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dluhy Řecka přesáhly 160
procent HDP a je na po
kraji bankrotu.VelkáBri

tániealedokázalapodruhésvě
tové válce splatit dvakrát větší
dluh. Některé jihoamerické ze
mězasemuselyvhistorii vyhlá
sit částečnýbankrotpřidluzích
přes 15procentHDP.Kde jehra
nicebezpečnéhozadluženía jak
je na tomČeská republika?
AmeričtíekonomovéCarmen

Reinhartová a Kenneth Rogoff
vesvéstudii vycházející zdatze
40 zemí ukazují, že u zadlužení
ve výši 60 procent HDP klesá
mírně kvůli nákladům na dluh

výkonekonomiky.Přizadlužení
nad 90 procent HDP je pokles
znatelný. Země semůže dostat
dosituace,kdypoklesekonomi
ky zvyšujepoměrdluhukHDP.
To vystraší věřitele, vzrostou
úrokyzpůjček,narostoudluhy,
dál poklesne ekonomika a vý
sledkem je bankrot.
Záležíale inadalšíchparame

trech.Velkéahistorickyspoleh
livé země jako Británie si mo
houdovolit vyššídluh. Investo
ři jim nezvedají úroky, protože
se o své peníze nebojí. Více se
mohouzadlužit i rychle rostou
cí ekonomiky. Důležité je i slo
žení dluhu. Všeobecně se má
za to, že více semohou zadlužit
země,kterésipůjčujídoma.Do
mácí investoři jenebudoutlačit
k bankrotu, protože by poško
dili sami sebe.EkonomovéHei
nerFlassbeckaUgoPanizzaale
zjistili, že bezpečnější je zadlu
žit se v zahraničí, umezinárod
ních organizací či států.
Jak jenatomČesko?Nášdluh

se pohybuje okolo 40 procent
HDP, věřiteli jsou soukromé
instituce, ekonomický růst je
pomalý. Podle analýzy Davida
Marka z firmy Patria Finance
je pro ČR nebezpečná hrani
ce dluhu okolo 50–60 procent
HDP. Jsme alemalá země, a na
vícvEvropě.Vsouvislosti sdlu
hovoukrizívEvropěužinvesto
ři přestávajímalýmevropským
zemí věřit a brzy pro nás může
být i současný dluh neúnosný.
Pokud ekonomika nezrychlí, je
třeba ji snížit zadlužení ke 30
procentůmHDP.

jak vysoký státní
dluh je nebezpečný?

vysoký dluh státu
snižuje ekonomický růst.
u velkých zemí začíná
hospodářské zpomalení
při dluzích přes 60 procent
hdp.
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rychlé občerstvení

třetí největší americký řetě
zec spizzouPapaJohn’smá
zájemvstoupitnačeskýtrh.
„Chtěli bychom najít part

nera, kterýbymělvhorizontupěti
až sedmi let zájemo otevření 15 až
20 restaurací,“ řekla HNErin Sny
derová,manažerkapromezinárod
níspolupráciPapaJohn’s.Očekává,
žeběhemšesti aždevítiměsícůna
jdou partnera.
PapaJohn’spřitomnení jediným

fastfoodem, který chystá expan
zi do Česka. Podnikat zde formou
franšízychce i osmdalšíchameric
kých řetězců, jakonapříkladGreat
American Cookies či Marble Slab
Creamery.
V Česku se ale daří i stávajícím

řetězcům KFC, McDonald’s nebo
Starbucks. Místo jedné restau
race Burger Kingu v roce 2008 je
jich nyní v Česku přes deset. Vče
ra firmaotevřela svou 12. pobočku
v centru Prahy v novém designu.
Restaurací Starbucks lze v Česku
navštívit 12, KFC56, aMcDonald’s
dokonce 88.

Expanze a modernizace
„Rozvoj v Česku odpovídá plánu.
Naše podnikání hodnotíme jako
velmiúspěšné,“ říkáDrahomíraJi
ráková,mluvčíMcDonald’s. „Česká
republika je jedním z našich nejú
spěšnějšíchtrhůvEvropěspolečně
s Polskem aRuskem,“ uvedl regio
nální manažer KFC Libor Hubík.
I Starbucks si Česko pochvaluje.

Většina amerických fastfoodů tak
plánuje další rozvoj.
McDonald’s chce otevírat 3 až

5 restaurací ročně, ty již fungují
cí bude rekonstruovat a zavádět
do nich kavárny. Starbucks má
otevřít první pobočku mimo Pra
hu, a to v Ostravě. V KFC věří, že
Českomápotenciál pro dalších 40
a 50 nových restaurací především
ve městech nad 100 tisíc obyvatel
a u frekventovaných dálnic. Jen
letos jich chce otevřít sedm. Star
bucks,KFC iMcDonald’s se shodu
jí, žepočtyzákazníků iprofitabilita
rostou. McDonald’s uvádí nárůst
počtu zákazníkůo téměř třimilio
ny za poslední rok na necelých 62

milionů. V tržbách se to projevilo
růstem o 5,2 procenta.
KonkurovatKFCchcedruhýnej

větší řetězeckuřecíhorychléhoob
čerstvení na světě Church’s Chic
ken – Texas Chicken. „Na trh ale
vstoupíme, až najdeme vhodného
partnera,“ sdělilHNviceprezident
firmy pro rozvoj Bill Schreiber.
Jeho společnost plánuje nejprve
rozjet podnikání v Praze, později
se porozhlédne po dalších oblas
tech. „Počet našich restaurací od
hadujeme tak na 25 až 35,“ vysvět
lil. Partnera hledá i síť restaurací
snabídkoumléčnýchkoktejlůDai
ry Queen. „Jednáme se skupinou,
která má vážný zájem o partner

ství v Česku a zřejmě i v soused
ních zemích. Rozhovory jsou ale
v počáteční fázi,“ upozornil Amir
Kremer, viceprezident pro mezi
národní expanzi sítě. První restau
race tak zřejměneotevředřívenež
za rok.

Lákadla českého trhu
Příznivou situaci na trhu potvr
zuje i Jiří Böhm, mluvčí konzul
tační společnosti PROFIT system
franchise services. „Pro zahranič
ní franšízy je atraktivní stále vyšší
koupěschopnost českých zákaz
níků, vysoká koncentrace nákup
ních center, velmi hustá dopravní
síťavysokámobilitaobyvatelstva,“

sdělilHN.Podleněj je český trhdo
stupnějšínež trhyvzemíchzápad
níEvropy,kde jesilnějšíkonkuren
ceakdenejsouamerické fastfoody
vždy vnímány pozitivně.
Pro americké firmy je český trh

atraktivní i z jinéhodůvodu. „Mno
hé americké značky vnímají Čes
kourepubliku jakobránudostřed
ní a východní Evropy, chtějí si zde
zřídit své centrum a pronikat
nadalší trhyv tomtoregionu,“ řek
la HN Jana Rückerová z obchod
ního oddělení Velvyslanectví USA
v Praze.
Nevýhodou českého trhu jsou

však podle řetězců vysoké daně
a složitá legislativa v oboru.

Do Česka míří osm
nových sítí rychlého
občerstvení z USA

Stávajícím řetězcům se
zde daří a plánují další
rozvoj a modernizaci

barbora strnadová,
simone radačičová
autori@economia.cz

Český trh je rájem fastfoodů.
Dalším bude pizza Papa John’s

nejlepší design má ferrari ff
přední

světoví
automobiloví
designéři
vybrali jako
nejkrásnější
auto loňského
roku ferrari
ff. to se
stalo vítězem
soutěže
autodesign
awards 2012.
v kategorii
konceptů
odborná
porota nejvíce
ocenila
hybridní
volkswagen
xL1. foto: čtk

internet

Internet potřebuje zákony, ale jiné
než dnes, říká jeho zakladatel

Demonstrace za svobodu inter
netu otevírají otázku, jestli mají
pravidla na něm určovat tradiční
státy a vlády. Podle Stevena Croc
kera, spoluautora sítě ARPANET,
zekterédnešní internetvznikl, své
slovomítmají.Nikolivalev takové
míře jakodnes. „Určitáspolečenská
kontrola je potřeba,“ říká Crocker.
„Nejdůležitější jemezinárodníspo
lupráce,“upozorňujes tím,žestáty
musí hrát svou roli, protože na in
ternetu jsou stejně jako v normál

ní společnosti všechny typy lidí.
Zákony a pravidla by podle něj ale
mělybýt jenspolečnýmminimem.
Hlavní je, aby prostředí internetu
bylo bezpečné a lidé mohli spolu
bez problémů spolupracovat.
Předseda správní rady společ

nosti ICANN, spravující celosvě
tové internetové domény, přijel
oslavit 20 let internetu v Česku se
svými protějšky z CZ.NIC. 44. svě
tový kongres ICANN se bude ko
nat od 24. do 29. června letošního
roku v Praze.
více o tématu strany 14 a 15,
celý rozhovor s s. crockerem
v zítřejších hn

jan klesla
jan.klesla@economia.cz

velká fastfoodová pětka v čr
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great american
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americké
sušenky

marble slab
creamery
ručně míchaná
zmrzlina
a dezerty

carl’s jr.
omelety,
hamburgery

church’s chicken
– texas chicken
pokrmy z kuřecího
masa

dairy Queen
mléčné koktejly
a nealko

pretzelmaker
preclíky

applebee’s
klasická
americká jídla

5mcdonald’s

88
restaurací

kfc

56
restaurací

subway

8
restaurací

burger king

12
restaurací

starbucks

12
kaváren

kdo se ještě chystá do česka

kdo je pappa john’s

3. největší „pizzový“ řetězec v usapo pizza Hut a domino’s pizza

celkem na světě provozuje 3646 restaurací

tržby za rok 2010 1,13miliardy dolarů

Čistý zisk za rok 2010 51,9milionu dolarů


