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Lucie Jílková
(Praha)

JAK V ČEŠTINĚ VYSLOVUJEME SLOVA FRANCHISING 
A FRANCHISA?1

S výrazy franchising, franchisa se v současné době lze v češtině se-
tkat především v podnikatelské sféře. Franchising se užívá jako neživot-
né podstatné jméno rodu mužského, franchisa jako podstatné jméno rodu 
ženského. �ež přejdeme k různým grafickým a následně výslovnostním 
podobám těchto výrazů, zkusme postihnout jejich význam. J. Tamchyna, 
zakladatel Českého institutu pro franchising, nastiňuje význam zkouma-
ných výrazů ve svém textu nazvaném Stručně o franchisingu2:

Franchising je obchodní strategie a metoda podnikání založená na 
tom, že podnikatel (franchisingový poskytovatel, franchisor) svůj úspěš-
ný systém odbytu výrobků, služeb nebo technologií poskytuje za úplatu 
jiným právně a finančně nezávislým obchodním partnerům – franchi-
singovým příjemcům (franchisantům, franchisees). Tento systém distri-
buce a vzájemných obchodních vztahů se označuje jako franchisingový 
systém. Franchisingový poskytovatel svým franchisingovým příjemcům 
poskytuje právo (a zároveň jim ukládá povinnost) provozovat svou ob-
chodní činnost v souladu s jeho koncepcí odbytu, včetně používání jeho 
know-how a obchodních a technických postupů a při tom užívat obchodní 
jméno a/nebo ochrannou známku franchisingového poskytovatele. Toto 
právo se označuje jako franchisingová licence neboli franchise3. 

V anglickém výkladovém slovníku (Oxford Dictionary, Thesaurus and 
Wordpower Guide 2001) nacházíme u hesla franchise [franchīz] výklad:

1. an authorization granted by a government or company to an individual 
or group enabling them to carry out specified commercial activities, 2. a 
business or service granted such a franchise. 
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�ový akademický slovník cizích slov (2005) u hesla franšíza uvádí:
1. obch. práv. část škody, kterou hradí pojištěný ze svého 2. obch. osvo-
bození zboží od celních n. jiných poplatků; listina o tom. 

Konečně ještě v úplnosti citujme definici z Encyklopedie zahranič-
ního obchodu (1986):

franšíza (angl. excess). Proporcionální franšíza (percentage excess), též 
nepodmíněná, excedentní, znamená, že pojistnou smlouvu stanovené 
procento škody nese pojištěný. Používá se především z důvodu předchá-
zení škodám, aby pojištěný byl ekonomicky zainteresován na příznivém 
průběhu pojištění. Integrální franšíza (franchise), též podmíněná franšíza, 
je dohodnuté ustanovení, že pojištěný hradí škody do určité částky nebo 
procenta pojistné částky ze svého a škody převyšující integrální franšízu 
hradí plně pojišťovna. Zbavuje pojišťovnu agendy spojené s drobnými 
škodami, které ani pojištěného hospodářsky neohrozí. Absolutní franšíza 
(fixed sum excess) je ve smlouvě dohodnutá pevná částka, kterou vždy 
hradí pojištěný. Absolutní franšíza se někdy nazývá spoluúčast.

�a základě právě uvedených údajů vidíme, že situace se zkouma-
nými výrazy je dosti nepřehledná co do grafické podoby zkoumaných 
výrazů i – alespoň z pohledu neekonoma – co do jejich významového 
naplnění. Při prozkoumávání nabízených definic si můžeme klást násle-
dující otázku: Jsou vůbec v češtině potřebné oba výrazy, tj. franchising, 
podstatné jméno v mužském rodě, a franchisa, podstatné jméno v žen-
ském rodě (ať už je jejich grafická podoba jakákoli)? �evystačili bychom 
třeba jen s podstatným jménem franšíza, které se – právě v této grafické 
podobě – již desítky let v česky psaných textech (česky psaných slovní-
kových definicích) vyskytuje? Zcela jednoznačnou odpověď tento text 
poskytnout nemůže, k  jistému projasnění však snad může pomoci infor-
mace zprostředkovaná J. Tamchynou. Ten mi v telefonickém rozhovoru 
(v březnu 2013) vysvětlil potřebu obou podstatných jmen zhruba v tom 
smyslu, že franšízing je způsob výše popsaného obchodního vztahu, za-
tímco franšíza je konkrétní licence v rámci tohoto obchodního vztahu 
poskytovaná. Toto vysvětlení je koneckonců zřejmé i z jeho výše citova-
ného textu. Ovšem některé slovníkové definice (např. ta z �ového akade-
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mického slovníku cizích slov) se zdají být s takovým pojetím v rozporu, 
neboť v souladu s nimi může výraz franšíza označovat obojí, tedy jak 
dotčený obchodní vztah, tak jednotlivou licenci.

Připojme poznámku o původu slova franchising. V anglickém in-
ternetovém etymologickém slovníku (viz www.etymonline.com) se u 
hesla franchise jakožto podstatného jména dočítáme, že je v angličti-
ně doloženo již od konce 13. století a že souvisí se starofrancouzským 
slovem franchise s významem svoboda, zproštění, právo, privilegium. 
V 18. století je pak tento výraz doložen ve významu určitá právní výho-
da, dále ve významu právo volit; konečně z roku 1959 pochází výklad 
oprávnění pro společnost prodávat výrobky či služby. Ve výkladu tohoto 
hesla nacházíme také odkaz na přídavné jméno frank, které je doloženo 
v angličtině od 12. století s významem svobodný, liberální, štědrý a 
které souvisí se starofrancouzským slovem franc s významem upřímný, 
opravdový, otevřený, zdvořilý, úctyhodný. Toto slovo je doloženo též 
ve středověké latině jako podstatné jméno Franc, Frank s významem 
svobodný, čestný občan.

Přejděme nyní k různým grafickým podobám zkoumaných výrazů. 
�ásledující tabulky shrnují zjištění získaná prozkoumáváním vybraných 
korpusů psaného jazyka Ústavu českého národního korpusu (http://ucnk.
ff.cuni.cz) a prohledáváním českých internetových stránek prostřednic-
tvím vyhledávače Google (www.google.cz). Součástí přehledu je i pů-
vodní anglický (francouzský) výraz franchise.

korpus syn2009pub:

lemma franchising 83 výskytů
lemma franšízing 16 výskytů
lemma franšízink 7 výskytů
lemma frančízing 0 výskytů
lemma franchise 0 výskytů
lemma franchisa 0 výskytů
lemma franšíza 32 výskytů
lemma frančíza 0 výskytů
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korpus syn2010:

lemma franchising 40 výskytů
lemma franšízing 11 výskytů
lemma franšízink 2 výskyty
lemma frančízing 0 výskytů
lemma franchise 3 výskyty
lemma franchisa 0 výskytů
lemma franšíza 53 výskytů
lemma frančíza 0 výskytů

internetové stránky v češtině:

franchising asi 152 000 výskytů
franšízing asi 37 100 výskytů
franšízink asi 11 000 výskytů
frančízing asi 5 650 výskytů
franchise asi 275 000 výskytů
franchisa asi 61 800 výskytů
franšíza asi 34 700 výskytů
frančíza asi 14 400 výskytů

Pátráme-li po výslovnosti výrazu franchising v češtině, nacházíme 
hned několik zdrojů, které nám hledanou informaci poskytují. Interneto-
vá příručka Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český (http://prirucka.
ujc.cas.cz) nabízí slovo franchising též v grafických podobách franšízing5 
a franšízink včetně všech tvarů v jednotném i množném čísle (s poznám-
kou, že množné číslo tohoto výrazu se neužívá). U podoby franchising 
je pak připojena i poznámka ohledně doporučené výslovnost: [frenčaj-
zink]. Výslovností tohoto výrazu se zabývá i autor výše zmiňovaného 
textu Stručně o franchisingu, J. Tamchyna: (...) velmi stručně řečeno 
franchising [čti frenčájzing] využívá (...); konečně česká verze interne-
tové encyklopedie Wikipedie uvádí u hesla franšízing mimo jiné toto: v 
angličtině franchising je vysloveno frenčajzing. Informace ohledně dopo-
ručené výslovnosti se ve zmíněných třech zdrojích liší jednak vokalickou 
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délkou druhé slabiky, jednak záznamem koncové souhlásky. V češtině 
pravidelně dochází ke znělostní asimilaci koncových souhlásek, v uvede-
ném výraze by se tedy nabízela výslovnost s k na konci. Tento způsob zá-
pisu nabízí pouze Internetová příručka, resp. tento zdroj jako jediný bere 
v úvahu onu v češtině pravidelně se vyskytující znělostní asimilaci. Jinou 
otázkou však je, že informaci o výslovnosti doporučené pro nominativ 
není vždy snadné využít pro další, nepřímé pády. V nich se koncové k ve 
výslovnosti objevit nemusí, naopak se zde může objevovat g.

O výslovnosti výrazu franchisa v češtině se mi nepodařilo podařilo 
dohledat informaci žádnou. Pro úplnost je třeba dodat, že v česky psaném 
textu J. Tamchyny lze najít zmínku o výslovnosti původního anglické-
ho, resp. francouzského výrazu franchise: (...) pojem franchise (franšíz) 
má své historické kořeny (...). Hned je ale třeba zopakovat, že v českých 
slovnících se opakovaně objevuje výraz franšíza, u kterého je výslovnost 
vlivem grafické podoby přizpůsobené češtině jednoznačná.

�yní již přejděme k výsledkům průzkumu výslovnostního úzu výra-
zů franchising a franchisa v češtině. Všechny zde analyzované doklady, 
včetně zvukového záznamu, lze dohledat na serveru Českého rozhlasu 
(www.rozhlas.cz). U jednotlivých příkladů je nejprve uveden doslovný 
přepis textu, v němž se objevily zkoumané výrazy, vypracovaný podle 
zásad užívaných v korpusu DIALOG (http://ujc.dialogy.cz), dále je (s 
výjimkou příkladu 3) uveden také upravený písemný záznam téhož tex-
tu, který se nachází na internetových stránkách Českého rozhlasu. U do-
slovných přepisů jsou mluvčí označováni iniciálami (např. Dalibor Zíta 
je označen DZ), u upravených písemných záznamů jsou mluvčí uváděni 
třeba prostřednictvím komentáře (např. odpověděl Jiří Lošťák).

Příklad 1

�ejprve vezměme krátký úryvek z textu politologa J. Šonky (JŠ) 
nazvaného Dvojí ceny aneb naše suverenita v jídelním voze ze dne 
03.01.2012. 

JŠ: riziko těchto špičkových manažerů je ovšem minimální. čety jez-
dí podle principu (.) frenčájzink. jsou tedy (.) za svůj hospodářský výsle-
dek zodpovědné samy.
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Riziko těchto špičkových manažerů je ovšem minimální. Čety jez-
dí podle principu „franchising“. Jsou tedy za svůj hospodářský výsledek 
zodpovědné samy.

Pokud oba přepisy porovnáme, vidíme zde rozdíl právě v záznamu 
zkoumaného slova franchising. Mluvčí JŠ jej vyslovil jako [frenčájzink], 
tj. s dlouhou samohláskou ve druhé slabice a s afrikátou č. V psané podo-
bě jeho příspěvku se však objevil způsob zápisu franchising. Daný výraz 
je v upraveném přepisu navíc opatřen uvozovkami, které můžeme inter-
pretovat různým způsobem: mohou signalizovat výraz neobvyklý nebo 
odborný termín, mohou naznačovat i distanci autora textu od tohoto vý-
razu. Zde ovšem nevíme, kdo je vlastně autorem textu. Původní příspě-
vek pochopitelně proslovil J. Šonka, ovšem kdo je autorem přepisu jeho 
textu na stránkách Českého rozhlasu, zřejmé není. Posloucháme-li pozor-
ně promluvu J. Šonky, postřehneme, že před výraz [frenčájzink] umístil 
tento mluvčí velmi krátkou pauzu, v podrobném přepisu je naznačena (.). 
Jí možná J. Šonka posluchačům signalizoval neobvyklost tohoto výrazu.

Příklad 2

Další příklad pochází z pořadu Týden v médiích, konkrétně z roz-
hovoru moderátora Dalibora Zíty (DZ) s Jiřím Lošťákem (JL), členem 
České asociace franšízingu, ze dne 20.05.2011. Jeho příspěvek (i ve zvu-
kové podobě) je na serveru Českého rozhlasu dohledatelný pod titulkem 
Franšíza záleží na podmínkách licence. �ejprve je opět uveden doslovný 
přepis rozhovoru, následně pak jeho upravený písemný záznam, který si 
lze přečíst na internetových stránkách Českého rozhlasu.

DZ: tak to byly novinky v médiích tohoto týdne. v dnešním vydání maga-
zínu: týden v médiích se zaměříme na problematiku mediálního frančízin-
gu. různé světoznámé tituly si už vydobyly místo na českém mediálním 
trhu, jeden magazín ale u nás zatím známý není. ačkoli jeho mezinárodní 
mutace se jinak vydávají na celém světě (...) což je poněkud zvláštní mo-
del mediální frančízy. který ee od svých partnerů: e kteří vydávají časopis 
pod značkou big išju ((míněno Big Issue)) nechce jak jsme slyšeli žádné 
poplatky za licenci, stačí že se lokální vydavatelé řídí filozofií podniku. 
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poďme se ale zaměřit na frančízink trochu podrobněji. ve vysílání nyní 
vítám (.) experta na frančízu a člena české asociace frančízingu (.) jiřího 
lošťáka. dobrý den
JL: dobrý den
DZ: když se podíváme na to jakým způsobem pracují frančízové společ-
nosti ať jde třeba už o o ve- o vydavatelství která vydávají národní mutace 
známých časopisů nebo (.) dejme tomu fastfu:dové ((míněno fastfoodo-
vé)) řetězce, jak vlastně celý ten proces frančízingu obvykle funguje.
JL: frančízink obecně je metoda která spočívá v přenesení nou hau ((mí-
něno know-how)) na někoho kdo chce začít podnikat. ta: big išju: ((mí-
něno Big Issue)) frenčíza je velice zvláštní protože standartně se ((odkaš-
lání)) považuje za (.) nutné, nebo i podle definice evropské frenčízové 
federace, že: frenčízink je t- je tehdy, když si nechávám nou hau ((míněno 
know-how)) a značku ((odkašlání)) za přímou nebo nepřímou úplatu. to-
hle se v d big išju: ((míněno the Big Issue)) n- neděje nicméně samozřej-
mě frenčízink e je velmi rozšířen a proč vymýšlet něco co už vymyšlené 
je. proč (.) nepřevzít (.) jednou vymyšlené a ověřené a začít úspěšně i 
podnikat takže [( ) ano]
DZ: [no a jaké jsou vlastně ty výhody jaké jsou] jaké jsou výhody fran-
čízy pro pro frančízanty. proč může být výhodné začít podnikat pod cizí 
značkou.
JL: no výhodné je to tak že samozřejmě značka má určité ( ) určitý věhlas, 
většinou také se podniká ve velké síti, tedy jsou tam výhody z rozsahu, 
frenčízant již nemusí přemýšlet nad značkou, jak bude podnikat, jak ote-
vře podnik, kde ho otevře ((odkašlání)) nemusí mít zá-problémy se záso-
bováním a tak dále. u toho časopisu je to zase případ toho že (.) e určitě 
je tam určitá databanka fotografií, způsob distribuce tisku formátu a tak 
dále prostě jsou tam výhody, nad kterými již frenčízant nemusí přemýšlet, 
a vlastně tím že zaplatí za tu licenci, získává veškeré tohle nou hau ((mí-
něno know-how)) k dispozici.
DZ: a nemůže být zase nevýhoda trošku závislost toho frančízanta na na 
majiteli té značky?
JL: samozřejmě je ((povzdech)) vždycky je něco za něco. takže je tam sa-
mozřejmě ztráta me- určitá ztráta samostatnosti v rozhodování, pokud by 
člověk měl svůj geniální nápad, tak musí rozvinout on, e takle se připoju-
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je k nějaké skupině využívá marketingu globálních (.) tendencí a vlastně 
eh všeho co je k dispozici 
DZ: =e to říká
JL: =a zkušeností z minula.
DZ: už nás čas tlačí, takže já vás přeruším, děkuji moc za rozhovor, to byl 
jiří lošťák z české asociace frančízingu a
JL: děkuji taky 
DZ: =mějte se hezky 
JL: za zavolání

Výhody a nevýhody franšízy
Big Issue je poněkud zvláštní model mediální franšízy, od svých partnerů, 
kteří vydávají časopis pod značkou Big Issue nechce žádné poplatky za 
licenci, stačí, že se lokální vydavatelé řídí filozofií podniku. 
„Big Issue franšíza je velice zvláštní, protože standardně se považuje za 
nutné, nebo i podle definice Evropské franšízové federace, že franšízing 
je tehdy, jestliže si nechávám know-how a značku za přímou nebo ne-
přímou úplatu. Toto se v Big Issue neděje, nicméně franšízing je velmi 
rozšířen a proč vymýšlet něco, co už vymyšlené je, proč nepřevzít jednou 
vymyšlené a uvěřené a začít úspěšně podnikat“, uvedl expert na franšízu 
a člen České asociace franšízingu Jiří Lošťák. 
Franšíza má určité výhody: „Značka má určitý věhlas, většinou také se 
podniká ve velké síti, tedy jsou tam výhody z rozsahu, franšízant již ne-
musí přemýšlet nad značkou, jak bude podnikat jak otevře podnik, kde 
ho otevře, nemusí mít problémy se zásobováním a tak dále. U časopisu 
je to zase případ toho, že určitě je tam určitá databanka fotografií, způsob 
distribuce, tisku, formátu a tak dále“. 
A nevýhody? „Vždycky je něco za něco. Je tam určitá ztráta samostatnos-
ti v rozhodování. Pokud by člověk měl svůj geniální nápad, tak ho musí 
rozvinout on. Takto se připojuje k nějaké skupině, využívá marketingu 
globálních tendencí a vlastně všeho, co je k dispozici“ , odpověděl Jiří 
Lošťák. 

Sledujeme-li doslovný přepis rozhovoru moderátora DZ a jeho hos-
ta JL, vidíme, že se v něm oba zkoumané výrazy objevují opakovaně a 
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v různých výslovnostních podobách. V řeči moderátora můžeme slyšet: 
frančízingu, frančízy, frančízink, frančízu, frančízingu, frančízy, frančí-
zanty, frančízingu. Podstatné jméno rodu mužského (franchising) vyslo-
vuje tento mluvčí vždy [frančízink], tedy v prvním pádě dochází k běžné 
znělostní asimilaci g → k, zatímco v nepřímých pádech se objevuje g. 
Důsledná je dále výslovnost afrikáty č ve všech zaznamenaných přípa-
dech (tj. neslyšíme u něj výslovnost se š [franšízink]). S touž afrikátou, č, 
se pak u tohoto mluvčího setkáváme i při výslovnosti slova [frančíza]. U 
jeho hosta pak zaznamenáváme: frančízink, frenčíza, frenčízové, frenčí-
zink, frenčízant (2x). Podobně jako jeho partner v rozhovoru, moderátor 
DZ, i mluvčí JL vyslovuje pokaždé afrikátu č, ať se jedná o kterékoli 
z obou zkoumaných podstatných jmen. Rozdíl je ovšem ve výslovnosti 
samohlásky v první slabice. V prvním užití vysloví JL sice samohlásku 
a [frančízink], ve všech ostatních případech však již slyšíme zcela pra-
videlně samohlásku e. Lze předpokládat, že idiolekty mluvčích JL a DZ 
se v tomto ohledu zásadně liší. DZ uplatňuje výslovnost s a, zatímco JL 
výslovnost s e. V prvním případě však i mluvčí JL užil výslovnost s a. 
Jde zde patrně o nevědomé přizpůsobení se svému partnerovi, které však 
JL rychle opouští a přechází pak k důsledné výslovnosti s e. Jak vidíme 
z podrobného přepisu, k žádnému dalšímu přizpůsobení (např. ze strany 
moderátora DZ) již v průběhu rozhovoru nedojde, oba mluvčí bez vý-
jimky po celou uplatňují „svou“ výslovnost, tj. DZ výslovnost s a, JL 
výslovnost s e. 

 Podívejme se nyní na druhý, upravený písemný záznam tohoto roz-
hovoru. V něm k dotčeným výrazům nacházíme doklady: franšízy (2x), 
franšíza (2x), franšízové, franšízing (2x), franšízingu, franšízant. Vidíme, 
že zde jsou rozdíly mezi mluvčími smazány. Pisatel upraveného záznamu 
zvolil jednotný způsob zápisu. Místo afrikáty č, která ve výslovnosti obou 
mluvčích opakovaně zaznívala, se zde objevuje vždy pouze sykavka š a 
v první slabice se jednotně objevuje vždy pouze samohláska a. Informaci 
o tom, jak mluvčí dané výrazy vyslovili, a o tom, že je každý vyslovoval 
jinak, nám upravený záznam neposkytuje. Bylo by nepochybně zajímavé 
zjistit, proč pisatel zvolil právě tento způsob zápisu zkoumaných slov. 
Můžeme jen spekulovat o tom, že má k dispozici třeba některý z výše 
uvedených slovníků, které obsahují heslo franšíza.
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Příklad 3

Další příklad je reportáží redaktorky Zuzany Petráňové (ZP) ze 
dne 02.03.2013, která je součástí textu nazvaného Bojíte se sami pustit 
do podnikání? Jednou z možností je franšízing. Reportáž je mozaikou 
vstupů moderátorky a několika dalších osob: Moniky Hrubalové (MH), 
Pavlíny Křivánkové (PK), Kamily Zárychtové (KZ) a Jana Bejdáka 
(JB).

ZP: kavárna fitnes nebo obchod s čaji. frančízu si můžete pořídit prak-
ticky v jakémkoli odvětví (...) podle poradkyně výstavy pro podnikání a 
frančízink moniky hrubalové, je tato forma vhodná pro většinu lidí.
((střih))
MH: je to: v podstatě pro všechny kategorie či už padesát pět plus nebo 
pro maminky s dětmi protože je tady na trhu řada frančízových konceptů 
které právě jako maminky s dětmi na mateřské mohou využívat, no a pak 
samozřejmě pro další jakoby skupiny které tradičně podnikají 
((střih))
ZP: pokud se vám líbí nějaká společnost a chtěli byste provozovat její 
pobočku, musíte ji sami oslovit. má to ale háček. potřebujete nejen pení-
ze. ale také sympatie frančízanta. tedy firmy která vám nou hau ((míněno 
know-how)) poskytuje. potvrzuje to pavlína křivánková ze společnosti 
oxalis.
PK: tam je potřeba aby ten člověk měl nějaký drajf ((míněno drive)) abys-
me to tak nějak cítili (...)
ZP: frančízy pod jednou značkou mají většinou společný marketink (...)
KZ frančíza je byznys toho frančízanta proto pokud má nápad a povede 
to k nějakému rozvoji té frančízy, tak v tom nebráníme
ZP: výhodou frančízingu je i jeho relativní bezpečnost (...)
JB: pokud má frenčíza problémy. máme připravenou autsórsingovou 
((míněno outsorcingovou)) společnost která nám zajistí to:, aby se ta naše 
pobočka dostala zase zpátky (...) 
ZP: v česku je zatím kolem dvou set frančízových firem. to je asi třikrát 
méně než v sousedním rakousku. 
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Ve vstupech moderátorky ZP nalézáme tyto doklady zkoumaných 
výrazů: frančízu, frančízink, frančízanta, frančízy, frančízingu, frančízo-
vých. Tato mluvčí tedy ve zkoumaných výrazech vyslovuje afrikátu č a 
v první slabice samohlásku a. V reportáži vystupuje několik dalších osob, 
jejich výslovnost daných výrazů je ve dvou případech shodná s výslov-
ností moderátorky, tj. také mluvčí MH a KZ vyslovují v první slabice 
samohlásku a, dále afrikátu č. Mluvčí JB se však svou výslovností od-
lišuje, u něj zaznamenáváme výslovnost [frenčíza], tedy v první slabice 
slyšíme samohlásku e. Pro úspornost není u tohoto příkladu uveden upra-
vený záznam, v němž ve všech případech pozorujeme zcela stejný způ-
sob záznamu zkoumaných výrazů, jako tomu bylo u příkladu 2. Ve všech 
případech se vyskytuje v první slabice samohláska a, dále pak sykavka 
š, tedy nikoli afrikáta č. Opět jsme tedy ochuzeni o informaci o tom, jak 
jednotliví mluvčí tyto výrazy vyslovovali, že se mezi nimi objevily rozdí-
ly (mluvčí JB vyslovil v první slabice samohlásku e). Čtením upraveného 
zápisu získáváme informaci o výslovnosti zkoumaných výrazů poněkud 
jinou, nepřesnou.

Příklad 4

Poslední příklad, který je v tomto textu zmíněn, je úryvek z textu 
nazvaného Obnovit NBA bude trvat, říká o konci výluky Zídek ze dne 
26.11.2011. Text je rozhovorem moderátorky Michaely van Erne s bas-
ketbalistou Jiřím Zídkem. V jedné z jeho odpovědí se objevil jeden ze 
zkoumaných výrazů.

JZ: tak já si myslím že se musíme podívat na ty čísla, (.) která byly akumu-
lovaná, jestliže je pravdou že šedesát procent týmu ztrácelo peníze, e tak 
potom je naprosto logické, že vlastníci chtěli aby nová kolektivní smlou-
va měla jinou podobu. e vlastnictví jakéhokoli profesionálního frenčajzu 
ve sportu v americe, není koníčkem ani hobby, samozřejmě s určitými vý-
jimkami, ale je to normální byznys. je to (.) jakákoli jako jiná investiční e 
možnost, vlastníci do toho vkládají peníze, ale samozřejmě ihned (.) nebo 
ne ihned ale očekávají od své investice určitou návratnost. 
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Musíme se podívat na akumulovaná čísla. Pokud je pravda, že zhruba še-
desát procent týmu přicházelo o peníze, je logické, že vlastníci chtěli, aby 
nová kolektivní smlouva měla jinou podobu. Vlastnictví jakéhokoli pro-
fesionálního franchisingu ve sportu v Americe není až na výjimky koníč-
kem. Je to byznys, stejný, jako jakákoli jiná investiční možnost. Vlastníci 
do sportu vkládají peníze a očekávají od své investice určitou návratnost.

V promluvě mluvčího JZ se objevil tvar frenčajzu. Tato podoba se 
v analyzovaných příkladech vyskytuje zcela ojediněle. �ominativ tohoto 
výrazu by patrně zněl frenčajz, mluvčí by zde asi respektoval pravidelnou 
znělostní asimilaci, tedy by jej vyslovil [frenčajs]. JZ tak rozšiřuje se-
znam možných grafických a výslovnostních podob zkoumaných výrazů, 
obohacuje jej o další podstatné jméno rodu mužského. Skutečně pozoru-
hodný je však v tomto případě upravený záznam. V něm se objevuje zápis 
franchisingu. Takový zápis je velmi vzdálen tomu, jak mluvčí JZ tento 
výraz ve skutečnosti vyslovil.

Závěrem můžeme říci, že slova franchising a franchise se vyslovu-
jí několika různými způsoby. V nevelkém vzorku příkladů analyzova-
ných v tomto textu jsme viděli, že u podstatného jména rodu mužského 
kolísá výslovnost samohlásky v první slabice: vyskytuje se výslovnost 
s krátkým a [frančízink] nebo výslovnost s krátkým e [frenčízink]. Po-
kud mluvčí vycházejí z výslovnosti těchto výrazů v angličtině, pak je 
v druhé slabice vysloveno a krátké [frenčajs] nebo dlouhé [frenčájzink]. 
U podstatného jména rodu ženského rovněž kolísá výslovnost samohlás-
ky v první slabice: [frančíza], [frenčíza]. Jako naopak zcela pravidelná 
se ukazuje výslovnost afrikáty č, která byla bez výjimky vyslovena ve 
všech zaznamenaných případech. Výslovnost č může signalizovat níz-
ké povědomí mluvčích o možném grafickém záznamu těchto výrazů, tj. 
franšíza, franšízing, přičemž v případě podstatného jména v rodě žen-
ském se jedná o grafickou podobu již po desítky let zachycenou i v čes-
kých slovnících. Výslovnost afrikáty, opakovaně zaznamenávaná, však 
může být i výsledkem artikulační asimilace sousedních souhlásek, a to 
artikulační asimilace spojené se změnou způsobu tvoření. Při tomto typu 
asimilace jde o to, že artikulační překážka charakteristická pro určitou 
hlásku ovlivní podobu hlásky sousední. Afrikáta č je tak někdy vyslo-
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vována třeba ve slovech menší [menčí], tenší [tenčí], tato výslovnost je 
však hodnocena jako neortoepická (Hála 1967: 60; Palková 1994: 135; 
Zeman 2008: 114). To, že slovo franšíza zjevně není pevnou součástí 
většiny českých mluvčích, může být způsobeno i tím, že ačkoli dotčený 
způsob obchodního vztahu je podrobně vyložen např. již v 80. letech ve 
výše zmíněné Encyklopedii zahraničního obchodu, v praxi nemohl být 
tento způsob podnikání s ohledem na stávající režim praktikován. S vý-
razem franšíza byl tedy zřejmě spíše jen teoreticky obeznámen omezený 
okruh lidí, totiž ekonomů.6 Teprve po roce 1989 se tento způsob podniká-
ní mohl začít uplatňovat, a tedy vyvstala i potřeba jej nějak nazývat. Proč 
současní ekonomové nezačali užívat pouze výraz franšíza, tedy původně 
francouzský výraz, který je pravopisně přizpůsobený češtině a nepůsobí 
v ní tak žádné výslovnostní problémy, nelze v tomto textu uspokojivě 
vysvětlit. Jisté však je, že se zde projevil vliv výslovnosti anglické, který 
ve výsledku způsobil současnou rozkolísanost tohoto výrazu v podobách 
grafických i výslovnostních.

TRANSKRIPČNÍ ZNAČKY

(.) krátká pauza
. klesnutí hlasem
, stoupnutí hlasem
? nápadné stoupnutí hlasem
= těsné navázání na předch. mluvčího
[ano ale]
[nevím] simultánně pronesené úseky promluv dvou mluvčích
e hezitační zvuk
(...) vynechání části transkriptu

POZNÁMKY

1 Text vznikl v rámci grantu GA ČR č. 13-00372S a s podporou RVO: 68378092.
2 Text J. Tamchyny je dohledatelný na adrese http://www.ifranchising.cz (napo-

sledy navštíveno v březnu 2013). Obdobně podrobný výklad poskytuje také 
Slovník marketingu (2004): Franchising. Prodejní uspořádání, kde společnost 
(poskytovatel licence) zaručuje práva osobě nebo jiné společnosti distribuovat 
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výrobky nebo služby poskytovatele licence. Uspořádání smluvně stanovuje, 
že příjemce licence bude provozovat obchod podle praxe stanovené osobou 
poskytující licenci. To zahrnuje používání výrobků osoby poskytující licenci, 
reklamních materiálů a jiné podpory společnosti. Příjemce licence provozuje 
obchod za použití obchodní značky a obchodního jména, jehož je osoba posky-
tující licenci majitelem. Příkladem frančízy, obchodu pod poskytnutou licencí, 
jsou McDonald´s, Jiffy Lube, Midas Mufflers atd. Franchising, obchodování s 
licencemi, se také vztahuje na případ, kdy vládní výbor uděluje licenci provo-
zovateli kabelové televize, aby zajistil službu na zvláštním trhu.

3 V právě uvedené citaci se objevuje řada výrazů odvozených (např. franchisor, 
franchisingový), ty však nejsou předmětem tohoto textu.

4 V žádných českých výkladových slovnících zkoumané slovo nenacházíme, zde 
tedy ani žádnou informaci týkající se výslovnosti nezjistíme.

5 �a grafickou podobou franšízing narážíme také v knize M. Pravdové (Pravdová 
2006: 22). Té také děkuji za informaci, že zkoumaným výrazem se opakovaně 
zabývala také Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, do níž v posledních letech přišlo 
několik desítek dotazů ohledně tohoto výrazu.

6 �avíc možná jen vysokoškolsky vzdělaných ekonomů zaměřených na zahra-
niční obchod.
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