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Registrační formulář pro přihlášení do
programu Czech Best Managed Companies 2022

Gratulujeme vám k prvnímu kroku na cestě mezi Czech Best Managed
Companies. Na následujících stránkách budete vyzváni k vyplnění základních
údajů o Vaší společnosti, které potvrdí její způsobilost k účasti v tomto
programu.

Podáním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s pravidly programu, a s tím, že
informace uvedené o Vaší společnosti a jejích představitelích v přihlášce či v rámci
Vaší účasti v programu budou zpřístupněny porotě a partnerům programu pro účely
organizace a vyhodnocení soutěže, stejně tak s případnou účastí na akcích spojených
s programem Best Managed Companies.

Současně jako subjekt osobních údajů berete na vědomí Informaci o zpracování
osobních údajů pro účely Vaší účasti v programu, a zavazujete se předat dalším
dotčeným subjektům osobních údajů tyto informace o podmínkách zpracování jejich
osobních údajů, jak jsou detailně popsány v této informaci.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit přes e-mailovou adresu
czbestmanaged@deloittece.com nebo na telefonním čísle +420 777 554 466.
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Základní údaje o společnosti

* Všechna pole označená * jsou povinná

*Obchodní firma:

(dle OR)

*Název:

(používaný pro marketingové účely)

*Adresa:

*Město/obec:

*PSČ:

__ ___

*Telefon:

Webová stránka:

*Rok založení:

*Počet zaměstnanců:

*IČO:

Kontakty
* Všechna pole označená * jsou povinná

Generální ředitel (CEO)

Titul:

*Jméno:

*Příjmení:

Název pozice:

(používaný společností)

*Pracovní email:

*Pracovní telefon:

*Zakladatel společnosti:

Ano
Ne

Asistent/ka generálního ředitele

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Název pozice:

(používaný společností)

Pracovní email:

Pracovní telefon:

Finanční ředitel (CFO)

Titul

*Jméno:

*Příjmení:

Název pozice:

(používaný společností)

*Pracovní email:

*Pracovní telefon:

**CXO 1

**další členové vrcholového managementu (např. obchodní ředitel - Chief Sales Officer,
marketingový ředitel - Chief Marketing Officer, Chief Strategy Officer apod.)

Titul

Jméno:

Příjmení:

Název pozice:

(používaný společností)

Pracovní email:

Pracovní telefon:

**CXO 2

Titul

Jméno:

Příjmení:

Název pozice:

(používaný společností)

Pracovní email:

Pracovní telefon:
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Způsobilost společnosti k účasti v programu

Jsme obchodní společnost založená v České republice, jejíž podíly jsou
alespoň z 50 % vlastněny českými a nebo slovenskými soukromými
ultimátními vlastníky. Společnost současně dosahuje ročního obratu
minimálně 250 mil. Kč, má alespoň 15 zaměstnanců a na trhu působí již
minimálně 3 roky.

Vzhledem k podmínkám programu se nemohou zúčastnit zejména následující
společnosti a subjekty (prosíme o protvrzení, že mezi ně nepatříte):

Společnosti obchodovatelné na veřejných trzích s více než 50 % svých akcií nebo
podílů obchodovatelnými na těchto trzích; finanční instituce (např. banky a
pojišťovny), provozovatelé hazardních her, družstva, společnosti regulované Komisí
pro cenné papíry a burzy (SEC), tedy podniky registrované u SEC a jejich spřízněné
společnosti, dále dceřiné společnosti zahraničních nadnárodních společností,
společnosti vlastněné státem či subjekty veřejné samosprávy, neziskové organizace,
společnosti založené za jiným než podnikatelským účelem.

Deloitte si vyhrazuje právo po vyhodnocení podmínek vyřadit přihlášenou společnost
z účasti na programu z výše uvedených nebo dalších relevantních důvodů bez
povinnosti zdůvodnění.

Pokud si nejste jisti způsobilostí Vaší společnosti pro účast v programu,
kontaktujte nás na czbestmanaged@deloitte.com nebo +420 777 554 466.

Obrat společnosti

Obrat prosím uvádějte v milionech Kč (příklad: 250,4 )
Roční obrat musí činit alespoň 250 mil. Kč (minimálně pro rok 2022)
Uvádějte hodnoty vždy za období 12 měsíců
Za rok 2020 stačí uvést předpokládaný roční obrat

Celkový obrat

*2021:
*2020:
*2019:

Zisk společnosti (EBITDA)

Za rok 2020 stačí uvést předpokládaný roční zisk

*2021:
*2020:
*2019:

Jak byste nejlépe popsali strukturu vlastnictví Vaší firmy?
Níže prosím uveďte procentuální podíly vlastnictví. 

*(Např. rodina vlastní 60 %, private equity vlastní 30 %, zaměstnanci vlastní 10 %) Suma
musí činit 100 %.

Odvětvové zaměření společnosti 

*Primární odvětví:

*Profil společnosti:

Popište prosím předmět svého podnikání (max. 700 znaků)
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Dodatečné informace o společnosti

1. Jak jste se dozvěděli o programu Czech Best Managed
Companies?
Vyberte prosím všechny vyhovující odpovědi z níže uvedených možností

a. webová stránka Deloitte
b. kontaktoval nás zástupce Deloitte (upřesněte)
c. e-mail či direct mail o programu z Deloitte
d. reklama v médiích
e. článek v médiích
f. sociální media
g. z doslechu
h. kontaktoval nás jeden z partnerů programu (upřesněte)

i. jiné (upřesněte)

2. Z jakých důvodů přihlašujete vaši firmu do letošního ročníku
programu Czech Best Managed Companies?

Vyberte prosím všechny vyhovující odpovědi z níže uvedených možností

a. zvýšení angažovanosti a loajality zaměstnanců
b. zvýšení kvality rozhodování
c. zlepšení povědomí zákazníků
d. zlepšení marketingu
e. posílení náboru nových zaměstnanců
f. větší pozornost bank a potenciálních investorů
g. lepší možnost srovnání s konkurencí a přístup k osvědčeným postupům
h. zvýšení zájmu médií
i. jiné (upřesněte)

3. Jaké jsou podle vás klíčové silné stránky Vaší společnosti,
které vám pomáhají se prosadit v tržní konkurenci?

Vyberte prosím maximálně tři z níže uvedených možností

a. zdravá firemní kultura
b. osobní angažovanost rodiny a/nebo vlastníků
c. propracovaná obchodní strategie
d. mimořádné nebo jedinečné produkty a služby
e. vynikající řízení vztahů se zákazníky
f. silný marketing a prodejní programy
g. manažerský tým společnosti
h. nabídka průběžných vzdělávacích programů pro zaměstnance
i. podpora zaměstnaneckých inovačních iniciativ
j. investice do technologií a inovací
k. inovativní obchodní model
l. vynikající fyzické zdroje (např. suroviny, stroje, energie)
m. příznivá nákladová struktura
n. vysoká úroveň udržitelnosti
o. oddaní a angažovaní zaměstnanci
p. zaměření na sociální dopad a CSR

4. Jaké jsou podle vás největší výzvy, kterým čelíte při dalším
úspěšném růstu Vaší společnosti?

Vyberte prosím maximálně tři z níže uvedených možností

a. získávání kapitálu pro další růst
b. snižování nákladů
c. plánování předání firmy další generaci a nástupnictví
d. rozvoj manažerského týmu
e. vytvoření silné marketingové a prodejní strategie
f. vývoj nových produktů a služeb
g. zahraniční expanze
h. nové IT systémy
i. monetizace digitálních služeb a produktů
j. obrana proti kybernetickým útokům
k. udržení kvalitního zákaznického servisu
l. nové regulatorní a legislativní požadavky
m. identifikace, nábor a udržení kvalifikovaných zaměstnanců
n. budování firemní infrastruktury
o. dlouhodobé udržení angažované firemní kultury
p. úspěšné řízení firmy v období ekonomického zpomalení a během krizových situací

5. Kterou z následujících taktik plánujete využít s cílem
podpořit růst obratu Vaší společnosti v horizontu dalších 5 let?

Vyberte prosím maximálně tři z níže uvedených možností

a. fúze či akvizice
b. expanze do nových segmentů trhu
c. strategické aliance a partnerství
d. založení nového startup businessu
e. zahraniční expanze
f. vývoj nových produktů a služeb
g. uvedení společnosti na burzu (IPO) nebo vstup private equity
h. outsourcing non-core činností
i. zaměřit se na marži pro zvýšení konkurenceschopnosti
j. organický růst
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Strategie
Zodpovězte prosím následující otázky týkající se celkové strategie vaší společnosti.

6. Má vaše společnost zformulovány své korporátní cíle, vizi a
misi?

a. ano
b. ne
c. nevím

7. Které z následujících zdrojů představují ve vaší společnosti
klíčové vstupy do procesu vývoje strategie?

Nikdy Zřídka Příležitostně Většinou Vždy
Průzkum trhu

Zákaznická zpětná
vazba

Zaměstnanecká
zpětná vazba

Vstupní informace
dodavatelů

Představenstvo a
vedení společnosti

Datová analytika

S.W.O.T. analýza

8. Které z následujících konkurenčních výhod jsou
nejdůležitější pro vývoj strategie vaší společnosti?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny vyhovující možnosti

a. vývoj nových produktů a/nebo služeb
b. zvýšená produktivita
c. příznivá nákladová struktura
d. inovace obchodního modelu
e. digitální transformace (umožnění provozních změn prostřednictvím nasazení
software)
f. fúze a akvizice
g. strategické aliance a kooperace
h. růst na stávajících trzích
i. change management iniciativy / změna korporátní kultury
j. posílení manažerského týmu
k. různorodý a inkluzivní tým pracovníků
l. jiné (prosím specifikujte):

9. Jak často hledá vaše společnost v zemích mimo Českou
republiku následující typy příležitostí?

Prosím vyberte nejvhodnější odpovědi z možností níže

Nikdy Zřídka Příležitostně Většinou Vždy
Spolupráce s jinými
firmami nebo
organizacemi (např.
joint ventures,
partnerství)

Vhodní pracovníci

Odbyt

Hledání dodavatelů

Lokality pro umístění
provozních funkcí
(např. výroba,
distribuce)

10. V jakém rozsahu byste řekli, že je business strategie
společnosti komunikována napříč organizací?

a. je komunikována pouze na úrovni výkonného vedení
b. je komunikována pouze na úrovni managementu a výše
c. je komunikována na vybraných úrovních organizace
d. je komunikována napříč všemi úrovněmi organizace
e. nevím

11. Ohlédnete-li se za uplynulými 12 měsíci, které z
následujících tvrzení nejlépe vystihují úspěch vaší společnosti
při realizaci celkové strategie (implementace a prosazování)?

a. strategie byla plně uskutečněna (100 %)
b. strategie byla uskutečněna mezi (50 až 75 %)
c. strategie byla částečně uskutečněna mezi (25 až 50 %)
d. strategie uskutečněna téměř nebyla (1 až 25 %)
e. strategie nebyla uskutečněna vůbec (0 %)

12. Jak je realizace celkové strategie vaší společnosti
vyhodnocována a měřena?

Prosím vyberte nejvhodnější odpověď z možností níže

a. společnost zavedla balanced scorecard nebo podobný dynamický rámec, jehož
prostřednictvím strategii monitoruje
b. společnost má měřitelná KPI, které dosažený pokrok odrážejí
c. společnost má vypracován akční plán
d. společnost nemá pro tento účel sice žádné formalizované milníky, projednává však
pokrok na týmových poradách
e. společnost nemá zaveden žádný monitoring ani kontrolní proces

13. Které z následujících přístupů vaše společnost využívá, aby
zajistila, že její business strategie bude přizpůsobena
aktuálnímu ekonomickému a konkurenčnímu vývoji?

a. pravidelné přehodnocování a aktualizace strategie
b. monitorování KPI za účelem měření strategického pokroku
c. příprava „what-if“ scénářů pro změny tržního/externího prostředí
d. účast vedoucích pracovníků na specializovaných konferencích/seminářích
zaměřených na dané odvětví, aby si udrželi přehled o posledních trendech a
novinkách
e. průběžné vyhodnocování měnících se potřeb a demografie zákazníků
f. jiné (prosím specifikujte)
g. nic z výše uvedeného
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Produktivita a inovace
Zodpovězte prosím následující otázky související s produktivitou a řízením
inovací vaší společnosti.

14. Jak důležité jsou pro vaši společnost následující
kompetence a zdroje?

Není vůbec
důležité

Spíše
nedůležité

Ani
nedůležité,
ani důležité

Spíše
důležité,
Zásadní

Kapitál

Práce/HR

Pozemky/budovy

Stroje/technické
vybavení

Suroviny

Energie

Technologie

Nehmotné zdroje

15. Jak důležité jsou pro vaši společnost investice do zvýšení
produktivity?

a. nejsou vůbec důležité
b. spíše nedůležité
c. ani nedůležité, ani důležité
d. spíše důležité
e. zásadní

16. Do které z následujících oblastí vaše společnost v
posledních 12 měsících investovala s cílem zvýšit produktivitu?

a. stroje / zařízení
b. technologie
c. optimalizace procesů
d. počet zaměstnanců
e. organizační design
f. KPI
g. dodavatelský řetězec
h. nic z výše uvedeného
i. jiné (prosím specifikujte)

17. Kterým z následujících opatření vaše společnost v
posledních 12 měsících dosáhla zvýšení produktivity?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. zvýšení objemu výroby
b. zvýšení kvality
c. zvýšení dostupnosti zdrojů
d. snížení počtu pracovních hodin
e. snížení množství použitého materiálu
f. zkrácení odstávek
g. snížení počtu strojových hodin
h. snížení počtu zaměstnanců
i. snížení nákladů obecně
j. jiné (prosím specifikujte)
k. nic z výše uvedeného

18. Co se týče inovací, má vaše společnost zaveden
formalizovaný proces podporující a umožňující identifikovat
nové business nápady (např. zdokonalení procesů, nové
produkty)?

a. ano
b. ne
c. nevím

19. Do jaké míry popisují níže uvedená tvrzení stávající stav ve
vaší společnosti?

Vůbec Špatně

Ani
špatně,

ani
dobře Dobře Perfektně

Proaktivně
identifikuje oblasti,
kde je třeba inovací

Stanovuje jasné cíle
pro generování
nových nápadů,
produktů a služeb

Poskytuje zdroje pro
vývoj nových
produktů a služeb,
kde je třeba

Přitahuje nové
talenty nezbytné pro
uspíšení zavádění
nových produktů a
služeb

Poskytuje pobídky,
které odměňují
inovativní podněty

Spolupracuje s
externími partnery
(např. vysokými
školami, joint
ventures) pro
facilitaci inovací

20. Na které z následujících oblastí vaše společnost zaměřila
své inovační úsilí v průběhu posledních 12 měsíců?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. výzkum a vývoj
b. získání nebo vývoj pokročilých technologií
c. provozní řízení
d. marketing
e. dodávka produktů nebo služeb
f. služby zákazníkům
g. finanční procesy a reporting
h. talent management
i. jiné (prosím specifikujte)
j. nic z výše uvedeného

21. Které z následujících technologických trendů budou mít z
vašeho pohledu v horizontu nadcházejících 12 měsíců
nejvýraznější dopad na vaše podnikání?

Ze seznamu níže prosím vyberte tři hlavní možnosti

a. internet věcí (IoT)
b. kyber-fyzikální systémy
c. virtuální realita
d. umělá inteligence (AI)
e. big data (např. datová analytika)
f. informační bezpečnost (kyberinteligence)
g. cloud computing
h. automatizace business procesů
i. sociální platformy / sociální média
j. mobilní zařízení
k. jiné (prosím specifikujte)
l. nic z výše uvedeného
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Firemní kultura
Zodpovězte prosím následující otázky týkající se zaměstnanecké praxe ve vaší
společnosti.

22. Jak strategicky důležitá je pro úspěch vaší společnosti
firemní kultura?

a. velmi důležitá
b. důležitá
c. ani důležitá, ani nedůležitá
d. nedůležitá
e. zcela nedůležitá
f. nevím

23. Jak zásadní je pro úspěch vaší společnosti vaše obchodní
značka (interně & externě)?

a. velmi důležitá
b. důležitá
c. ani důležitá, ani nedůležitá
d. nedůležitá
e. zcela nedůležitá
f. nevím

24. Jak důležité je pro vaši společnost téma udržitelnosti?

a. není vůbec důležité
b. spíše nedůležité
c. ani důležité, ani nedůležité
d. spíše důležité
e. zásadní

25. Hraje ve vaší firemní kultuře důležitou roli rodina
zakladatele?

a. ano
b. ne
c. nevím / není v našem případě relevantní

26. Je budování kultury respektující diverzitu a inkluzi
strategickou prioritou pro vaši společnost?

a. ano
b. ne
c. nevím / není v našem případě relevantní

27. Které z následujících aktivit podporujících angažovanost
zaměstnanců realizovala vaše společnost v posledních 12
měsících?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. školení zaměstnanců v příslušných odborných oblastech
b. společenské akce pro zaměstnance
c. program uznání a ocenění zaměstnanců
d. doplňkové programy pro zaměstnance (např. osobní kariérní rozvoj, fitness
program apod.)
e. teambuildingové aktivity
f. aktivity zaměřené na rozvoj týmové spolupráce
g. manažerské rozvojové programy
h. investice do podpory diverzity a inkluze
i. jiné (prosím specifikujte)
j. nic z výše uvedeného

28. Jaké procento (%) týmu vašich vedoucích pracovníků a
členů představenstva tvoří ženy?

a. 100 %
b. 51 % až 75 %
c. 26 % až 50 %
d. 1 % až 25 %
e. 0 %

29. Provedla vaše společnost v posledních 12 měsících průzkum
zaměstnanecké spokojenosti?

a. ano
b. ne
c. nevím

30. S ohledem na zmíněný průzkum zaměstnanecké
spokojenosti, realizovaný vaší společností, jak byste popsali
celkovou úroveň spokojenosti zaměstnanců ve vaší organizaci?

Ze seznamu níže vyberte prosím nejvhodnější odpověď

a. naprosto nespokojeni
b. spíše nespokojeni
c. ani spokojeni, ani nespokojeni
d. spíše spokojeni
e. velmi spokojeni
f. nehodí se

31. Do jaké míry vystihuje každé z níže uvedených tvrzení
stávající stav ve vaší společnosti?

Nevystihuje
Vystihuje
špatně

Ani
tak,
ani

onak
Vystihuje

dobře
Vystihuje
perfektně

Je schopna přilákat
nejlepší kandidáty
na volné pozice a
obsadit je jimi

Přináší různé
perspektivy do
procesu rozhodování

Podporuje a využívá
unikátní silné
stránky
zaměstnanců a jejich
kvalifikaci

Optimalizuje rozvoj
schopností a
kompetencí svých
zaměstnanců

Rozvíjí své nejlepší
zaměstnance
nabídkou rozšířené
odpovědnosti a/nebo
obtížnějších rolí či
úkolů

Formálně hodnotí
výkon zaměstnanců
v průběhu času

Poskytuje
zaměstnancům
koučing a mentoring

32. Kolikrát do roka zhruba dochází k formálnímu vyhodnocení
osobního výkonu každého zaměstnance?

a. jednou za rok
b. dvakrát až třikrát za rok
c. čtyřikrát za rok
d. tak často, jak je potřeba
e. nevím

33. Kterou z následujících investic do talentu vaše společnost
nejspíše uskuteční v nadcházejících 12 měsících?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. školení v odborných oblastech
b. školení v rozvoji manažerských dovedností
c. nábor
d. program uznání a oceňování zaměstnanců
e. školení v oblasti diverzity a inkluze
f. jiné (prosím specifikujte)
g. nic z výše uvedeného

34. Který z následujících prvků odměňování je poskytován
zaměstnancům ve vaší společnosti?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. základní plat
b. proplácení přesčasů
c. variabilní složka mzdy (provize, bonusy atd.)
d. cestovné
e. akcie společnosti
f. zaměstnanecké benefity (např. sick days, delší dovolená, rodičovská dovolená ad.)
g. flexibilní pracovní doba
h. jiné (prosím specifikujte)

35. Jaká byla průměrná míra fluktuace zaměstnanců ve vaší
společnosti v uplynulých 12 měsících?

Ze seznamu níže vyberte prosím nejvhodnější odpověď

a. méně než 5 %
b. 5 % - 9,9 %
c. 10 % - 14,9 %
d. 15 % - 19,9 %
e. 20 % - 24,9 %
f. 25 % - 29,9 %
g. více než 30 %

36. Jste názoru, že disponujete s ohledem na potřebu dalšího
rozvoje a růstu vaší společnosti tím správným týmem vedoucích
pracovníků?

a. ano
b. ne
c. nevím

37. Jak byste charakterizovali případný rozsah změn, které by
bylo třeba provést ve vašem manažerském týmu, aby se
podpořila schopnost vaší organizace se dále rozvíjet?

Ze seznamu níže vyberte prosím nejvhodnější odpověď

a. nejsou třeba žádné změny
b. jsou třeba pouze drobné změny
c. jsou třeba výrazné změny
d. nevím
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Řízení a finanční výkonnost
Zodpovězte prosím následující otázky týkající se struktury governance a finančního
řízení vaší společnosti.

38. Má vaše společnost externí dozorčí radu, správní radu nebo
jiný poradní orgán?

a. ano
b. ne
c. nevím

39. Uveďte prosím, zda má tato rada nebo jiný orgán roli
poradní nebo je součástí governance struktury

a. poradní role
b. fiduciární/governance
c. nevím
d. nehodí se

40. Které z následujících řídících mechanismů vaše společnost v
současné době využívá?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. řízení rizik
b. vnitřní kontrolní systém (VKS)
c. poradní orgány nebo výbory
d. důsledná kontrola vlastníky/společníky/akcionáři
e. formální periodické porady
f. interní audit
g. odměňování navázané na plnění KPI/strategických cílů společnosti
h. formální proces implementace doporučení v oblasti struktury řízení (governance)
i. monitoring pokroku v naplňování mise, vize a hodnot společnosti
j. jiné (prosím specifikujte)
k. nic z výše uvedeného

41. Které z následujících osvědčených postupů využívá vaše
společnost v rámci řízení podnikatelských rizik?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. účinný proces finančního řízení pro zajištění likvidity a růstu
b. udržování silné rozvahy a výsledovky
c. reinvestování zisku do capex či financování inovací
d. silné vztahy se skupinami zainteresovaných stran (např. dodavatelé, zákazníci,
financující banky, poradní výbory atd.) pro zajištění finanční stability
e. jiné (prosím specifikujte)
f. nic z výše uvedeného

42. Jak jste celkově spokojeni se svým systémem korporátního
řízení (governance)?

Řekli byste, že jste … ?

a. velmi spokojeni
b. poměrně spokojeni
c. ani spokojeni, ani nespokojeni
d. poněkud spokojeni
e. ani trochu spokojeni

43. Které z následujících metrik v současnosti využíváte pro
měření finanční výkonosti společnosti?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. růst tržeb
b. tržní podíl
c. ekonomická přidaná hodnota (EVA)
d. hodnota jmění společnosti
e. aktuální výsledky vs. rozpočet a prognóza
f. cash flow
g. ziskovost/marže
h. EBIT
i. EBITDA
j. rozvahové poměrové ukazatele
k. výdaje na výzkum a vývoj
l. customizované metriky
m. bankovní zůstatek
n. jiné (prosím specifikujte)
o. nic z výše uvedeného

44. Odkud získáváte informace pro výpočet svých metrik?

Ze seznamu níže vyberte prosím všechny relevantní možnosti

a. výpisy z bankovních účtů
b. finanční data z ERP systému
c. customizované metriky
d. jiné (prosím specifikujte)
e. nic z výše uvedeného

45. Jak jste celkově spokojeni s kvalitou finančního reportingu
ve vaší společnosti?

a. vůbec nejsme spokojeni
b. spíše nespokojeni
c. ani spokojeni, ani nespokojeni
d. spíše spokojeni
e. naprosto spokojeni

46. Jak byste popsali přístup k řízení příležitostí a rizik ve vaší
společnosti?

a. cíleně vyhledáváme riziko
b. spíše inklinujeme k vyhledávání rizika
c. Ani tak, ani onak
d. nejsme příliš ochotni podstupovat riziko
e. vůbec nejsme ochotni podstupovat riziko
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OKOK

Děkujeme vám za váš čas.
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