TRADICE
U pana Rausnitze ještě chvíli zůstanu, neboť jeho osobnost
představuje úžasný pozitivní příklad. Tento elegán, který letos
oslavil 90 narozeniny, buduje své firmy v duchu baťovských tradic,
ke svým zaměstnancům přistupuje jako ke svým dětem. Je pyšný, že
může lidem dávat práci!

Paul Rausnitz
Pan Paul Rausnitz je navzdory svému věku stále aktivní a energický a
neúnavně pečuje nejen o firmu a její zaměstnance, ale významně se podílí i na
rozvoji kultury, vzdělání a demokracie ve své původní vlasti.
Prezentuje se především jako vynikající a úspěšný podnikatel. V duchu
baťovských tradic považuje za největší bohatství firmy zaměstnance, sám je
vnímá jako „své děti“. Jeho způsob komunikace je nezaměnitelný, jeho
starostlivost o zaměstnance příkladná. Je pyšný na to, že může dát lidem
práci.
Každým rokem se osobně účastní pietního aktu u pomníku padlým a
umučeným zaměstnancům firmy, kteří nepřežili 2. světovou válku. Při té
příležitosti vždy hovoří o svých vlastních bolestných zkušenostech z války a
především mladým lidem klade na srdce povinnost pečovat o nejdůležitější
nadčasové „masarykovské“ hodnoty, jako jsou svoboda, mír, demokracie,
spravedlnost, osobní odvaha a statečnost.
Jeho osobní zážitky z války jsou obsahem samostatného vyprávění, jen
v krátkosti si připomeňme, jak rodina v průběhu války žila. Po Mnichovském
diktátu byla rodina nucena odejít z rodného Jablonce, nejprve do Turnova,
později pak do Polska. Jejich útěk byl provázen poměrně dramatickými
událostmi, neboť otec s nejstarším bratrem byl zajat Gestapem v Ostravě a
později strávili den a noc ve vězení i prostřední bratr Egon a tehdy desetiletý
Paul. Ani Polsko však nebylo bezpečným útočištěm před postupujícími
hitlerovskými vojsky a rodina prchala dále na východ, do Sovětského Svazu.
Po napadení SSSR se rodina přesunula ještě dále do vnitrozemí až do jižní
části SSSR, do turkmenského města Chardzhou. Tam rodina velmi strádala
hladem a nemocemi. Naštěstí včas zachytila zprávu o nově vznikající
československé brigádě v Buzuluku a ihned se všichni členové rodiny vydali na
pomoc v boji proti Hitlerovi.

Po návratu do vlasti však bylo velmi zřetelné, že budoucí politická situace
bude nepříznivá a proto se rodina vydala znovu na cestu, tentokrát na západ.
V roce 1946 už celá rodina začíná podnikat v USA.
Po roce 1990 se pan Paul Rausnitz vrátil do Československa, aby zde pomohl
svými investicemi rozvoji mladé demokracie a zubožené ekonomiky. Mezi
různými možnostmi zvolil nakonec firmu Meopta, která se tedy stala jeho
druhou rodinou.
Do péče o firmu postupně zapojil i svého synovce, syna svého nejstaršího
bratra Waltera a později i jeho syna Davida. Tak se Meopta stala rodinnou
firmou v pravém slova smyslu a všichni členové rodiny Rausnitzovy se jí
věnují s příkladnou iniciativou.

Pan Paul Rausnitz podporuje také řadu organizací charitativního charakteru,
jako je Most Olomouc, Svaz tělesně postižených Přerov, opakovaně každý rok
navštěvuje Dětský Domov v Přerově, kde s dětmi rád prožívá vánoční
atmosféru.
Podporuje mládežnický sport, zejména hokejový klub Zubr, sportovní
družstva se zaměřením na sportovní vyžití mládeže a řadu dalších. Je členem
výboru pro cenu Arnošta Lustiga a podporuje činnost ČISOK.
Panu Rausnitzovi i jeho oběma bratřím byla udělena mnohá
vyznamenání a pocty:
•

•

•

K vyvrcholení oslav 60. Výročí osvobození v České republice na slavnostním
shromáždění ve Španělském sále Pražského Hradu v sobotu 7. května 2005
byly prezidentem České republiky Václavem Klausem za přítomnosti
významných představitelů kulturního a politického života předány aktivním
účastníkům bojů za osvobození pamětní medaile. Této vysoké pocty se dostalo
i panu Paulu Rausnitzovi a jeho bratru Egonovi. Třetímu z bratrů, Waltru
Rausnitzovi, byla pamětní medaile udělena in memoriam.
Dne 30. srpna 2006 byli pánové Paul Rausnitz a Egon Rausnitz slavnostně
povýšeni
do
vyšší
důstojnické hodnosti podplukovník, dne 27. srpna 2007 byli v prostorách
přerovského zámku oba pánové povýšeni do hodnosti plukovníka. Jejich
zesnulý bratr, pan Walter Wolf Rausnitz byl do stejné hodnosti jmenován in
memoriam.
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg předal v pátek 3. října
2008 v Černínském paláci cenu GRATIAS AGIT 2008 významným
osobnostem a organizacím, které se výrazně podílely na šíření dobrého jména
České republiky v zahraničí. Cenu GRATIAS AGIT vytvořilo v roce
1997 Ministerstvo zahraničních věcí ČR a každoročně ji uděluje ministr
obětavým lidem, kteří se svou prací zasloužili a zasluhují o věhlas českých
rukou a myšlenek, kteří zviditelňují naši republiku mimo její hranice. Mezi
oceněnými byl letos i pan Paul Rausnitz.
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U příležitosti životního jubilea převzal pan Paul Rausnitz od primátora města
Přerova ocenění „Přerovský křišťálový zubr“, které je udělováno významným
osobnostem majícím k Přerovu nějaký vztah. Pan Rausnitz převzal toto
ocenění 26. 3. 2008 a stalo se tak jistě právem, neboť za posledních 10 let se
stal pan Rausnitz už téměř „skalním Přerovanem“.
Dne 6. května 2010 byla panu Paulu Rausnitzovi předána na Generálním
konzulátu Ruské federace v Brně jubilejní medaile „65 let Vítězství ve Velké
Vlastenecké válce 1941 − 1945“.
Dne 27. září 2013 byla panu Paulu Rausnitzovi udělena pamětní medaile za
zásluhy o kulturu a podnikání, udělovaná senátem PČR. Medaile je udělována
těm osobám ze světa vědy, kultury, sportu a společenského života, které se
zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor, či přispěly k dobré pověsti
České republiky v zahraničí.
28. října 2013 přijal pan Rausnitz z rukou prezidenta republiky
Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské III.
stupně. Prezident republiky takto ocenil především působení pana
Rausnitze v privatizaci Meopty jakožto velmi významné české
optické firmy, jeho investice do rozvoje firmy i podíl na stabilní
zaměstnanosti v přerovském regionu. Při svém rozhodování o
udělení medaile zvážil pan prezident i aktivní podíl pana Rausnitze
a celé jeho rodiny na osvobození Československa od
fašismu.
13. dubna 2015 byl v Konírně Ministerstva kultury ČR společně s dalšími
mecenáši české kultury oceněn jako mecenáš roku 2014 pro svůj velmi
vstřícný přístup k podpoře rozvoje české kultury.
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války byli v Mervartově síni
přerovského zámku oceněni medailí váleční veteráni z Přerova, mezi jinými
také pan Paul Rausnitz. Medaili předal oceněným generální konzul ruské
ambasády Andrej Šaraškin, který vyzdvihnul jejich hrdinství, statečnost,
odvahu v boji proti fašistické moci.
U příležitosti 70. výročí konce II. světové války proběhlo v celé České republice
mnoho oslav, vzpomínkových a pietních akcí. V den výročí pražského povstání
5. 5. 2015 se na pražském hradě setkali váleční veteráni s prezidentem
republiky Zemanem a dalšími představiteli státu. Jedním z pozvaných byl i
pan Paul Rausnitz. 6. 5. se pak zúčastnil setkání s premiérem sobotkou a 8. 5.
převzal na pietním aktu kladení věnců na Vítkově vyznamenání k 70. výročí
ukončení II. světové války.

MEOPTA
s.r.o.
(nedatováno).
Paul
(http://www.meopta.com/cz/osobnosti/#C26442, 4.10.2017).

Rausnitz

První příklad se týká skláren v Poděbradech, jejichž historie se datuje
od roku 1876. Sklárny zažívaly několikrát období prosperity, ale také
procházely těžkými etapami.
Výroba se zastavila, když kvůli okupaci Československa opustil zemi pan
ředitel Moser, za doby komunismu spolknul Sklárny Bohemia Poděbrady
mamutí koncern Crystalex a zisky z prodeje skla inkasoval především
monopolní podnik Skloexport. I když se Sklárny Bohemia v roce 1993
osamostatnily, již v roce 1999 je převzalo sklářské uskupení Bohemia
Crystalex Trading. Po finančním krachu skupiny v roce 2008 byla výroba
olovnatého křišťálu v Poděbradech již potřetí zastavena! Téhož roku ale
vznikla nová akciová společnost Crystal Bohemia (http://www.crystalbohemia.com/), která opět na tradici navázala.
Druhý příklad se týká výrobce autobusů SOR Libchavy. Před rokem
1990 vyráběla tato společnost zemědělské stroje, zkratka SOR znamenala
Sdružení opravárenství a rozvoje. V roce 1991 firmu koupili bývalí
zaměstnanci společnosti Karosa a přeorientovali produkci společnosti na
výrobu autobusů. A tady bych se rád zastavil.
Při spoluvlastnictví firmy se může zaměstnanec posunout na zcela jinou
úroveň motivace k práci. Současně se při spoluvlastnictví člověk učí tomu, jak
postupovat v jednotě s ostatními vlastníky, jak hledat konstruktivní řešení
nových výzev. V tomto případě se bývalým zaměstnancům Karosy podařilo
„naklonovat“ zkušenost z firmy, jejíž tradice sahá až do roku 1896. Firma
Karosa pod novou značkou Iveco Czech Republic dodnes vyrábí
v přepočtu na obyvatele nejvíce autobusů na světě! A vedle této firmy
vyrostla díky aktivitě bývalých zaměstnanců Karosy „nová společnost“, jejíž
tržby už také přesáhly 4 miliardy korun ročně.

Tržby čtyři miliardy, 751 prodaných
autobusů. SOR Libchavy hlásí rekordy.
Výrobce autobusů SOR Libchavy dosáhl v roce 2015 rekordních výsledků.
Prodal 751 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 31 procent. Tržby se
zvýšily o 42 procent na 3,794 miliardy korun a zisk po zdanění o 44 procent na
347 milionů korun, vyplývá ze Sbírky listin.
„Rok 2015 lze hodnotit jako jeden z nejlepších v historii,“ uvedl ve výroční
zprávě jednatel společnosti Vítězslav Tymr. V mnoha finančních ukazatelích to
podle něj jsou nejlepší výsledky za dobu existence firmy.
Nejvíce autobusů, 450, společnost prodala v České republice. Dalších 124
směřovalo na Slovensko, 79 do Polska, 51 do Německa a 41 do Estonska.
Zbytek exportu připadá na Bulharsko a Švýcarsko. Nejvíce se prodalo
městských kloubových autobusů.

K velkým zakázkám patřily dodávky autobusů pro skupinu Arriva CZ a SK,
Dopravní podnik hlavního města Prahy, skupinu ČSAD Invest, Dopravní
podnik Bratislava a 96 karoserií pro Škoda Electric.
Průměrná hrubá mzda ve společnosti stoupla o čtyři procenta.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 22 procent na
852. Průměrná hrubá mzda dosáhla loni 25 283 korun měsíčně, což je o čtyři
procenta více než v roce 2014.
SOR před rokem 1990 vyráběla zemědělské stroje. V roce 1991 ji koupili bývalí
zaměstnanci Karosy. Za dva roky vznikl první prototyp autobusu o délce 7,5
metru, další typy vozidel následovaly. Stoprocentním vlastníkem společnosti
je prostřednictvím firmy Bauliga společnost EP Industries, jejímž majoritním
akcionářem je Daniel Křetínský.
Společnost má také dceřiné firmy pro distribuci svých autobusů a jejich servis
v Polsku, Bulharsku a na Slovensku.

ČTK (2016). Tržby čtyři miliardy, 751 prodaných autobusů. SOR Libchavy
hlásí rekordy. iDnes.cz. (https://ekonomika.idnes.cz/rekordni-rok-sorlibchavy-09j-/ekoakcie.aspx?c=A160814_141211_ekoakcie_j).

V průměru má každý Čech, Moravan a Slezan majetek ve výši asi 1 milión
korun. Investice čtvrtiny této částky do práce, kterou trávíme polovinu času,
by nebyla nereálná. Prosperitě a udržení tradic by zejména prospělo, kdyby si
zaměstnanci mohli zaměstnanecké akcie splácet postupně, po celou dobu
jejich působení ve firmě.

Majetek Čechů se za 20 let ztrojnásobil,
nejvíce ho mají v nemovitostech. Dluhy
se přitom zvýšily šestkrát.
-Zatímco v roce 1995 měl každý Čech majetek v průměru za 374
tisíc korun, dnes už je to přes milion.
- Čisté jmění Čechů se zvýšilo i přesto, že zadlužení rostlo v
posledních 20 letech rychleji než hodnota majetku. Původní
úroveň zadlužení totiž byla nízká.
- Nejvíce majetku mají Češi v nemovitostech určených k bydlení,
následuje hotovost a bankovní vklady.

V roce 1995 vlastnily české domácnosti majetek za 3,9 bilionu korun, o dvacet
let později už to bylo téměř třikrát více, 11,4 bilionu. Na každého občana tak v
průměru připadá majetek za více než milion. Přestože se dluhy Čechů za stejné
období zvýšily šestkrát na 145 tisíc korun na osobu, většina růstu majetku
nevede přes dluhy.
Důvodem je to, že výchozí úroveň zadlužení byla v roce 1995 nízká. Zatímco
majetek každého občana mezi lety 1995 a 2015 vzrostl v průměru o 709 tisíc
korun, dluhy se zvýšily jen o 122 tisíc korun na hlavu. Čisté jmění, které je
rozdílem mezi majetkem a závazky, se tak od roku 1995 zvýšilo o více než šest
bilionů korun. Ukázala to analýza České bankovní asociace (ČBA) provedená
na základě dat Českého statistického úřadu, která vychází ze skutečných cen v
daných obdobích. Cenový vývoj se sice podle České bankovní asociace ve
sledovaných oblastech odehrál, ale na základě dostupných statistik není
možné přesně určit jaký.
Více než třetinu svého celkového majetku drží Češi v nemovitostech určených
k bydlení. Hodnota obydlí se od roku 1995 zvýšila 2,7krát na 4,2 bilionu
korun. Oblibu nemovitostí podporuje podle hlavní ekonomky České bankovní
asociace Evy Zamrazilové hned několik faktorů.
"Jasné je historické nastavení populace tíhnoucí k vlastní střeše nad hlavou.
To bylo zřejmě ještě zesíleno často problémovými vztahy mezi nájemci a
vlastníky po privatizaci bytového fondu," řekla Zamrazilová.
Zájem o veškeré nemovitosti je podle ní tažen rovněž jejich relativní
bezpečností jakožto dlouhodobé investice, kterou navíc umocňuje dlouhé
období nízkého zhodnocování peněz v bankách.
Zamrazilová ale na druhou stranu varovala, že dlouhodobě levné hypotéky
mohou vést k nafukování cenové bubliny. Po jejím splasknutí by se celková
hodnota nemovitostí snížila.
Ve výčtu majetku Čechů po nemovitostech následuje s 23procentním podílem
hotovost a bankovní vklady v celkové hodnotě 2,6 bilionu korun. Tato položka,
která v současnosti domácnostem nenese téměř žádný úrok, vzrostla mezi lety
1995 a 2015 na sedminásobek. Zaznamenala tak mnohem větší dynamiku než
nemovitosti určené k bydlení.
"V trojúhelníku riziko–výnosnost–likvidita upřednostňují české domácnosti u
financí jednoznačně nízké riziko a rychlou dostupnost svých našetřených
peněz," řekla Zamrazilová.

Třetí nejvýznamnější položku ve výčtu majetku Čechů představují přírodní
zdroje, jako je například zemědělská půda nebo lesy. Domácnosti v nich mají
1,3 bilionu korun. Bilion korun přesahuje ještě hodnota majetku uloženého v
akciích.
Matejek Čechů v roce 2015 (v bilionech korun):
Celková aktiva domácností : 11,42
Finanční závazky domácností : 1,53
Čisté jmění domácností : 9,89
Z aktiv: Obydlí : 4,2
Hotovost a vklady : 2,56
Přírodní zdroje (např. půda) : 1,33
Akcie : 1,12
Penzijní pojištění : 0,35
Podílové listy : 0,33
Životní pojištění : 0,27
Stroje (např. automobily) : 0,26

ALIAPULOIS, Janis (2016). Majetek Čechů se za 20 let ztrojnásobil, nejvíce
ho mají v nemovitostech. Dluhy se přitom zvýšily šestkrát. Hospodářské
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Většina našeho majetku je dnes v nemovitostech. Jsou to sice lepší investice
pro důchod, než penzijní připojištění, ale ne každý by byl ochoten nemovitost
prodat, jít do menšího bytu nebo domečku a část peněz investovat do firmy, ve
které pracuje. Prosperitě naší země by ale prospělo, jestliže by se
zvyšoval podíl majetku občanů v tzv. zaměstnaneckých akciích a
podobných investicích.

