštofa Rybáka. I tento-
krát LERIKA tímto způsobem podporuje 
mladé nadějné umělce – umožňuje jim 
představit díla i těm, kdo by do speciali-
zované galerie asi nezašli, a především je 
nabídnout k prodeji.

Malířka Karolína Rossí je čerstvou ab-
solventkou Akademie výtvarných umění 
v  Praze. Umělecké zkušenosti sbírala 
také během studia na  École des Beaux 

OBRAZY KAROLÍNY ROSSÍ, KATEŘINY ZAGDOUN 
A KRYŠTOFA RYBÁKA

Arts v Paříži. Její díla v prostorách firmy 
LERIKA jsou zajímavá mimo jiné tím, že 
jsou tak abstraktní, až na  první pohled 
nevypadají jako umění. Při bližším zkou-
mání zjistíte, že se jedná o důkladně pro-
myšlené dílo a každý tah štětcem, který 
vypadá jako náhodný, má svůj smysl. 

Kateřina Zagdoun také vystudovala 
Akademii výtvarných umění v  Praze. 
Kromě malby a sochařství se věnuje také 
tanci, řadu let spolupracovala na taneč-
ních projektech a  veřejných předsta-

veních jako tanečnice 
současného i  klasic-
kého tance. Její díla jsou 
inspirována přírodou 
a přirozenými liniemi.

Kryštof Rybák je také 
absolventem Akade-
mie výtvarných umění 
v  Praze. Mladý umělec 
je známý především v zahraničí, pro svá 
díla kombinující sklo s klasickými mate-
riály, zejména bronzem a  zlatem. Jeho 
díla jsou prodchnuta výraznými zvířecí 
motivy, díky nimž je nelze na  výstavě 
přehlédnout. 

Zdá se, že i třetí výstava v prostorách 
společnosti LERIKA (po  Adéle Karger 
a  společné expozici Anny Plešmídové 
a Markéty Hlinovské) je velmi vydařená. 
Účastníci vernisáže nešetřili chválou. 
Jestli byla oprávněná, to můžete posou-
dit sami tím, že se přijdete podívat. 

firma poskytující služby a  jaká by 
měla být, aby byla pro zákazníka pří-
nosem?
M.Š.: Z  mého pohledu největší přidaná 
hodnota je, pokud má firma poskytující 
podobné služby zájem skutečně poznat 
činnost a  problémy svého klienta a  umět 
dovést daný problém ke skutečnému vyře-
šení. Není to jen o zaslání dokonale zpraco-
vaného alibistického stanoviska v barevné 
prezentaci, s  odvoláním se na  desítky 
paragrafů v  zákoně, ale naprosto nekon-
krétního a  nic neřešícího. Podstatné je 

http://www.lerika.eu
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