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Brno a jižní Morava
Jižní Morava

Američanům se líbí
Podyjí i Mikulov
Americký portál The Travel Vlogger zařadil Znojmo s Podyjím
a město Mikulov do první desítky
top návštěvnických cílů v České republice. Hodnotitelé strávili loni
v květnu v republice tři týdny, výsledkem je video představující ty
nejzajímavější destinace. „Česká republika předčila naše očekávání,
národní parky a přírodní rezervace
jsou neuvěřitelně krásné,“ napsali
provozovatelé portálu. (md)

Znojmo

Stromy dostanou
zdravotní karty

MLADÁ FRONTA DNES ❘ pondělí 25. 7. 2016

Brno DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/DnesBrno

Už žádný exekutor. Peníze
vymůže speciální software z Brna
Jen třetinu dluhů platí
české firmy včas. Ty
menší z nich je ale složité a drahé vymáhat.
Změnit to má speciální
aplikace vytvořená
v Brně, která má ambici částečně nahradit
exekutora.

Nějak tak uvažovali Brňan Tomáš
Hradský a Pražan Robert Novotný,
když zakládali svůj „startup“ s názvem Inkaso24. V Brně vznikla aplikace, kterou může živnostník či třeba malá firma několika kliky nasměrovat na dlužníka. Místo živého exekutora pak začne dluhy vymáhat robot. Začínající služba zatím nemá v Česku srovnatelnou
konkurenci.
Vymáhání za tři stovky
„Do naší aplikace dotyčný dluhy
nahraje, třeba všechny svoje vystavené faktury měsíc po splatnosti.
Chceme pomoci všem, kterým někdo dluží, jednoduchým způsobem
pohledávky vymoct co nejrychleji.
Nemá smysl čekat rok, protože pak
už se dají peníze vymáhat jen velmi těžko,“ konstatoval jeden ze
spoluzakladatelů firmy Tomáš
Hradský.
V oboru přitom rozhodně není
nový. Už osm let vyvíjí software
pro advokáty a správce pohledávek, pomocí kterých spravují dluhy, které předtím nakoupili například od bank. To je ale pro ty, kteří
takových dluhů nemají stovky či tisíce, zbytečně složité řešení, se kte-

Fakta
Jak aplikace funguje
● Firma či živnostník zadá na
webu dluh a naskenuje doklady.

Automaticky se spustí upozorňování dlužníka.
●

Chodí SMS, doporučené dopisy
i e-maily.

●

Jeden dluh stojí vymoci zhruba
300 korun.
●

Příležitost Hradský a Novotný cítí
kvůli českým zákonům. „Pokud se
dnes chce zaplacení faktury v prodlení domoci například drobný instalatér, musí za právníkem.
Zákon ale spíše chrání dlužníka,
než aby chránil věřitele. U nízkých
pohledávek do padesáti tisíc korun
se zásadně snížily stanovené náhrady za náklady řízení, takže právník
chce například 5 tisíc korun a vyhláška přisuzuje 1 500 korun. Zmíněný instalatér pak má často tendenci místo toho dluh neřešit, než
aby na vymáhání doplácel,“ popsal
Novotný, který se jako advokát problematice vymáhání pohledávek věnuje už několik let.

Znojemské stromy získávají postupně zdravotní karty. Z nich zájemci
vyčtou jejich stáří, zdravotní stav
nebo navržený postup pro jejich
ošetření. Před dvěma lety se prvními „pacienty“ staly stromy v městském parku, později přibyly ty v Jubilejním parku a alej v Pražské ulici. Nyní svou zdravotní kartu, jak
se lidově pasport stromu nazývá,
dostanou i další stromy ve městě,
například v Louckém parku, na
hřbitově v Konicích a v Příměticích, na městském hřbitově i na Žižkově a Máchově náměstí. Celkem
jde o 426 stromů. Všechny se objeví na webu www.stromypodkontrolou.cz, kde mohou lidé péči o ně
ohlídat. (md)

Lukáš Valášek
redaktor MF DNES

Velká nad Veličkou

Za wakeboarding zaplatí podle počasí

Horňácké slavnosti
zlákaly 10 tisíc lidí

BRNO Průměrná česká domácnost
vloni dlužila 132 tisíc korun a zadlužení pořád roste. Celkem Češi dluží
zhruba 1,3 miliardy a podobně jsou
na tom i firmy. Ty navíc podle nejnovějších statistik poradenské firmy Bisnode včas zaplatí jen zhruba
třetinu faktur. Vymáhat hlavně
menší pohledávky cestou soudu
a exekutora je ale zbytečně zdlouhavé a drahé. Jak pro věřitele, tak
i pro dlužníka, kterému často kvůli
exekutorovi dluh nabobtná o desítky tisíc korun.

rým je zároveň poměrně náročné
zacházet.
V případě Inkaso24 stačí vyplnit
pár kolonek o dlužníkovi a pohledávce na webu, naskenovat doklad
a pak už automaticky v časových intervalech začnou chodit e-maily,
doporučené dopisy i SMS žádající
zaplacení dluhu. Věřitel přitom má
přesný přehled, co už aplikace udělala a co se ještě chystá udělat. Za
jedno takové vymáhání se platí do
tří stovek korun. A ambice má začínající firma velké. Jen živnostníků
je v Česku kolem milionu.

Zaplňují díru na trhu
Inkaso24 zatím využívá díru na
trhu, protože vymáhání menších
jednorázových dluhů dnes pro většinu advokátních kanceláří či inkasních agentur není zajímavé. Spoluzakladatelé služby přitom nabízejí jednorázové vymáhání dluhů, ale
i systematický postup. „Pak si
v účetnictví stačí nastavit, že k nám
putují například všechny faktury,
které jsou měsíc po splatnosti. Účetní, které to bývá mnohdy nepříjem-

Přes deset tisíc lidí přijelo na letošní Horňácké slavnosti do Velké nad
Veličkou na Hodonínsku. Za vysokou návštěvností je podle pořadatelů hlavně pěkné počasí. Zájem lidí
byl enormní a prakticky na všechny pořady byly fronty. Do Velké
nad Veličkou jezdí lidé za autentickým folklorem. Programy jsou složené pouze z pořadů z Horňácka,
tedy moravsko-slovenského pomezí. (ČTK)

Jižní Morava

Lidé mohou
vybírat alej roku
Lidé mohou nominovat kandidáty
do šestého ročníku soutěže o nejkrásnější alej roku, a to až do 23. října. O vítězi se poté rozhodne hlasováním na webu. Cílem ankety je
podnítit zájem veřejnosti o stav veřejné zeleně. Nominovat stromořadí do soutěže mohou zájemci na
webu www.alejroku.cz, a to zasláním fotografie a případně i připojením příběhu. Loni vyhrálo kaštanové stromořadí u Jedovnic na Blanensku. Konkurenci odzbrojil počet bezmála 1 400 hlasů z 8 000
celkově odevzdaných hlasů. Na
ocenění bylo navrženo 65 stromořadí. Na druhém místě skončila březová alej u Melkova na Blanensku.
(ČTK)

Hustopeče

Město koupí
obrazy rodáka
Hustopečští radní se rozhodli koupit dva obrazy hustopečského rodáka Jana Obšila s tematikou jižní Moravy celkem za 35 tisíc korun. Díla
město koupí od soukromých vlastníků. Dětství strávené v Hustopečích na malíři, ale hlavně scénografovi zanechalo významné stopy.
Například časté návštěvy zdejšího
kostela vedly k tomu, že se ani za
totality nevyhýbal křesťanské tematice. V Městském muzeu a galerii
v Hustopečích je až do konce srpna
k vidění část z jeho celoživotní práce. (sol)

Adrenalin na hladině Zakladatel tratě na Brněnské přehradě Pavel Trčala si na wakeboardu dovolí i parádičky. Trať ovšem bude sloužit nejen zkušeným
sportovcům, ale i těm, kteří na prkně nikdy nestáli a chtějí si netradiční vodní sport vyzkoušet. Foto: Anna Vavríková, MAFRA
Michaela Vaisová
spolupracovnice MF DNES
BRNO Za adrenalinovým vodním
sportem už Brňané nemusí k moři,
ale mohou si ho užít přímo ve svém
městě. Firma City Sports totiž na Brněnské přehradě rozjíždí wakeboarding, což je jízda na prkně podobném snowboardovému. Prkno táhne po vodě vlek, který organizátoři
vybudovali v Rakovecké zátoce.
Stavební úřad vleku zatím povolil
pouze zkušební provoz. Organizátoři tak vozí spíše známé a kamarády.
„Certifikační úřad vlek už kontroloval a shledal ho technicky způsobilým. Pro kolaudaci ještě čekáme na
kontrolu budovy zázemí vleku z krajské hygienické stanice,“ vysvětlil ma-

jitel vleku Pavel Trčala s tím, že potřebná povolení se trochu zdržují
kvůli dovoleným hygieniků.
Sportovci se svezou na dráze přibližně 170 metrů dlouhé a po vodě
se můžou projet na různých typech
prken nebo na vodních lyžích.
„Vlek je dvě stě metrů dlouhý. Bohužel nám zastupitelé nedovolili
umístit sloup do vody, takže prvních asi třicet metrů vede kolem zdi
terasy. O tuto délku je dráha zkrácena,“ sdělil Trčala.
Aby si lidé mohli zkusit jízdu po
vodě, nemusí být zkušenými sportovci. „Nabízíme speciální wakeboardy pro začátečníky s větším výtlakem, na kterých to zvládnou i jezdci, kteří například nikdy nejezdili
ani na snowboardu. Pro malé děti
nebo prostě pro ty, kteří se nechtějí

namočit, nabízíme jízdy na nafukovacích paddleboardech,“ řekl Trčala.
Pro oficiální provoz majitel vymyslel originální ceník. „Chceme mít nižší ceny než konkurence, a abychom
motivovali jezdce k návštěvě i při nepříznivém počasí, bude cena jízdného přímo úměrná teplotě vzduchu,“
uvedl majitel vleku. Při krásném počasí a teplotě 35 stupňů bude cena
jízdného 350 korun za hodinu. Pokud bude venkovní teplota dvacet
stupňů, bude cena jízdného dvě stě
korun a podobně. „V případě, že se
nějaký otužilec odváží jezdit například při teplotě minus dva stupně,
zaplatíme mu dvacet korun na hodinu. V minus čtyřech stupních bude
provoz vleku ukončen, protože při
této teplotě přehrada zamrzne. Exis-

tuje samozřejmě i možnost jezdit po
sněhu, ale to bychom ho museli vyrobit, protože tolik přírodního sněhu v Brně nebývá,“ říká Trčala, jehož firma chce mimo jiné v Brně
také vybudovat sjezdovku pro zimní
lyžování.
Milovníci vodních sportů dosud
neměli v Brně příliš možností vyžití.
Na wakeboardy jezdili do autokempu ATC Merkur Pasohlávky, kde je
velký vlek utvořený do kruhu s překážkami. Za hodinu tam dospělí zaplatí v týdnu 350 korun, o víkendu
o čtyřicet korun více. „Jezdím hlavně v Pasohlávkách, ale zkouším kvalitu wakeparků i mimo Česko, například v Chorvatsku, Rakousku nebo
na Slovensku. Ale vlek v Brně chci
určitě co nejdřív navštívit,“ říká Brňan Michal Přichystal.

né, na to už nemusí myslet a stará
se o to automatická aplikace,“ dodal Hradský.
I drobný podnikatel tak vlastně
dostává k dispozici službu, kterou jinak za mnoho milionů využívají například banky nebo mobilní operátoři.
Družstva jsou odpovědná za
správné vymáhání dluhů
Pro ty nejzarytější dlužníky přitom
na webu existuje i tlačítko „odeslat
právníkovi“. Toho si zatím firma
může nastavit sama. „Plánujeme
ale v každém kraji najít právní kanceláře, se kterými budeme spolupracovat. Ty tak dostanou hotový
spis se všemi dokumenty a budou
se moci věnovat vymáhání u soudu,“ dodal Novotný.
Pečlivé vymáhání má přitom
i právní rozměr. Řada firem má totiž jiné vlastníky a jiné jednatele.
Ale právě jednatelé jsou zodpovědní za to, že se chovají s péčí řádného hospodáře a dluhy vymáhají. Jinak se vystavují riziku postihu majitelem sami. „A stejnou povinnost
vymáhat dluhy mají i předsedové
bytových družstev, i když to často
netuší,“ uzavřel Hradský.

Fasády
historických
domů v Brně
prokouknou
BRNO Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj chce do konce listopadu dokončit opravy fasád historických budov v centru Brna, které využívá. Z fasád staveb, ve kterých
kdysi sídlil řád augustiniánů nebo
zemské úřady, už padala omítka.
Do oprav investuje úřad kolem
20 milionů korun.
Úřad opraví zhruba dvě třetiny
areálu na Moravském náměstí a Běhounské ulici včetně takzvaného
Místodržitelského paláce, tedy objekty, které vlastní stát. Moravská
galerie, která spravuje zbytek budov, zatím na opravy peníze nemá.
Opravené budou tedy letos zhruba
dvě třetiny areálu.
„Fasády už byly v havarijním stavu. Na chodníky padaly kusy štukových prvků. To se týkalo zejména
Běhounské ulice,“ uvedl Marcel
Krupka z Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Podle něj se po
rekonstrukci využití objektů nezmění. Dál budou v interiérech zejména kanceláře. Objekty se neopravovaly desítky let.
Historie areálu je podle webu Moravské galerie úzce spjata s kostelem svatého Tomáše a sahá až do
poloviny čtrnáctého století. Právě
v té době byl areál jako augustiniánský klášter založen v těsné blízkosti městských hradeb moravským markrabětem Janem Jindřichem.
Současnou podobu však získal
tento stavební komplex jednak
v 60. letech 17. století a zejména
pak za barokní přestavby prováděné od 30. let až do roku 1752 pod
vedením brněnského stavitele Mořice Grimma, po jejímž ukončení
byl brněnský klášter povýšen na
opatství.
V areálu byla koncem 18. století
krátce olomoucká univerzita. Poté,
co v důsledku josefínských reforem na počátku 80. let 18. století
byli augustiniáni nuceni přestěhovat se do budov starobrněnského
kláštera, byly do uprázdněných reprezentativních prostor takzvaného dikasteriálního paláce nadlouho umístěny nové státní, zemské
a stavovské úřady. A podobné využití má areál dodnes. (ČTK)

