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VpříštímrocezačnevPrazeprodá
vat svou zmrzlinu první česká cuk
rárnaamerickéhořetězceColdSto
ne Creamery. „Jsme si jisti, že v ho
rizontupůlrokuvšechnospustíme,“
uvedl Eddy Jimenez, viceprezident
společnosti Kahala, pod kterou
značkaCold StoneCreamery patří.
Jimenez jednal minulý týden

v Praze se zájemci o licenci, pří
padnými master franšízanty, kte

ří by měli další rozvoj těchto cuk
ráren v Česku na starosti. „Půjde
o etablovanou společnost na trhu
maloobchodu a restaurací, víc teď
prozradit nemůžu,“ řekl.
O možném příchodu tohoto ře

tězce se už nějakou dobu speku
luje, nyní ale vše začíná dostávat
konkrétnější obrysy. „Naše prv
ní cukrárna bude určitě v centru
Prahy. Kromě toho bychom naše
zmrzliny rádi dostali i do obchod
ních řetězců, hotelů a restaurací,“
plánuje Jimenezpostuppronikání
na český trh.

Jimenez je přesvědčen, že kon
cept Cold Stone Creamery bude
VČeskuúspěšný i přes vyšší cenu,
za kterou bude zmrzlinu prodá
vat. Má totiž stát kolem stoko
runy. „Superprémiová zmrzlina
a krom ní také zážitky a zábava,
tanec personálu, zpěv, dobrá ná
lada,“ nastínil, jak by to ve franší
zovaných provozovnách značky
mělo vypadat.
Cold Stone Creamery má v cel

kempětadvaceti zemích světa ko
lem 1500 provozoven. Česko by
mohlo být základnou značky pro

další expanzi doEvropy.Na konti
nentu totiž zatím působí jen v Tu
recku a na Kypru.
PodleJimeneze je český trhhod

ně rozdroběný, a proto je tu šance
na vybudování silné pozice.
O vstup do Česka ale mají pro

střednictvím franšízy zájem i dal
ší americké řetězce s podobným
zaměřením. V této souvislosti se
už psalo například síti obchodů se
zmrzlinou a koktejly Dairy Queen
vlastněnéWarrenem Buffettem či
zmrzlinárnáchMarbleSlabCreame
ry aRita’s Italian Ice. strana 16

Franšízy

Americká zmrzlinárna Cold Stone finišuje jednání o vstupu na český trh
michal šenk
michal.senk@economia.cz

brzy v česku zmrzlina cold
stone má v Česku stát kolem
stokoruny za porci. foto: arcHiv Hn

1500
cukráren
v celkem 25 zemích světa má
nyní americký řetězec cold
stone creamery. z toho 420 jich
funguje mimo území spojených
států. mezinárodní expanzi
začal v roce 2005, kdy otevřel
provozovnu v japonském tokiu.

těžké časy velké
ropné pětky

Ropným koncernům klesají
zisky. Omezí investice
strany 14 a 15

Financial
times
v hospodářských
novinách

Financial 

erste 570,10 -0,02% cme 44,70 +1,82 %telefÓnica 298 -0,67 %kb 4490 -1,54 %čez 563,50 -0,65 % nWr 26,90 -1,10 %

cestovní ruch

zájezdy kupované
v předstihu zatím
nezdražují
Oslabení kurzu koruny v dů
sledkuměnových intervencí se
nedotkne předprodejů zájezdů
na sezonu 2014. Cestovní kan
celářealeupozorňují, žezájezdy
kupovanépříští rok „naposled
ní chvíli“, můžou být dražší až
o desetinu. strana 16

doing Business
v rusku se podniká
lépe. alespoň podle
žebříčku
V žebříčku Světové banky Do
ing Business, který hodnotí
podmínky pro podnikání, se
Rusko dostalo skokemo 19 pří
čekdoprvnístovky–na92.mís
to. Vládní reformy prý zabírají.
strana 17

inflace
ceny v říjnu
rostly nejpomaleji
za 3,5 roku
Vývoj inflace v říjnu potvrdil
obavy České národní banky.
Ceny spotřebitelského zboží
a služeb meziročně vzrostly je
nom o 0,9 procenta. Ukazatel
za minulý měsíc je poslední,
který nebyl ovlivněn součas
nýmidevizovými intervencemi
ČNB. strana 19

czk/euro

aktuální kurzy

czk/dolar

20,15726,995

těžební průmysl

horníci v černouhelné spo
lečnosti OKD začnou zřej
mě již příští úterý stávko
vat. Po roce a čtvrt trvají

cím neúspěšném jednání o kolek
tivní smlouvě se k tomuto kroku
odhodlaly firemní odbory.
PodlepředsedySdruženíhornic

kých odborů OKD Jaromíra Pytlí
kabymohlyodvrátit stávkupouze
ústupky zaměstnavatele v nejpal
čivějších sporných bodech. Odbo
rářům vadí především rušení pří
platku na dovolenou a na Vánoce
atakévýšeodstupnéhoprohorníky
pracující v Dole Paskov, který chce
OKD v příštím roce uzavřít. Jaké
ústupky by ale pro odboráře byly
dostačující,nechceuvést. „Zaměst
navatelmusí přijít s návrhemamy
hopak posoudíme,“ říká Pytlík.
Vlastník OKD, společnost NWR

(její spolumajitel Zdeněk Bakala
vlastníspolečnostEconomia,která
vydává Hospodářské noviny), při
stoupil k úsporámkvůli tíživé hos
podářské situaci – předevšímkvůli
propadu cen uhlí prodělal za první
tři čtvrtletí 13,6miliardy korun.
Vpřípadě,ženávrh,kterýbymělo

vedeníOKDpředložit v nejbližších
dnech,odborářeneuspokojí,budou
vúterý19. listopadustávkovatčtyři
hodiny.Další stávkavpátek29. lis
topadu by už měla být celodenní
aod4.do6.prosincebymělihorní
ci stávkovat tři dny. Podle odborů
do práce nepřijde přes sedm tisíc
lidí, tedy více než polovina všech
zaměstnancůOKD.
„Jak to bude konkrétně probí

hat, to si vyřeší jednotlivá praco
vištěnakaždémzávodě.Zezákona

nemůžou stávkovat například zá
chranářia lidé,kteřímusejí zajišťo
vat bezpečnost dolů,“ řekl Pytlík.
„Vdoběnejvětšíkrizetěžařského

průmysluzaposledníchněkolikde
sítek let, kdy OKD bojuje o přežití,
jsme odborům předložili vstřícný
návrh, který počítá se zachováním
průměrných mezd horníků v dole
napodstatněvyššíúrovninež30ti
síc korun. Jestliže i přestopovažují
odbory za adekvátní ohrozit exis
tencifirmystávkami,pakbysiměly
uvědomit svoumíruodpovědnosti
zabudoucnostOKD,“uvedlmluvčí
OKDMarek Síbrt.
Pro OKD může být případná

stávka podle analytiků velmi ne
příjemná. „Klíčové bude, zda má
firma dostatečné zásoby kokso
vatelného uhlí, aby mohla pokrýt
výpadektěžbyasplnit svézávazky
vůči odběratelům,“ říká analytik
KomerčníbankyJosefNěmý.Podle
něj ale musí být společnost na ne
nadálé výpadky připravena.
Tosamésimyslí i analytikPatria

DirectTomášSýkora, podle něhož
bymělamítfirmazásobykoksova
telného uhlí určitě na několik dní.
Na konci září mělo OKD zásoby
ve výši 564 tisíc tun uhlí (jak kok
sovatelného, tak energetického),
což by podle Němého mělo na zá
kladě plánů prodejů ve čtvrtém
kvartálu znamenat, že má zásoby
natři ažčtyři týdny. „Stávkuvdnes
ohlášeném rozsahu byměloNWR
zvládnout. Je alepravda, ženezná
me přesný stav zásob koksovatel
ného uhlí,“ říká Němý.
Vyhlášenístávkysiminulýtýden

odhlasovali v referendu zaměst
nanciOKD(z60procenttěch,kteří
hlasovali, se pro stávku vyslovilo
90 procent). Odboráři vyjednávají
s vedením firmy o nové kolektiv
ní smlouvě už od loňského srpna.
Mělabyplatitpro léta2014až2018,
současnámáplatnostdokonce le
tošního roku. Všechna dosavadní
jednání zkrachovala, poslední ná
vrh vypracovaný zprostředkova
telem odmítlo vedení firmy. Jím
přepracovaný návrh (obsahoval
zrušení příplatku na dovolenou
a Vánoce a nabídl zaměstnancům
podíl na zisku) pak zase v referen
du zamítli zaměstnanci.

Stávku může odvrátit
pouze vstřícný návrh
vedení OKD

Odboráři odmítají
rušení příplatku
na Vánoce a dovolenou

petr kain
petr.kain@economia.cz

Více než polovina horníků
černouhelného OKD půjde do stávky

okd a nespokojení zaměstnanci

* do stávky jsou odbory odhodlány jít
v případě, že vedení firmy nepřijde
se vstřícnějším návrhem kolektivní smlouvy.
o ní vedou obě strany neúspěšná jednání již
od srpna loňského roku.

* Údaj k 30. 9. 2013
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zdroj: okd, Hn

nejméně tolik lidí je podle odborů
připraveno zúčastnit se stávky
v okd. jde o více než polovinu
zaměstnanců firmy*.

19. listopadu
čtyřhodinová stávka

29. listopadu
celodenní stávka

4.–6. prosince
třídenní stávka

časový harmonogram stávky

průměrný plat vlastních zaměstnanců okd (v kč)

průměrný počet vlastních zaměstnanců okd

27 316 29 135
34 499

29 936
32 878

36 498 37 149

2012201120102009200820072006

17 344
15 754 15 090 14 331 13 639 13 305 13 068 12 046

2013*2012201120102009200820072006

foto: Hn – martin svozílek
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PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU
Představujeme bratry Walachovy

a dalších 18 osobností českého byznysu.
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