
 

 

Vážení členové a přátelé Franchise Clubu,  

srdečně vás zveme ve středu 19. ledna 2022 na 139. pravidelné debatní a 
networkingové setkání Franchise Clubu. Sejdeme v obvyklém místě našeho setkávání 
a inspirace „Opero“, v samém centru Prahy, v Salvátorské ulici 8. 

O právních principech a praxi moderního franchisingu (u nás i ve světě) si v 
neformálním a otevřeném rozhovoru budeme povídat se dvěma respektovanými 
specialisty na právní aspekty franchisingu: Jiřím CTIBOREM je partnerem pražské 
advokátní kanceláře Z/C/H Legal a Vojtěchem CHLOUPKEM, partnerem pražské 
pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird. Otázky jim bude klást Jaroslav 
TAMCHYNA prezident Franchise Clubu, poradce a expert na franchising Českého 
institutu pro franchising.  

Témata jsou určena jak těm, kteří chtějí franšízu vytvořit (naplánovat, ochránit, zdokonalovat) 
a prodávat, tak i těm, kteří se chtějí pro franšízu rozhodnout a zakoupit si ji.  Věříme, že 
potěšíme ty, kteří ve franšízingu začínají – získají základní přehled o právních povinnostech a 
užitečné informace a rady ke smlouvám o franšízingu. Na své si přijdou i zkušení provozovatelé 
franšízingu, kteří si své znalosti chtějí osvěžit a aktualizovat a ověřit si, že zachytili všechny 
důležité změny a v jejich smlouvách nebo manuálech netiká časovaná bomba.   

Popíšeme aktuální stav české a zahraniční regulace současné podoby franšízingu a smluvní 
praxi. Upozorníme na nejnovější trendy, změny a novinky, vyvolané covidem, ale také na 
největší rizika a úskalí, na nejběžnější chyby a pasti. Dotkneme se aspektů, o kterých se moc 
nemluví. A to vše stylem, na který jste u nás zvyklí, tj. fundovaně, srozumitelně, zajímavě a 
zábavně.  

V diskusi i během přestávky na občerstvení se budou moci členové klubu přednostně našich 
hostů osobně zeptat na to, co je speciálně zajímá.  

  



Proč by vás právě toto téma mělo zajímat?  

Pro podnikatele – právního laika – je často náročné se v odborně složité a nezáživné právní 
problematice dobře zorientovat. Velkou výzvou je rozsáhlost, právní formulace a důvěrnost 
obsahu.  Ten, kdo chce udržitelně a odpovědně poskytovat franšízing ale musí dobře rozumět 
právním principům českého, popř. mezinárodního franšízingu a praktikám kolem smluv. Kdo 
chce exportovat/ importovat franšízu do/ze zahraničí musí také porozumět tomu, jak je 
franšízingové podnikání regulováno a jaká je praxe jak v Česku, tak i v zahraničí. Vzhledem 
k dlouhodobosti smluv je důležité znát i vývojové trendy práva. Klubový večer vám poskytne 
podstatné znalosti. 
 

 

Otevíráme hlavy, okysličujeme mozky! 

Nenechte si toto setkání ujít! Přijďte do Franchise Clubu – klubu pro dialog a spolupráci a 
načerpejte u nás poznání, inspiraci a zážitky. Získejte a sdílejte nové, zajímavé, užitečné a 
cenné kontakty, informace, názory, rady a zkušenosti – podané jako vždy v uvolněné 
atmosféře, srozumitelnou a atraktivní formou.  

Přihlaste se už dnes na adrese jaroslav@tamchyna.cz nebo pomocí SMS na 603578035. 
Obdržíte potvrzení o registraci vaší přihlášky a o aktuálních bezpečnostních podmínkách. 

Těšíme se na Vás,  
Jaroslav TAMCHYNA, zakladatel a prezident  

Franchise Club – klub pro dialog a spolupráci 
 

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF zde 

 

Organizační informace 

Sejdeme se v unikátních prostorách centra setkávání a inspirace Opero v Praze 1, v Salvátorské ulici 
č. 8, v těsné blízkosti Pařížské ulice ústící na Staroměstské náměstí. 

V 18.30 hodin bude pro členy a hosty k dispozici malé klubové občerstvení a prostor pro networking, 
v 19 hodin zahájíme hlavní program; cca ve 20.30 hodin uděláme pauzu na kávu a networking; 
skončíme do 22 hodin.  

Sponzory klubového občerstvení jsou značky Dallmayr (káva), Fruitisimo (čerstvé ovocné 
šťávy), Kitl (ovocné sirupy), Minit (slané a sladké minipečivo) a Pizza Hut (čerstvé pizzy). 
Děkujeme! 

Franchise Club – „klub pro dialog a spolupráci“ je programově zaměřen nejen na předávání zkušeností a 
diskusi, ale také na networking. Při občerstvení před zahájením, popř. během kávové pauzy dáváme 
členům a hostům příležitost pro navazování, udržování a rozvíjení kontaktů, konexí, referencí, 
doporučení a informací užitečných pro vaše podnikání a osobní rozvoj. Doporučujeme proto mít s 
sebou větší množství vizitek a jednu z nich nosit viditelně připevněnou. Vítáme neformální smart 
casual nebo casual oblečení.   

V průběhu klubového večera mohou být pořadatelem pořizovány fotografie a natáčen videozáznam. 

Covid-19 Klubový večer proběhne podle aktuálních zdravotně-bezpečnostních pravidel pořádání 
veřejných i soukromých společenských akcí. Při vstupu budeme kontrolovat platné potvrzení o 
očkování/prodělání nemoci covid-19. Při samotné akci prosíme o ohleduplné dodržování zakrytí nosu 
a úst respirátorem. Po přihlášení obdržíte potvrzení o registraci vaší přihlášky a o aktuálních 
bezpečnostních podmínkách. 

mailto:jaroslav@tamchyna.cz
https://www.ifranchising.cz/pdf/ePozvanka_FranchiseClub_139_Ctibor_Chloupek.pdf


Vstup na klubový večer 

Tento klubový večer je přednostně určen pro řádné členy klubu a jejich hosty, pro hosty z řad partnerů klubu a 
pro vážné uchazeče o klubové členství. Vstup pro nečleny bude umožněn, pokud to umožní kapacita prostor. 

Vstup pro člena Franchise Clubu (řádný, JUNIOR) (včetně jednoho hosta, popř. zástupce) je volný. 

Zvýhodněný vstup pro členy partnerských organizací: POPAI nebo Česká marketingová společnost - 600 

Kč, pro členy Opero - 0 Kč; vstupné pro studenty do 26 let (ISIC) nebo pro učitele - 300 Kč.   

*Zvýhodněný vstup pro druhého a třetí ho ze stejné firmy 30 %.  

Vstup pro nečleny je 1500 Kč (celkový počet vstupů pro nečleny je limitován na tři).  

Vstupné na klubový večer je daňově uznatelný náklad. Vstupenku na klubový večer lze zakoupit u 
vstupu před a během klubového večera, platby jsou možné pouze hotově.  

 

Co pro vás připravujeme? 

Klubové večery 

 

 

 

 

 

Další klubové večery a semináře budeme věnovat tématům, která výrazně ovlivňují moderní 
retail a franšízing: 

Smart mobility, logistic, transport 
Agregátory, tržiště a hybridní obchodní modely 
Ghost kitchen (virtuál kitchen) a Virtual restaurant – tichá revoluce v gastronomii 
Geomerketing & Location Intelligence - geoprostorová analýza 
Zákaznická zkušenost a zákaznický servis úspěšných značek 



 

Konference a trade-show 

Nyní připravujeme a aktualizujeme několikrát, kvůli pandemii, zrušenou a odloženou 
konferenci 

 

 

Speciální akce a exkurze 

Naše exkurze a speciální zážitkové akce pořádáme nepravidelně a snažíme se jimi zpřístupnit 
našim členům zajímavá, běžně nedostupná nebo exkluzivní místa a obohatit zasvěceným 
výkladem. Současně tak našim členům umožňujeme se v neformálním a vstřícném prostředí 
navzájem setkávat a poznávat, navazovat a posilovat osobní i podnikatelské kontakty a vztahy. 

Zatím jsme uspořádali přes dvacet zážitkových exkurzí: zázemí Letiště Václava Havla, nová budova 
„pevnost“ Rádia Svobodná Evropa, reprezentačního sídlo a privátní  místnosti rezidence velvyslance 
USA v Praze, unikátní budova DRN na Národní, komplex Quadrio včetně teras a podzemních gotických 
katakomb, laboratoře marketingového výzkumu IPSOS, ateliéry TV Nova vyrábějících nekonečné 
televizní PP seriály, ukázky výroby šperků v trezorové zlatnické dílně Jitky Kudláčkové v nejvyšší 
budově Philadelphia byznysového městečka v Praze 4, ukázka výroby piva v Pivovaru Bernard 
v Humpolci nebo v pražském Pivovaru Národní, zážitková ochutnávka kávy v centru zákaznické 
zkušenosti Nespresso, přísně střežená radiová centrála taxi AAARADIOTAXI, módní přehlídka 
v prodejnách Blažek nebo T.M.Levin, otevření a prohlídka největšího hračkářského obchodního domu 
Hamleys v Praze, návštěva moderního logistického depa Zásilkovny,  krypta pantheonu českých 
velikánů a národní pohřebiště na vyšehradském Slavíně, zážitkové elegantní plavby elektrolodí na 
nejkrásnějším úseku Vltavy v okolí Karlova mostu v Praze. 

Nejbližší 21. exkurzi nyní připravujeme. Prohlédneme si TAJEMNÉ MĚSTO POD NOHAMA – 
kolektorový systém v podzemí Prahy, jakési malé metro, kudy vede v centru hlavního města 
elektřina, voda i internet“. Konkrétní termín - začátkem února - včas oznámíme. 

 

Co nového v členství v klubu 

Digitální revoluce vytvořila technologický rámec pro postmoderní dobu. Dobu, ve které zatím svět   
hledá a hledá … především sám sebe. A my jsme součástí tohoto světa. Franchise Club chce svým 
členům pomáhat se v tomto světě neztratit, ale prosadit. 

Klub vám nabízí jedinečný systém vzdělávání v podnikání, řadu praxi osvědčených řešení a poradenství, 
podporu v podnikatelském i osobním růstu.   Budeme vám nabízet možnosti, jak rozvíjet osobní i 



obchodní vztahy, jak si vzájemně vyměňovat názory a zkušenosti, jak nacházet průsečíky spolupráce. 
A také vás zavedeme na zajímavá nebo nedostupná místa. 

I nadále chceme přinášet zajímavé, zasvěcené a inspirativní pohledy na současný překotný vývoj a velké 
změny v podnikání, retailu, síťovém podnikání a franšízingu.  Chceme vám pomáhat se na stupnici 
DATA – INFORMACE – ZNALOSTI – MOUDROST posouvat stále více vpravo od středu. Budeme 
napomáhat lepšímu rozhledu a vidění v souvislostech, schopnosti správného a rychlého zaostření. 

Budeme napomáhat úspěšnému vstupu do byznysu  se znalostmi, vzory, kontakty a … bez zbytečných 
iluzí a katastrofálních omylů z neznalosti. Budeme vám nabízet příběhy podnikatelů, jejich úspěchů, 
ale u těch s největší kuráží také jejich fuckupů, které tak už vy nemusíte opakovat. 

Na většinu podnikatelských výzev už nemusíte být sami – většina podnikatelů totiž řešila nebo řeší 
podobná témata. Od ostatních zkušených členů klubu můžete ochotně získat řadu konkrétních rad, 
podnětů   a zkušenosti. V diskusích můžete získat inspiraci nebo odpovědi na otázky, které vás do té 
doby vůbec ani nenapadly. Díky jim můžete svou firmu a osobní podnikatelský život lépe a aktivněji 
řídit.        

Nechceme klub uzavírat novým zájemcům o členství. Ale budeme klást větší důraz na exkluzivitu výhod, 
které nabízí řádné členství. Pro nečleny jsme proto zvýšili vstupné a limitovali celkový počet vstupů 
jako nečlen.  Členové klubu mají mj. přednostní právo se během přestávky a po skončení programu 
osobně setkat s hostem a během diskuse mu klást dotazy. 

Vynucené zvýšení ročních členských poplatků z patnácti na sedmnáct tisíc Kč, které zavádíme od 
1.února 2022, chceme kompenzovat vyšší hodnotou, kterou budeme členům poskytovat.  

Našim bývalým členům, kteří v členství v klubu nemohli pokračovat pod ekonomickým tlakem 
vyvolaným okolnostmi pandemie, nabízíme možnost obnovit své členství znovu za speciálních 
podmínek.  

 

 

Na co se budeme hostů ptát?  

Co je to franšízing z pohledu práva? V čem spočívají 
největší úskalí či slabiny právní úpravy franšízingu 
v ČR?  Jak hodně se liší právní úprava franšízingu v ČR 
od jiných států Evropské unie? Co mají různé 
zahraniční právní úpravy franšízingu společného? Dá 
se očekávat jednotná právní úprava franšízingu v EU?  

Která ujednání smlouvy o franšízingu bývají zásadní z 
hlediska franšízora a která z hlediska franšízanta? Co 
by ve smlouvě nemělo chybět? Kdy smlouvu 
nepodepsat? Která ujednání smlouvy o franšízingu 
bývají nejproblematičtější, kde se dělají největší 
chyby? Co má být ve vlastní smlouvě a co v přílohách 
(zejména v manuálu)? Je manuál – návod k použití 
franšízy – nutný, nestačí jen smlouva? Co musí manuál 
obsahovat?  

K jakým povinnostem se musí franšízor ve smlouvě 
minimálně zavázat? Jaká rizika může přinést 
nepřiměřeně tvrdé zákazy konkurence po skončení 
franchisingové smlouvy?  

Jak se vyvíjí právní regulace a praxe franšízingu pod 
vlivem nových obchodních modelů (platformy P2P, 
sdílení), služeb (doručování) nebo technologií 
(internet, smartphone), změny poptávky a chování 
spotřebitelů, změny ekonomických vazeb a strategií 
států – daní a cel, EU, brexit nebo řešení mimořádných 
situací – pandemie Covid-19?  Jak se vyvíjí právo u 
jiných prodejních kanálů, zejména v oblasti e-
commerce? Jak se dnes na vývoj franšízingu, a 
především rozvoj digitálních modelů P2P dívá české a 
evropské kartelové právo? Je na obzoru nějaká nová 
bloková výjimka? 



Jak se vyvíjejí smlouvy o franšízingu; dochází ke 
zjednodušení vztahů a zrychlování uzavírání a kontrole 
dodržování smluv, třeba i elektronicky?  

Jak je řešena právní ochrana (kandidáta na) 
franšízanta před nefér chováním franšízora? Co 
znamená, že smlouva o franšízingu je tzv. adhezní – 
přístupová? Co je to předsmluvní informační povinnost 
franšízora? Kdy se zájemce o franšízu může a kdy se 
musí seznámit s franšízovou smlouvou? Jak je řešena 
právní ochrana franšízora, jeho know-how, konceptu, 
obchodní značky, dat a vztahů před nefér chováním 
jiného franšízora, stávajícího nebo bývalého 
franšízanta? Jak je řešena ochrana zákazníka před 
nefér chováním franšízora nebo franšízanta?   Jak se 
řeší spory mezi franšízorem a franšízantem? 

Jaká mají smlouvy o franšízingu zákonná omezení a 
jaká právní rizika přinášejí? Jakým právním normám 

musí smlouvy o franšízingu vyhovovat?  Jaká je 
provázanost smlouvy o franšízingu s dalšími právními 
obory, normami a ujednáními, např. se smlouvami o 
nájmu nebytových prostor. Jaká rizika přináší 
předčasné ukončení franšízingového vztahu pro 
franšízanta a pro franšízora? 

Jaké zvolit rozhodné právo u master-franšízingu? Jak a 
v čem se vyvíjí smlouva během růstu sítě? Mají všichni 
franšízanti právo na uzavření smluv s identickými 
podmínkami? Kdy je vhodné a kdy je nutné provést 
revizi a kdy úpravu všech smluv? Kdy lze provádět 
jednostranné změny některých právních dokumentů? 
Co se stávající smlouvou, pokud franšízor expanduje 
do jiné země? Kdy je třeba posouzení, zda by 
franchisingová smlouva mohla být zakázaným 
kartelem?   

 

Kdo je Jiří CTIBOR? 

Jiří Ctibor poskytuje právní poradenství a služby ve všech oblastech souvisejících s podnikáním v České republice 
a specializuje se na franšízing. Zaměřuje se jak na startupy, tak i na rostoucí české franchisingové systémy a vstup 
významných mezinárodních franchisorů na český trh. Jiří o franchisingu pravidelně přednáší a bývá citován 
v magazínech a novinách ve článcích tematicky zaměřených na domácí i mezinárodní franchising. Jiří je také 
hlavním spoluautorem publikace Franchising v České republice vydané nakladatelstvím Wolters Kluwert v roce 
2017. 

Jiří Ctibor své odborné právní znalosti získával studiem na právnických fakultách Karlovy univerzity v Praze a 
Univerzity v Hamburku a také na australské Central College v Sydney, kde získal Certificate in Business. Praktické 
mezinárodní zkušenosti o franšízingu získal v několika zahraničních advokátních kancelářích a jako senior advokát 
v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze. V roce 2005 se Jiří Ctibor stal zakládajícím společníkem Advokátní 
kanceláře ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ, dnes Z/C/H Legal.  

Jiří Ctibor je dlouholetým členem Franchise Clubu. 

O advokátní kanceláři Z/C/H Legal 

Z/C/H Legal je renomovaná česká advokátní kancelář se sídlem v Praze a s klienty po celém světě. Poskytuje 
komplexní právní služby firmám, podnikatelům i privátním klientům ve všech oblastech práva souvisejících s 
podnikáním v České republice. Franchising je více než 16 let klíčovou oblast její praxe. 

Advokátní kancelář Z/C/H Legal je i trvale doporučována prestižními nezávislými ratingovými agenturami 
(zejména Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR 1000), které hodnotí celosvětově trh právních služeb, coby 
uznávaná advokátní kancelář v oblasti nemovitostního a stavebního práva, franchisingu, jakož i finančního a 
korporátního práva. Advokátní kancelář Z/C/H Legal zvolena nejlepší kanceláři roku 2021 v oblasti franchisingu. 
Prestižní ocenění udělované renomovanou publikací Corporate INTL Magazine bylo získáno již podeváté v řadě. 
V letech 2020 a 2021 se též stala Doporučovanou firmou roku v kategorii Developerské a nemovitostní projekty 
v žebříčku Právnická firma roku společnosti EPRAVO.CZ.  

Kdo je Vojtěch CHLOUPEK? 

Vojtěch Chloupek je partnerem advokátní kanceláře Bird & Bird. V rámci své specializace se věnuje také právním 
otázkám, které souvisí s franšízingem – registrace ochranné známky, rozvoj a budování brandu a jeho ochrany, 
otázkám volby vhodné strategie expanze a růstu firmy na místních i mezinárodních trzích, nastavení franšízového 
modelu, otázky spotřebitelské soutěže, vyjednávání smluvních podmínek franšízových a licenčních smluv, 
zastupování klientů při porušení podmínek franšízového schématu.  



Vojtěch je považován za jednoho z největších odborníků na právo ochrany duševního vlastnictví v České 
republice. Za dobu své působnosti v oboru získal nesčetné množství mezinárodních ocenění a uznání (MIP Star, 
Client Choice Awards, Legal 500, Chambers Europe, World Trademark Review, WWL, WIPR Leader a další).  

Vojtěch Chloupek je dlouholetým členem Franchise Clubu. 

 O advokátní kanceláři Bird & Bird 

Bird & Bird je advokátní kancelář, která v oblasti franchisingu nabízí znalosti a zkušenosti zejména v otázkách 
vybudování a ochrany značky, licencování, nastavení distribučních schémat a multi-channel strategie a nastavení 
partnerských vztahů.  Kromě znalosti českého prostředí svým klientům přináší neocenitelné know-how 
dynamického mezinárodního týmu Bird & Bird, které se opírá o zkušenosti jedněch z nejlepších odborníků na 
franchisové právo ve světě.  

Tým Bird & Bird je známý pro svůj jedinečný a praktický přístup, řešení na míru v komplexních inovativních 
projektech a přehled v odvětvích, ve kterých jejich klienti působí – včetně retailových a spotřebitelských oborů. 
Spolupracují jak se zavedenými silnými značkami, tak s novými start-upovými firmami a spolehlivě Vám 
poskytnou srozumitelnou právní podporu ve všech stádiích životního cyklu vaší firmy. Tým Bird & Bird se 
pravidelně spoluautorsky podílí na The Franchise Law Review, které nabízí přehled právní úpravy zemí na celém 
světě, včetně České republiky. Členem týmu je britský právník Mark Abell, který je celosvětově považován za 
jednoho z nejvýznamnějších odborníků na franšízing. 

V České republice získal tým Bird & Bird řadu ocenění v oblasti práva duševního vlastnictví, technologií, 
komunikace, médií a smluvního práva (Law Firm of the Year 2019 a 2020 v České republice pro oblast IP, 
Managing IP, Chambers Europe apod.)  Od roku 2018 je Bird & Bird řazena publikací Chambers Global mezi tři 
nejlepší právní firmy na celém světě pro oblast Franchisingu.  

 

 

Kontakty  

Provozovatelem a organizátorem činnosti Franchise Clubu je Český institut pro franchising (ČIFRA) – národní 
centrum pro vzdělávací, popularizační, publikační poradenskou a vědeckou činnost ve franchisingu.  

Kontakty: RNDr. Jaroslav Tamchyna, prezident klubu, tel.: +420 603 578 035, e-mail: tamchyna@ifranchising.cz; 
Ing. Tereza Chábková, tajemnice klubu: tel. +420 603 474 035, e-mail: office@ifranchising.cz; sídlo kanceláře: 
Spálená 51, 110 00 Praha 1. 

Franchise Club a Český institut pro franchising jsou členy největší mezinárodní profesní komunity v oblasti 
franchisingu – International Franchise Association 

Franchise Club podporuje nadační fond Dobrý anděl.  
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