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Český trh je rájem fastfoodů.
Dalším bude pizza Papa John’s
Stávajícím řetězcům se
zde daří a plánují další
rozvoj a modernizaci
barbora strnadová,
simone radačičová

autori@economia.cz

Expanze a modernizace
„Rozvoj v Česku odpovídá plánu.
Naše podnikání hodnotíme jako
velmi úspěšné,“ říká Drahomíra Ji
ráková, mluvčí McDonald’s. „Česká
republika je jedním z našich nejú
spěšnějších trhů v Evropě společně
s Polskem a Ruskem,“ uvedl regio
nální manažer KFC Libor Hubík.
I Starbucks si Česko pochvaluje.
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jak vysoký státní
dluh je nebezpečný?

d

luhy Řecka přesáhly 160
procent HDP a je na po
kraji bankrotu. Velká Bri
tánie ale dokázala po druhé svě
tové válce splatit dvakrát větší
dluh. Některé jihoamerické ze
mě zase musely v historii vyhlá
sit částečný bankrot při dluzích
přes 15 procent HDP. Kde je hra
nice bezpečného zadlužení a jak
je na tom Česká republika?
Američtí ekonomové Carmen
Reinhartová a Kenneth Rogoff
ve své studii vycházející z dat ze
40 zemí ukazují, že u zadlužení
ve výši 60 procent HDP klesá
mírně kvůli nákladům na dluh

velká fastfoodová pětka v čr

mcdonald’s

88
restaurací

t

řetí největší americký řetě
zec s pizzou Papa John’s má
zájem vstoupit na český trh.
„Chtěli bychom najít part
nera, který by měl v horizontu pěti
až sedmi let zájem o otevření 15 až
20 restaurací,“ řekla HN Erin Sny
derová, manažerka pro mezinárod
ní spolupráci Papa John’s. Očekává,
že během šesti až devíti měsíců na
jdou partnera.
Papa John’s přitom není jediným
fastfoodem, který chystá expan
zi do Česka. Podnikat zde formou
franšízy chce i osm dalších americ
kých řetězců, jako například Great
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 firma otevřela svou 12. pobočku
v centru Prahy v novém designu.
Restaurací Starbucks lze v Česku
navštívit 12, KFC 56, a McDonald’s
dokonce 88.
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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
Česko má potenciál 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 i McDonald’s se shodu
jí, že počty zákazníků i profitabilita
rostou. McDonald’s uvádí nárůst
počtu zákazníků o téměř tři milio
ny za poslední rok na necelých 62

milionů. V tržbách se to projevilo
růstem o 5,2 procenta.
Konkurovat KFC chce druhý nej
větší řetězec kuřecího rychlého ob
čerstvení na světě Church’s Chic
ken – Texas Chicken. „Na trh ale
vstoupíme, až najdeme vhodného
partnera,“ sdělil HN viceprezident
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
s nabídkou mléčných koktejlů Dai
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 zřejmě neotevře dříve než
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
síť a vysoká mobilita obyvatelstva,“

sdělil HN. Podle něj je český trh do
stupnější než trhy v zemích západ
ní Evropy, kde je silnější konkuren
ce a kde nejsou americké fastfoody
vždy vnímány pozitivně.
Pro americké firmy je český trh
atraktivní i z jiného důvodu. „Mno
hé americké značky vnímají Čes
kou republiku jako bránu do střed
ní a východní Evropy, chtějí si zde
zřídit své centrum a pronikat
na další trhy v tomto regionu,“ 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.
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nejlepší design má ferrari ff
přední
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soutěže
autodesign
awards 2012.
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Internet potřebuje zákony, ale jiné
než dnes, říká jeho zakladatel
jan klesla

jan.klesla@economia.cz

Demonstrace za svobodu inter
netu otevírají otázku, jestli mají
pravidla na něm určovat tradiční
státy a vlády. Podle Stevena Croc
kera, spoluautora sítě ARPANET,
ze které dnešní internet vznikl, své
slovo mít mají. Nikoliv ale v takové
míře jako dnes. „Určitá společenská
kontrola je potřeba,“ říká Crocker.
„Nejdůležitější je mezinárodní spo
lupráce,“ upozorňuje s tím, že státy
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
měly být jen společným minimem.
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

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

výkon ekonomiky. Při zadlužení
nad 90 procent HDP je pokles
znatelný. Země se může dostat
do situace, kdy pokles ekonomi
ky zvyšuje poměr dluhu k HDP.
To vystraší věřitele, vzrostou
úroky z půjček, narostou dluhy,
dál poklesne ekonomika a vý
sledkem je bankrot.
Záleží ale i na dalších parame
trech. Velké a historicky spoleh
livé země jako Británie si mo
hou dovolit vyšší dluh. Investo
ři jim nezvedají úroky, protože
se o své peníze nebojí. Více se
mohou zadlužit i rychle rostou
cí ekonomiky. Důležité je i slo
žení dluhu. Všeobecně se má
za to, že více se mohou zadlužit
země, které si půjčují doma. Do
mácí investoři je nebudou tlačit
k bankrotu, protože by poško
dili sami sebe. Ekonomové Hei
ner Flassbeck a Ugo Panizza ale
zjistili, že bezpečnější je zadlu
žit se v zahraničí, u mezinárod
ních organizací či států.
Jak je na tom Česko? Náš dluh
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 ale malá země, a na
víc v Evropě. V souvislosti s dlu
hovou krizí v Evropě už investo
ři přestávají malým evropským
zemí věřit a brzy pro nás může
být i současný dluh neúnosný.
Pokud ekonomika nezrychlí, je
třeba ji snížit zadlužení ke 30
procentům HDP.
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