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MILÍ ČTENÁŘI,

vítejte nad stránkami únorového vydání časopisu Komora.cz,
pro něž bylo jako hlavní téma určeno vzdělávání. Na následu-
jících stránkách se podrobně rozepisujeme o jednotlivých
aspektech dnes fungujícího systému, plánech, které v této
oblasti má Hospodářská komora ČR, nabídneme vám také
pohled zákonodárců, kteří mají k problematice blízko.
Vzdělávání je bezpochyby jedním ze základních pilířů rozvoje
společnosti, také Hospodářská komora ČR jej určila jako
jeden ze strategických pilířů své strategie. Naši podnikatelé
se potýkají s nedostatkem odborníků a kvalifikovaných pra-
covníků. Zkušenosti posledních let ukazují, že je nutné, aby
se systém vzdělávání změnil a zefektivnil. Je nutné, aby
nabídka školských zařízení korespondovala s reálnou poptáv-
kou v daném regionu. Pomůže tak na jedné straně čerstvým
absolventům škol, kteří mají v mnoha případech problémy 
s uplatněním na trhu práce, na straně druhé by takové změny
přispěly k rozvoji podnikání, které je na dostatku kvalifikova-
ných pracovníků přímo závislé. 
Zlepšení situace si slibujeme od projektu, který na přelomu
ledna a února předložilo k posouzení Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR spolu s Hospodářskou komorou ČR jako
partnerem. Projekt s názvem Institut trhu práce by měl být ze
tří čtvrtin financován z prostředků Evropských strukturálních
fondů. Ke snižování a prevenci nezaměstnanosti přispěje
prostřednictvím zefektivnění spolupráce úřadů práce, 

zaměstnavatelů a vzdělávacích zařízení. Kromě již zmíněných
absolventů škol by mělo vlivem systémových změn předpo-
kládaných v projektu dojít také ke zlepšení situace neza-
městnaných, kteří se rozhodnou změnit nebo zvýšit svou kva-
lifikaci. Nabídka takových kurzů by měla odrážet požadavky
trhu. 
Se záměry a cílem nového projektu, zaměřeného na možnosti
současného trhu práce, budete podrobně seznámeni v břez-
novém vydání Komory.cz, stejně jako s Podnikatelskou aka-
demií, dalším z nástrojů, které HK ČR připravuje k tomu, aby
pomohla podnikatelům v rozšiřování znalostí a dovedností. 
Věřím, že to není naposledy, kdy se v tomto roce vzděláváním
zabýváme, jde o téma, které si zaslouží přinejmenším naši
pozornost. 

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

Jistě to znáte sami – abyste v dnešní tvrdé
konkurenci obstáli, musíte často snižovat
ceny a tedy i váš zisk. Skryté rezervy ale
můžete nalézt tam, kde byste to nejméně
čekali – přímo u vašich firemních nákupů,
kde můžete často ušetřit i více než 50 %
nákladů. Elektronická nákupní aukce je spe-
ciální postup, který nutí vaše dodavatele
vylepšovat v reálném čase parametry svých
nabídek, a to díky informačním technologiím
a internetu nezávisle na místě, kde se vámi
oslovení potenciální dodavatelé v daný oka-
mžik nacházejí.

Nabídka Hospodářské komory ČR vám při-
náší realizaci elektronických aukcí pro účely
nákupu formou služby. Vy, jako zadavatelé,
se nemusíte nic učit a ani z hlediska vybave-
ní na vás nejsou kladeny žádné nároky.
Prostě jen přijdete se svým požadavkem 
na kontaktní místo Hospodářské komory,
Informační místo pro podnikatele, a zde za
jednotnou paušální cenu e-Aukci zadáte.
Výsledkem je setříděný seznam dodavatelů
podle předem definovaných kritérií se závaz-
nými cenami poptávaného zboží. K celému

procesu je využívána rozsáhlá databáze
Hospodářské komory ČR s desítkami tisíc
záznamů. Elektronické aukce výrazně zkra-
cují čas potřebný pro realizaci výběrových
řízení a snižují tak transakční náklady o více
než 50 % oproti běžnému nákupnímu pro-
cesu.

Hlavní a nejviditelnější výhodou e-Aukcí je
ale snižování nákupní ceny, které v dlouho-
dobém průměru dosahuje 15 % proti stavu
před zavedením aukčního systému. Nejsou
výjimkou ani úspory přes 30 %. Významným
momentem pro vyšší úspory je podrobná
znalost tržního prostředí. Proto i velké firmy
využívají služeb specializovaných firem, které
disponují nejen příslušným softwarem, ale
především sofistikovanou databází dodava-
telských firem.

Nabídka e-Aukcí v rámci projektu Hospo-
dářské komory ČR splňuje všechny poža-
davky téměř ideálně. Základem je software
prověřený více než dvouletým provozem 
a mající za sebou bezproblémovou realizaci
téměř 2 000 e-Aukcí.

Hospodářská komora ČR v tomto projektu
využívá výjimečnou znalost tržního prostředí
s informacemi o několika desítkách tisíc
tuzemských firem a s napojením na další
obchodní komory v EU s možností získávání
informací o evropských dodavatelích.

Nabízíme vám nejen bezproblémový průběh
elektronické aukce, ale i sofistikovaný výběr
dodavatelů a v konečném důsledku také
řešení případných sporů pomocí arbitráže 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR v bezkon-
kurenčně nejkratších možných lhůtách.

Další informace včetně seznamu Informačních míst pro podnikatele najdete na www.komora.cz, e-mail: pokorny@inmp.cz, tel.: 296 646 355
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I podnikatelé podporují
umění: Trebbia 2005

Zatím u nás není běžným zvykem, aby podnikatelé podporo-
vali kulturu. Pro ty, kteří tak činí, je určena evropská cena
Trebbia za podporu umění, která byla v lednu udělována na 
6. ročníku benefičního galavečera ve Státní opeře Praha. Ceny
Trebbia za podporu umění za rok 2005 převzali galeristka
Meda Mládková, německý sběratel děl Salvatora Dalího
Richard H. Mayer a ředitel společnosti Czech International
Zdeněk Grondol, který jako ručitel dlouhodobě podporuje
dovozy děl světových klasiků do Česka.

Ceny Trebbia uděluje Mezinárodní nominační komitét Galerie MIRO
Praha, letos převzal záštitu ministr kultury Vítězslav Jandák. Během
večera, který byl v přímém přenosu vysílán na televizním programu
ČT 2, byla také předána evropská cena Trebbia za tvůrčí činnost,
kterou převzal velvyslanec Slovenské republiky v ČR
a prozaik Ladislav Ballek. Cenu v podobě bronzové plastiky získali
také další umělci, avantgardní sochařka Emma De Sigaldi z Mona-
ka, která věnovala Praze 13 plastiku zvanou Modrý květ, a sochař
Amri Aminov z Tádžikistánu žijící v Paříži.

Součástí večera bylo předání benefičních šeků získaných z loňské-
ho prodeje Obrazových poukázek Miro – šeky letos získaly Nadace
Plaváček manželů Juraje a Deany Jakubiskových a farnost Třeboň
jako příspěvek na restaurování oltářního obrazu Korunování Panny
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Méně konkurzů, 
horší platební morálka

Jako již každým rokem i letos pořádá Hospodářská komora ČR
sympozium o elektronickém obchodu pod názvem 12. sympo-
zium EDI (FACT a eB) - Praxe elektronické komunikace
v obchodních vztazích. Letošní ročník se bude konat v termínu
20. - 21. 4. 2006 v kongresovém sálu hotelu Olympik. Mediál-
ním partnerem je Komora.cz.

Hlavními tématy jsou následující okruhy:
• komunikace s veřejnou správou
• elektronická komunikace při vybraných úkonech v komerční

transakci
• elektronická fakturace
• sdílení a uchovávání dat
• elektronická identifikace
• komplexní řešení obchodních procesů
• globální standardy EDI

Bližší informace: sramkova@komora.cz

Počet prohlášených konkurzních řízení se loni v České republice
opět snížil. Podle údajů společnosti Coface Czech prohlásily loni
soudy 1205 konkurzů, což proti roku 2004 představuje pokles
téměř o 18 procent. Ovšem platební morálka českých firem se
nezlepšila.
„Obecně platí, že pokud ekonomika roste, s určitým zpožděním se
to projeví i ve snížení počtu konkurzů, protože zlepšené ekonomic-
ké klima podporuje zdraví podniků,“ řekl ředitel Coface Czech Jiří
Hylmar. „Bohužel z našich databází je však zřejmé, že snižování
počtu konkurzů v české ekonomice neznamená, že by se zlepšo-
vala platební morálka ekonomických subjektů. Ta patří stále k nej-
horším v Evropě,“ dodal Hylmar.
Téměř dvě třetiny konkurzních řízení se loni týkaly společností
s ručením omezeným, jejich podíl na celkovém počtu registrova-
ných ekonomických subjektů přitom nedosahuje ani 10 procent.
Naproti tomu živnostníci, kteří tvoří naprostou většinu (přes tři čtvr-
tiny) ekonomických subjektů, se na počtu prohlášených konkurz-
ních řízení podíleli jen jednou pětinou. 
„Snížení počtu konkurzních řízení je přirozený vývoj, k němuž došlo

v důsledku stabilizace podnikatelského prostředí. Neuvážené pod-
nikatelské záměry z poloviny 90. let jsou víceméně minulostí. Důvo-
dem může být také délka trvání konkurzu, kdy se ukazuje, že bývá
mnohem účinnější firmu zlikvidovat nebo prodat. Přetrvávající ne-
utěšený stav platební morálky způsobila špatná vymahatelnost
práva, věřitelé jsou stále ve velmi obtížné situaci,“ komentoval tuto
problematiku prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.

(is, vp)

Jeden ze dvou benefičních šeků byl předán Nadačnímu fondu Plaváček manželů

Deany a Juraje Jakubiskových. Nadační fond Plaváček pomáhá nadaným dětem

ze sociálně slabých rodin. Foto: archiv redakce

Evropskou cenu Galerie MIRO Trebbia za tvůrčí činnost získal Ladislav Ballek, 

spisovatel a v současnosti velvyslanec Slovenské republiky v ČR. Cenu mu předal

předseda vlády ČR Jiří Paroubek. Na snímku s moderátorkou galavečera Marií

Retkovou.  Foto: archiv redakce

e-Komunikace
v obchodě

Marie. Šeky a ceny předaly významné osobnostmi z řad české
veřejnosti, např. premiér České republiky Jiří Paroubek, ministr
kultury Vítězslav Jandák, fotograf Jan Saudek, návrhářka Blanka
Matragi či Chantal Poullain. Překvapením večera byla poněkud
improvizovaná dražba unikátního grafického listu Jiřího Andrleho,
která má razítko polární stanice Barneo ze severního pólu. Z vyvo-
lávací ceny 30 tisíc se cena vyšplhala až na konečných 100 tisíc
korun, které získala nadace Plaváček.

Táňa Švrčková

Foto: archiv galerie MIRO

Občanské sdružení Rytmus v rámci programů Národní politiky pod-
pory jakosti vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
pod záštitou prezidenta HK ČR Jaromíra Drábka druhý ročník sou-
těže o nejlepšího zaměstnavatele Stejná šance – Zaměstnavatel
2006.
Regionální kola soutěže jsou určena pro firmy z kraje Libereckého,
Pardubického, Plzeňského, Středočeského (včetně Prahy) a Ústec-
kého, které na běžném pracovišti zaměstnávají v pracovněprávním
vztahu sociálně či zdravotně znevýhodněného člověka. Základní
podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání mimo chráněné
prostředí na otevřeném trhu práce.
Nominace může široká veřejnost zasílat poštou na adresu občan-
ského sdružení Rytmus, případně e-mailem či prostřednictvím
dotazníku na www.rytmus.org do 31. března 2006.
Nominace budou vyhodnoceny odbornou komisí složenou ze
zástupců vyhlašovatelů a odborníků z jednotlivých regionů během
dubna 2006, koncem dubna budou slavnostně vyhlášeny výsledky
v jednotlivých regionech. Národní kolo soutěže, do kterého vítězné
firmy postoupí automaticky stejně jako vítězové z kraje Jihočeského
(pořádá Koník České Budějovice) a Jihomoravského (AGAPO
Brno), proběhne 11. 5. 2006 v Praze. 
Při posuzování nominací bude kladen důraz na kvalitu zaměstna-
neckého poměru uzavřeného s pracovníkem s postižením ve smys-
lu kritérií služby podporovaného zaměstnání, která je od loňského
roku nositelem značky kvality přijatým do Programu Česká kvalita.
Hodnotitelská komise tak bude sledovat například přizpůsobení
pracovních podmínek zaměstnanci (úpravu pracovní náplně, pra-
covní doby, pracovního prostoru včetně pomůcek apod.), dobu, po

kterou je pracovník s handicapem u firmy zaměstnán, ale například
i zapojení pracovníka do neformálních firemních akcí, ochotu firmy
zaměstnávat pracovníky s handicapem opakovaně a poskytnout jim
možnost dalšího růstu.
„Cením si firem, které dokáží přizpůsobit zaměstnanecké podmínky
tak, aby mohly integrovat do pracovních procesů lidi s postižením.
Bez dlouhého otálení jsem proto již druhým rokem poskytl nad sou-
těží záštitu. Považuji ji za důležitou právě proto, že ocení ty, kteří již
kus práce vykonali a zároveň také upozorňuje ostatní podnikatelské
subjekty na potřebu zaměstnávat handicapované,“ řekl Jaromír
Drábek, prezident HK ČR. Cílem soutěže je podpořit podniky, které
zaměstnávají osoby s postižením, poskytnout jim veřejné uznání
a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní
firmy, aby osoby s handicapem zaměstnávaly.
Soutěž je součástí projektu „Podporované zaměstnávání pro sociál-
ně odpovědné firmy“. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem EU a českým státním rozpočtem.

Mediálním partnerem je časopis Hospodářské komory ČR
Komora.cz.

Kontakt pro další informace:

RYTMUS, Bruselská 16, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 251 610, 224 255 819
e-mail: stejnasance@rytmus.org
Mgr. Milada Vondráčková

Soutěž „STEJNÁ ŠANCE 
– ZAMĚSTNAVATEL 2006“ startuje!
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Právo na práci má každý. Dostávají ale sociálně a zdravotně znevýhodnění lidé skutečně reálnou možnost pracovat? 

Znáte zaměstnavatele, který dává stejnou pracovní šanci všem?

Občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR 
v rámci programů Národní politiky podpory jakosti vyhlašují druhý ročník celostátní soutěže

STEJNÁ ·ANCE – ZAMùSTNAVATEL 2006
pro regiony Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský (včetně Prahy) a Ústecký.
Své tipy zasílejte na adresu: Rytmus, Bruselská 16, 120 00 Praha 2. Obálku označte heslem:
Stejná šance. Informace o soutěži získáte na internetové adrese: www.rytmus.org
V této soutěži se vítězem může stát jen ten, kdo dává stejnou pracovní šanci všem!

Tento projekt je spolufináncován evropským sociál-

ním fondem EU a rozpočtem ČESKÉ REPUBLIKY

Akce je pořádána v rámci

národního programu 

podpory jakosri 2006

»R

Do soutěže se mohou zapojit firmy ze všech oblastí. Foto: archiv redakce Možnost pracovat je pro každého z nás nanejvýš důležitá. Foto: archiv redakce



Jsem jedna z velkého množství človíčků, kteří si tento rok říkají
deváťáci. Navštěvujeme různé školy, patříme do odlišných kolektivů
a přece máme společné touhy a většinou i stejný názor na reálný
svět, ve kterém se teď víc než kdy předtím objevujeme a snažíme
realizovat své sny. Uvědomujeme si své postavení ve společnosti
a mnohem víc se zabýváme problémy. 
Můj osobně největší problém je postavení učitelů vůči výběru škol.
Tedy přesněji řečeno jejich ovlivňování nás jistým nátlakem zaměřují-
cím se na to, že člověk bez maturity se nedá v příštím životě použít.
V tomhle smyslu je zavedena i výuka, teda aspoň mi to tak připadá.
V momentu, kdy se někomu z mých spolužáků něco nepodaří má
učitel tendenci pronést poznámku, jejíž hlavní podstatou je žákovi

zdůraznit, jak je pod úrovní skončit někde na učňáku či jiné škole,
kde se za absolvování výuky neobdrží maturita. Tato myšlenka je
dosti spjata s výběrem SŠ, a proto si většina žáků devátých tříd
vybere gymnázium nebo jinou takto zaměřenou SŠ, ke které nemá
žádný vnitřní vztah, načež posléze ze školy odejde a začíná hledat
to, co opravdu chce. Myslím, že tohle je dosti zbytečné, neboť žáci
opakují další ročníky jiných škol, jakmile zjistí, po čem vlastně touží .
Nebýt vsugerovaných názorů na učňovské obory, určitě by těchto
žáků ubývalo. Přičemž by začalo přibývat splněných snů. Neboť já
i moji vrstevníci bychom mohli jednodušeji rozpoznat, co je pro nás
to nejlepší. 

Klára, severní Morava
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Dopisy v koši nekončí…
Názor deváťáků na školství ČR

Jak chápat vzdělávání z hle-
diska priorit Hospodářské
komory ČR?
Vzdělávání je jedním z hlavních
pilířů strategie HK ČR tak, jak jej
definoval 16. sněm Hospodářské
komory ČR jako nejvyšší orgán
HK ČR. Abychom mohli realizo-
vat tento strategický pilíř, to zna-
mená naplňovat strategii HK,
musíme patřičně využívat schvá-
lené strategické prostředky.
A těmi jsou: vytvoření systému
uznávání kvalifikace, vytvoření
systému dalšího profesního
vzdělávání a ovlivňování vzdělá-
vání na odborných školách. 
Domnívám se, že bychom se
měli soustředit na profesní vzdě-
lávání profese podnikatel, jedno-
duše proto, že podnikání u nás
jako profese vnímáno není.
A podnikatel, resp. člověk, který
vykonává tuto profesi v různých
odbornostech, potřebuje mít
podnikatelské dovednosti, což je
vlastně jeho kvalifikace. Podnika-
telské dovednosti jsou definová-
ny v určitých rolích podnikatele,
ve kterých vystupuje.

Jaké role to jsou?
Podnikatel vystupuje v rolích
vlastního podnikatele, to zname-
ná, že musí umět vyhledávat pří-
ležitosti, musí umět definovat
cíle, musí umět komunikovat se
státní správou, tedy získat si živ-
nostenské oprávnění, musí mít
právní povědomí, musí znát sou-
vislosti a musí umět prakticky
realizovat všechny své záměry.
Dále podnikatel vystupuje v roli
vlastníka, protože je vlastníkem
své firmy. A musí znát principy
osobní odpovědnosti, protože

podnikatel je člověk, který pře-
vzal odpovědnost za sebe, za
své blízké. Podnikatel je vlastně
člověk, který stát nic nestojí,
státu pouze dává. Pro vlastníka
je nezbytné, aby dokázal identifi-
kovat možná rizika, Jen kvalifiko-
vaný podnikatel přežije všechny
nástrahy, které mu podnikání 
přináší. 

Jaké další role se pojí 
k profesi zvané podnikatel?
Určitě správce. Kromě toho, že
je vlastníkem, svůj majetek také
spravuje. Musí o něj pečovat,
musí umět řídit své cash flow.
Podnikatel je správce, který musí
řídit a kontrolovat peněžní tok
a musí znát také daňové mini-
mum, aby věděl, jak se s daněmi
pracuje. Musí vědět, k čemu
daně, které odevzdává státu,
stát používá. Být si jistý, že stát
jeho prostředky využívá řádně.
Podnikatel je i manažer, který si
organizuje práci, čas, musí umět
vypracovat podnikatelský záměr.
Musí samozřejmě umět řídit 
sám sebe, pokud chce řídit své
podřízené.
Podnikatel je lídrem. Musí mít
vizi, musí umět komunikovat
a motivovat. Musí se chovat
eticky a musí mít kulturu svého
vnitřního chování, které se proje-
vuje dále navenek. Protože
pokud se člověk chová kultivo-
vaně, tak samozřejmě má větší
úspěch.
Podnikatel je výrobce. Musí
umět organizovat a řídit výrobu,
kvalitu, logistiku, ekonomiku
výroby, musí umět sestavovat
kalkulace, znát technologie, znát
normy. Musí být inovativní, mít

nápady, které musí také umět
prodat.
Podnikatel jako prodejce musí
znát trh, musí si umět udělat
průzkum trhu, umět pracovat
s trhem, mít základy marketingu,
musí mít obchodní dovednosti.
A toto všechno se musí podni-
katel někde naučit.

A jsme u vzdělávání. Podni-
katele jste vylíčil jako rene-
sančního člověka; jak si má
vybrat mezi nepřeberným
množstvím škol, kurzů, 
seminářů?
Ano, souhlasím, že vzdělávání
pro podnikatele je obrovský
komplex různých oborů a odvět-
ví vzdělávání, a proto se domní-
váme, že se nelze spokojit
pouze s tím, co nám dneska
předkládá oficiální vzdělávací
proces. Nechceme se spokojit
s tím, že náš vzdělávací systém
nabízí pouze základní školství,
navazující střední odborné či
všeobecné a školy vysoké.
V tomto systému chceme nalézt
místo pro vzdělávání podnikate-
lů. A to při vědomí toho, že pod-
nikatel nemá čas chodit denně
do školy.

Co Hospodářská komora
navrhuje?
Přišli jsme s projektem, který
nazýváme Podnikatelská akade-
mie Hospodářské komory ČR
a který má za cíl vzdělávat pod-
nikatele v potřebných dovednos-
tech, byť zatím ve formě nefor-
málního vzdělávání. Základní pri-
oritou je dosáhnout toho, aby-
chom měli vzdělané podnikatele
tak, aby se uměli svých rolí

zhostit. Naším cílem je také
dosáhnout toho, aby toto nefor-
mální vzdělávání bylo uznáváno
jako vzdělávání formální pro pro-
fesi podnikatel. Pokud se podí-
váme kolem sebe, na osnovy
středních a vysokých škol, tak
spousta předmětů v těchto ško-
lách je vhodná pro výuku těchto
rolí, domníváme se, že spoluprá-
ce je reálná a oba systémy se
mohou vhodně doplňovat. Proto
chceme, abychom propojili toto
neformální vzdělávání s tím, co
tady již dnes existuje. Nechceme
nic bourat, chceme pouze dopl-
nit mezeru, o které si myslíme,
že v systému vzdělávání existuje. 

Jaký je rozdíl mezi podnika-
telem a živnostníkem?
Velký. Samozřejmě ne každý živ-
nostník je podnikatelem. Podle
nás je živnostník osoba, která
převezme zodpovědnost za svůj
osud, za svou rodinu, za své
nejbližší, a hodnoty,  které získá,
pak spotřebovává se svými nej-
bližšími. Svou živnost má k zajiš-
tění tohoto účelu, k uspokojení
„osobních“ potřeb.
Kdežto podnikatel v našem chá-
pání je v tomto případě člověk,
který převezme všechnu výše
uvedenou odpovědnost, ale pře-
bytek (zisk) věnuje na rozvoj
podniku. Zaměstnává více a více
lidí, buduje svůj podnik, tedy
podniká. Rozdíl mezi živnostní-
kem a podnikatelem je i ten, že
podnikatel si spoustu dovedností
nakupuje od svých zaměstnan-
ců. Kdežto živnostník většinu
z nich musí provádět sám. Byť
v menší míře, ale jednoduše
takové dovednosti musí mít oba.

A v tomto bodu není mezi nimi
žádný rozdíl. 

Takové dovednosti by měl
budoucí živnostník získat na
učilišti. Nebo je tomu podle
vašeho názoru jinak?
Ano, v odborném školství, a je
jedno, jestli ukončí vzdělávání
vyučním listem, maturitou, nebo
vysokoškolským diplomem. Pro
nás je důležité, aby bylo učňov-
ské školství schopno vychovávat
dobré řemeslníky, kteří nejen
najdou uplatnění v zaměstnání
a umějí dobře své řemeslo, ale
získají i základy dovedností,
o kterých jsem hovořil. Aby byli
připraveni také na profesi podni-
katele. Hodláme věnovat pozor-
nost například tomu, že vyučený
zámečník sice umí ocitovat
Jiráska, ale není schopen získat
ani svářečský průkaz, čímž je
pro svého zaměstnavatele
a svou roli bezcenný. Je na
místě se zeptat, co vlastně
zaměstnavatelé pro své firmy
potřebují. Zda pracující inteligen-
ci bez odborných znalostí, nebo
inteligentní pracující, kteří rozu-
mějí své kvalifikaci.

Jak chce Hospodářská
komora dosáhnout zvýšení
prestiže učňovského 
školství?
Podle mého názoru bychom
měli zvyšovat kvalitu odborného
školství podle potřeb praxe
například zvyšováním poměru
praxe ve výuce a také bychom
se měli více snažit o propojení
odborného školství se soukro-
mými subjekty, které požadavky
na odbornost učňů svou
poptávkou definují. V tomto
směru je potřeba provést velké
změny v systému odborného

vzdělávání, zapojit do tohoto
vzdělávání podniky, a toho nelze
dosáhnout jednostranným pří-
kazem, aby nebyl podniky chá-
pán jako další povinnost. Lze to
provést jinými způsoby, napří-
klad úpravou daňových systé-
mů tak, aby se vyplatilo podni-
kateli nebo živnostníkovi vycho-
vávat si svého budoucího
zaměstnance.

Častým argumentem bývá, že
v patnácti letech se mladý
člověk mnohdy neumí správ-
ně rozhodnout…
Statistiky hovoří jasně: až 80
procent absolventů odborných
škol nepracuje ve svém oboru.
Toto číslo - nevím, zda alarmující
nebo normální - vypovídá o tom,
že jsou nemalé prostředky ze
státní kasy vynakládány bez val-
ného efektu. Jedním z klíčových
problémů našeho trhu práce je
také nízká mobilita pracovní síly.
Motivovat zaměstnance, aby se
naučili jezdit za prací, lze mnoha
způsoby. 

Některé firmy už zřídily nebo
zřizují podnikatelské školy či
učiliště, třeba mladoboleslav-
ská škodovka, vychovávají si
své budoucí zaměstnance.
Ano, pravda je, že se velké pod-
niky vracejí k osvědčenému způ-
sobu a že si vychovávají své
budoucí zaměstnance ve vlast-
ních učilištích, v zásadě podnikají
ve školství. Je to určitě dobře,
protože kdyby tak nečinily, patr-
ně by se v budoucnu potýkaly
s nedostatkem kvalifikovaných
pracovníků. Domnívám se, že
bychom měli udělat všechno
proto, abychom nevychovávali
nezaměstnatelné a nepřijímali
pracovníky ze zahraničí jenom

proto, že nemáme kvalifikovanou
sílu. Dnes praktikovaný přístup
zcela zbytečně zatěžuje náš
sociální systém. A to není dobrá
situace.

Můžete uvést nějaké příklady
profesí, které chybějí?
Obecně je velký nedostatek
kvalifikovaných stavebních
dělníků, tedy zedníků, obkla-
dačů, je nedostatek profesí
v černém řemesle, zámečníků,
frézařů, soustružníků, chybí
svářeči a spousta dalších tzv.
dělnických profesí. Tyto profe-
se jsou, nebo za chvíli budou
velmi nedostatkovým zbožím
a je dost podnikatelů, kteří
mají velké problémy se získá-
ním kvalifikovaných dělníků.
Dodnes také neexistuje studie
dopadu zahraničních pobídek
na regionální trh práce, kvalifi-
kovaná pracovní síla je zde
nedostatkové zboží, velké
investiční celky si mohou
dovolit nabídnout mnohem
lepší podmínky, místní
zaměstnavatel nemá šanci. 
Ti, kteří například v minulosti
opravovali, renovovali nebo
stavěli dům, si moc dobře
vzpomínají, kdo na těch stav-
bách pracoval, jaký byl poměr
kvalifikovaných a nekvalifiko-
vaných řemeslníků.

To by se v zahraničí stát
nemohlo?
Existuje systém, například
v Dánsku, kde se usnadnila
a zjednodušila rekvalifikace
v oblasti řemeslné výroby. Dáno-
vé dokáží vyučit řemeslu velmi
rychle převážně praktickou vý-
ukou. Domnívám se, že je to
určitě směr k zamyšlení.  

Nejen v zahraničí, ale kdysi 
i u nás byla laťka učňovského
vzdělávání dosti vysoko…
V našem vzdělávacím systému,
kde jsme tradičně měli učňovské
školství velmi dobré, a kdy se
otevřeně hlásalo, že Češi mají
zlaté ručičky a řemeslo zlaté
dno, bychom měli tyto naše tra-
dice dále rozvíjet. Proto si mys-
lím, že učňovské školství je velmi
zanedbaná záležitost a chápu,
že je potřeba vychovávat vysoce
kvalifikované lidi i v jiných oblas-
tech. Samozřejmě rozumím srov-
návacím tabulkám, kolik máme
vysokoškoláků oproti jiným
zemím, na druhé straně je to
záležitost tendenční. Přece
jenom je potřeba srovnávat těch
parametrů více.

Jakých například?
Možná, že by bylo zajímavé
porovnat, kolik skutečně kvalifi-
kovaných, tedy vyučených,
řemeslníků pracuje na našich
stavbách, kolik z nich je Čechů,
kolik z nich je dělníků, kteří přijeli
z různých zemí, ať už to je Pol-
sko, Ukrajina, Slovensko a další
země, a kolik vyučených řemesl-
níků pracuje v různých provo-
zech, ať už to jsou doly, hutě,
strojírny nebo jiné provozy. Pak
je to otázka získání oprávnění
k podnikání, protože pro mnohé
živnosti je potřeba mít výuční list.
A nám se patrně začne stávat
to, že bude nemožné získat živ-
nostenský list na některé činnos-
ti, protože prostě nebude nikdo,
kdo na ně bude mít výuční list. 

Děkuji za rozhovor.

Ilona Sánchezová

Foto: archiv redakce

Hospodáfiská komora âeské republiky zahajuje hlavním
tématem únorového ãísla svého mûsíãníku Komora.cz
otevfienou diskuzi nad nejrÛznûj‰ími aspekty souãasné
úrovnû nejen odborného vzdûlávání. V pfiedkládan˘ch
tématech nabízíme rÛzné úhly pohledu a vûfiíme, Ïe se
na stránkách dal‰ích ãísel Komory.cz podafií prezentovat
rÛzné názorové proudy a polemiky, které by mohly pfii-
spût ke zlep‰ení stavu na‰eho odborného ‰kolství. Na
úvod pfiiná‰íme rozhovor s tajemníkem Hospodáfiské
komory âR Vladimírem ·i‰kou.

PODNIKÁNÍ JE PROFESE

Foto: archiv redakce



Kde vzít „investice do hlav“
Nároky na kvalitu lidských zdrojů trvale rostou. Tento trend
ovlivňuje řada faktorů. Na jedné straně vstup České republi-
ky do EU, zahraniční investice a s tím spojená vzrůstající
technologická náročnost výroby. Na druhé straně trvalý tlak
na efektivitu a konkurenceschopnost domácích firem. To
vše vyvolává nároky na sofistikovanější organizaci ve spo-
lečnostech a s tím související vyšší manažerské dovednosti.

FONDY EU 
NEJSOU VŠESPÁSNÉ

Evropská unie na překlenutí
těchto jevů, které jsou jistě přiro-
zené a očekávané, nabízí mož-
nosti podpory a „změkčení“
dopadů pomocí financování roz-
vojových aktivit z takzvaných
strukturálních fondů. Tyto fondy

generují finance pro dnes již
obecně známé operační progra-
my. Z nich je možné financovat
podle jejich zaměření řadu
dobrých projektů z různých
oborů lidské činnosti na zkvalit-
nění lidských zdrojů, infrastruktu-
ry apod. Tyto možnosti financo-
vání jsou dnes obecně známé 
a problémem je, že jsou mnohdy
chápány jako všeřešící. Bohužel
tomu tak není. Řada projektů
bude mít jepičí život a aktivity
skončí přesně okamžikem skon-
čení čerpání peněz EU. 

POTŘEBUJEME 
NOVÝ ZÁKON?

Neméně důležitý je proto vedle
finančních možností i rámec
a výběr aktivit k profinancování,
které se budou úročit řadu let po
skončení strukturálních fondů.
Jednou z mála takových příleži-
tostí pro vytvoření systému je
bezesporu Zákon o ověřování
a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání s doprovodnými
nástroji, který je v současné
době projednáván v Poslanecké
sněmovně ČR (o jeho potřebnosti
se dočtete také v následující
anketě). V současném stavu, kdy
je trh se vzděláváním zahlcen
nejrůznějšími certifikáty a osvěd-
čeními s různou mírou důvěry-
hodnosti, je na podobnou právní
úpravu nejvyšší čas. Ve stávající
situaci jsou např. vysoce rigoróz-
ní a náročné dokumenty certifi-
kačních orgánů akreditovaných
Českým institutem pro akreditaci
postaveny vedle bezcenných
papírů. Zmiňovaná právní úprava
vnese do vzdělávání jasná pravid-
la. Cílem zákona je vytvořit

transparentní systém s důvěrou
v dokumenty a kompetence
jejich držitelů.

MOTIVACE? ANO!

V dnešní době jde většina nákla-
dů z procesů dalšího vzdělávání
k tíži zaměstnavatelů. Nabízím
určité zamyšlení a pohled, který
by měl být zvláště motivující pro
pracovníky státní správy. Investi-
ce zaměstnavatelů do svých lid-
ských zdrojů lze chápat několika
způsoby: 

První pohled na motivaci pro

investice do dalšího profesního

vzdělávání je reakce na nové

společenské potřeby, technolo-

gie, informace, společenský

vývoj apod. Tato stránka je přiro-

zená a nelze ji jakýmkoliv způso-

bem eliminovat. 

Druhý pohled je vynucená

investice do lidských zdrojů způ-

sobená obvykle špatným fungo-

váním počátečního vzdělávání, 

ať už po stránce kvalitativní nebo

nevhodnou strukturou absolven-

tů. Tady je jistě možná náprava

a tlak na řešení bude s postup-

ným vyčerpáváním kvalitních 

lidských zdrojů narůstat.    

Třetí pohled je na „uživatele“

investic do vzdělávání. Je jím

zčásti zaměstnavatel, který pro-

ces sponzoroval a který zhodno-

cuje investici např. vyšší produk-

tivitou, ale pokud se pracovník

rozhodne odejít od svého stávají-

cího zaměstnavatele, know-how

si odnáší na nové pracoviště. 
KDE NA TO VZÍT?

Je na čase si uvědomit, že
investice do dalšího vzdělávání je
proces, z kterého ve výsledku
profituje celá společnost
a nemůže být majoritně financo-
vána z kapes jednotlivých podni-
katelů. Vzdělaný člověk předsta-
vuje hodnotu pro celou společ-
nost. Je třeba najít trvalé zdroje
pro investice do vzdělávání,
nejen jednorázové prostředky
z EU. Tyto investice jsou nezbyt-
ně tím větší, čím horší kvalitu
a strukturu absolventů poskytuje
počáteční vzdělávání. Myslím, že
ani tady nemůžeme být úplně
spokojení a je co zlepšovat.
Z toho všeho vyplývá nutnost
vedle formálního rámce, který
zajišťuje zmiňovaný zákon o ově-
řování a uznávání výsledků další-
ho vzdělávání, otevřít debatu
o přímé finanční podpoře vzdělá-
vání a nových způsobilostí. Tepr-
ve takové systémově podpořené
„investice do hlav“ umožní trvalý
růst společnosti a postupný pře-
chod na znalostní společnost
s vyšší přidanou hodnotou pro
výrobu a služby poskytované
tuzemskými firmami.     

Zdeněk Vršník

Vzdělání nebo příprava na životní uplatnění?

Rozhovor s Pavlem Bartošem, viceprezidentem 
Hospodářské komory ČR a předsedou Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje
o perspektivách učňovského vzdělávání u nás
Co si myslíte o důležitosti
a smyslu vzdělání pro skuteč-
nou realizaci v pracovním
životě?
Vzdělání samo o sobě je sice
velmi důležité, ale nemá tu sílu,
která se mu mnohdy přisuzuje
ve vazbě na uplatnění člověka ve
společnosti. Hledání optimálního
a seberealizovatelného uplatnění
ve společnosti je proces velmi
složitý a v životě člověka praktic-
ky zásadní. Není tajemstvím, že
pro některé nesplněným snem 
a v podstatě životní prohrou.

Souhlasíte s tezí, že vzdělání
je cesta k úspěchu?
Musíme si připomenout, že zod-
povědnost musí každý přijmout
sám za sebe. Často se stává, že

u mladých lidí tuto zodpověd-
nost přejímají rodiče a v dobré
víře a rodičovské zodpovědnosti
jsou často vlastnosti a schop-
nosti dětí přeceňovány. Toto je
navíc umocňováno obecným
míněním, že čím vyšší vzdělání,
tím je větší možnost uplatnění ve
společnosti. Ano, toto je pravda,
ovšem za jedné, ale za to velmi
důležité podmínky: Předpokláda-
ná úroveň vzdělání musí odpoví-
dat představám a hlavně mož-
nostem a schopnostem daného
jedince, většinou tedy vlastního
potomka.

Jak mladý člověk ale pozná,
kterou cestou se má vydat?
Z obecné, ale i vlastní životní
zkušenosti vím, že jedním z roz-
hodujících předpokladů aktivního
a spokojeného života je najít
takové vlastní uplatnění, které
dlouhodobě přináší pocit sebere-
alizace, radost z práce, kterou

vykonávám, a pocit, že moje
práce přináší obecný prospěch
a je dobře hodnocena. Ještě
větším osobním úspěchem je,
když práce přináší osobní rozvoj,
kariérní růst a pocit životního
uspokojení. To vše vyžaduje
správný a sebekritický odhad
vlastních schopností, notnou
dávku cílevědomosti a trpělivosti
a ochotu celoživotních korekcí
svého zaměření, doplněnou
o ochotu přijmout systém celoži-
votního vzdělávání jako nezbyt-
nou součást životního stylu.

Myslíte si, že vzdělání může
nahradit talent?
Dnešní doba vcelku správně
vytváří tlak na obecný růst vzdě-
lanosti, někdy je však falešně

interpretován. Současné veřejné
povědomí, umocňované mnohý-
mi čelnými představiteli státu,
vytváří tlak na potřebu růstu
vzdělanosti tak, že řemeslné
a učňovské školství je něco
méněcenného a že lepší je docí-
lit středoškolského vzdělání nej-
lépe humanitního směru
a následně absolvovat některou
z vysokých škol, ale pokud
možno tu jednodušší, tedy ne
techniku, kde je hodně matema-
tiky a fyziky. Základní problémy
však jsou dva: tedy osobní
schopnosti a předpoklady
a samotné potřeby trhu práce,
které vymezují reálné potřeby
kvalifikované pracovní síly.

Jaká je současná, byť asi 
očekávaná realita?
Jednoznačně je možno konsta-
tovat, že krutá. Trh práce ukazu-
je, a to nejen u nás, ale i ve
vyspělých zemích EU, že je

poptávka na trhu práce po
schopných lidech, prakticky po
všech vědomostních a doved-
nostních stupních a po specialis-
tech v daných profesích.

Jaká je konkrétní situace
v České republice?
Nechci a nepřísluší mi obecně
hodnotit současnou situaci ve
vzdělání v ČR, ale z pohledu
podnikatele si dovolím tvrdit, že
současná situace je nevyhovující 
a v blízké budoucnosti se dají
očekávat velké problémy. Ve
společnosti obecně panuje
názor, který je mnohdy umocňo-
ván centrálními orgány, zejména
ministerstvem školství, že učňov-
ské školství a řemeslné vzdělání
je něco nedůstojného a v sou-

časné době špatného.
Výjimkou není ani názor, že
střední a vysoké vzdělání tech-
nického směru je obtížné
a neperspektivní. Toto umocňují
i některé přístupy ministerstva
školství, že maturity z fyziky
a matematiky jsou nepotřebné,
což v podstatě znamená, že
technické vzdělání je nežádoucí.
Skutečná praxe a potřeby trhu
práce jsou však zcela odlišné.
I přes vysokou nezaměstnanost
v ČR je dnes evidentní, že pro-
kazatelně scházejí především
kvalifikovaní kovoobráběči, svá-
řeči, zedníci a další. U vysoko-
školsky vzdělaných lidí je
poptávka po projektantech, kon-
struktérech a dalších inženýr-
ských profesích.

V čem vidíte základní 
problém?
Jde především o chybné pojetí
růstu vzdělanosti. Obecné před-

stavy tkví ve snižování počtu
řemeslně vzdělaných lidí
a v růstu počtu středoškoláků 
a vysokoškoláků nejlépe netech-
nického zaměření. Nechci jen
kritizovat, musím přiznat, že
podnikatelská sféra na současné
situaci nese svůj díl zodpověd-
nosti. Nedůsledně se deklarovaly
potřeby lidských zdrojů ze strany
podnikatelů. Existovala mylná
představa, že připravenost lid-
ských zdrojů přísluší státu
a podnikatelé na trhu práce
pouze lidské zdroje „nakupují“.
Dnes již víme, že toto nefunguje,
a že podnikatelská sféra se musí
aktivně zapojit do vzdělávacích
procesů, že musí deklarovat své
potřeby, vytvářet přiměřenou jis-
totu zaměstnanosti v daném
segmentu, případně aktivně
vstoupit do procesu získávání
učňů, žáků a studentů v daných
a žádaných profesích.
Pokud nyní máte pocit, že už to
tady bylo, pak váš pocit je
správný. Nebojme se přiznat, že
i v minulém režimu nebylo vše
špatné, potvrzují to i zkušenosti
například z Francie, kde je
obrovská snaha zvýšit počet
učňů do roku 2010 až o 100
procent.
Osobní a možná i obecná zkuše-
nost říká, že je mnohem lepší být
vynikající řemeslník než špatný
středoškolák či inženýr. Pokusme
se rozvinout širokou diskuzi pod-
nikatelů o potřebách a požadav-
cích podnikatelů na produkci
odborného školství na všech
stupních a vraťme do společnosti
obecnou úctu k odborně vzděla-
ným technických profesím počí-
naje řemesly a konče inženýry.
Jako další argument k takto
pojatému vzdělání je, že zákla-
dem malého a středního podni-
kání je schopná a kvalifikovaná
pracovní síla na všech stupních
vzdělanosti.

Táňa Švrčková

Foto: archiv redakce
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„Podle mého názoru se
celoživotní vzdělávání
stane i v souvislosti s dal-
ším plánovacím obdobím
EU, vývojem zahraničních
investic u nás a i díky záko-
nu o ověřování výsledků
dalšího vzdělávání zásad-
ním problémem rozvoje
hospodářství,“ komentuje
pro Komoru.cz viceprezi-
dent HK ČR Zdeněk Somr,
(na snímku) který je garan-
tem Hospodářské komory
v oblasti vzdělávání.

Foto: archiv redakce
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ANKETA
OBRÁTILI JSME SE NA POSLANCE JEDENADVACETIČLENNÉHO VÝBORU PRO
VĚDU, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU POSLANECKÉ SNĚ-
MOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE ČTYŘMI OTÁZKAMI VZTAHUJÍ-
CÍMI SE K NAŠEMU TÉMATU. ŠEST POSLANCŮ NAŠÍ REDAKCI ODPOVĚDĚLO
A JEJICH ODPOVĚDI PŘETISKUJEME.

Petr Bratrský (ODS, Praha)

1. Nereflektuje, ministerstvo
školství klade důraz na gymnázia
a střední školy s maturitou. Je
zde samozřejmě velmi asymet-
rická poptávka ze strany rodičů
i dětí, ale učňovské školství se
ocitá na okraji zájmu neprávem.
Ve společnosti vždy bude určité
procento dětí a mládeže, která
se bude míjet s požadavky gym-
naziálního a podobného typu
studia, i když je k tomu bude
rodina či někdo jiný tlačit. Jde
o to umožnit jim kvalitní osob-
nostní i vzdělanostní rozvoj
v těch oblastech, kde mohou
vyniknout a uplatnit své před-
nosti a dovednosti ve prospěch
sebe, svých rodin i společnosti.
To by mělo být v zájmu státu
cílem moderního učňovského
školství.
2. Je to dobře a přimlouval bych
se za další rozšíření tohoto prin-
cipu. Bylo tomu tak i v dobách
minulých, za 1. republiky i dříve.
Jde o přirozený způsob předává-
ní zkušeností těch nejlepších
mistrů a odborníků. Dává také
učni mnohem větší perspektivu
budoucího zaměstnání a jasnou
motivaci.
3. Celoživotní vzdělávání je nut-
ností ve stále sílící mezinárodní
i mezilidské konkurenci. Jako
efektivnější vidím podporu nepří-

mou, spočívající ve vytvoření
podmínek k tomu, aby každý cítil
vlastní osobní motivaci a odpo-
vědnost za své vzdělání a kvalifi-
kaci. Pomůže větší informova-
nost o všech alternativách
a možnostech, k diskuzi je např.
motivační nastavení daňového
systému. Výborné jsou i univerzi-
ty třetího věku, které si zaslouží
větší rozšíření.
4. Soukromé školství by mělo
být podporováno státem úplně
stejně jako jiné školy. Peníze
musí jít za žákem, bez rozdílu
formy školy. Stejně jako u škol
státních, jsou i mezi soukromými
školami ty dobré a ty horší.
Rozhodnout musí rodiče i stu-
denti na základě své spokoje-
nosti s poskytnutým vzděláním
i s následným uplatněním absol-
ventů, které se projeví v zájmu
o ně, v rozsahu nabídek atraktiv-
ních zaměstnání a nakonec i na
výplatní pásce.

Ivana Levá 
(KSČM, Plzeňský kraj)

1. Domnívám se, že ne vždy
učňovské školství dostatečně
reflektuje potřeby současného
trhu práce. Důvodem není neo-
chota školských zařízení, ale
spíše vlažná spolupráce s firma-
mi v regionu. Především velké
firmy musí vyvinout tlak, aby

učební obory a jejich náplň
odpovídaly požadavkům trhu
práce.
2. Nevím, proč by měla odpo-
vědnost za výchovu a vzdělání
spadnout na jednotlivé firmy,
když má ČR jednu z nejrozsáh-
lejších sítí středních odborných
učilišť.
3. Význam celoživotního vzdělá-
vání neustále roste, je třeba, aby
legislativa pružně reagovala.
V současné době může napo-
moci projednávaný zákon
o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání.
4. Nedělím školy na soukromé 
a jakékoliv jiné. Rozlišuji pouze
školy s dobrými, či méně dobrý-
mi výsledky. Úspěšná školská
zařízení by nikdy neměla pociťo-
vat nedostatek financí, neboť
právo na vzdělání bezpochyby
patří mezi Ústavou zaručená
práva. 
Dítě nerozhoduje o tom, do jaké
školy ho rodiče dají, má však mít
vždy vytvořeny optimální pod-
mínky ke vzdělávání.

Miloš Máša (ČSSD, Praha)

1. Řemeslné a učňovské školství
se v současné době nachází ve
velice složité situaci. Jednak
odpadlo centrální plánování
počtu potřebného počtu absol-
ventů různých řemeslných profe-

sí a jednotlivé vzdělávací subjek-
ty se rozhodují samy podle aktu-
álního zájmu žáků o studium na
konkrétních školách či nabíze-
ných oborech vzdělání. Dalším
vlivem je odklon zájmu žáků
i jejich rodičů od vzdělávání
v řemeslných oborech a snaha
orientovat se v oblasti vzdělávání
pouze na studijní obory bez sou-
vztažnosti na řemeslnou praxi.
Probíhající restrukturalizace hos-
podářství přináší spoustu odvět-
vových změn spojených s útlu-
mem výroby a tím i nižší potřeby
počtu pracovníků v některých
oborech a naopak rozvoj někte-
rých typů regionálně důležitých
výrob se zase potýká s nedos-
tatkem pracovníků potřebného
druhu kvalifikace. Vzdělávací
subjekty, má-li být v rozvíjející se
konkurenci škol jejich vzdělávání
úspěšné a vyhledávané, musí ve
spolupráci s trendy na trhu
práce v dostatečném předstihu
dobře odhadnout potřebné
počty pracovníků v oblastech,
které jsou pro daný region důle-
žité. Musí také při plánování své
činnosti vycházet z dlouhodo-
bých záměrů ve vzdělávání
a plánů rozvoje jednotlivých
krajů, naučit se rychle přizpůso-
bit vzdělávací nabídku jednotli-
vých oborů potřebám regionů
a navazovat spolupráci s výrobci
a institucemi v oblasti praktické-
ho vzdělávání. Některé obory
a řemesla, např. stavební obory,
je potřeba pro nové žáky zatrak-
tivnit. Třeba tím, že absolventi
školy budou mít zajištěno u regi-
onální stavební firmy první
zaměstnání s možností ubytová-

ní. Jsou ale i jiné obory, kde je
nedostatek odborných pracovní-
ků. Rozhodně nepovažuji za
řešení spoléhat se v budoucnu
pouze na pracovní síly zahranič-
ních dělníků, z nichž mnozí
nemají znalosti, které žákům
poskytuje z hlediska odbornosti
české školství. Bohužel, součas-
ná realita třeba v Praze je tako-
vá, že žáci z řad absolventů
základních škol nemají o tyto
profese již delší dobu zájem.
2. Ano, to považuji za velmi
správný krok. Ale naše školství
má i z minula s touto praxí velmi
dobré zkušenosti. Pozitivně jsme
byly v tomto směru hodnoceni
i ze strany západoevropských
zemí. V současné době bych
pouze doporučil tradičním i nově
vzniklým firmám více spolupra-
covat s odbornými školami
a vzájemně se doplňovat ve
svém vzdělávacím a výchovném
působení. Společně mohou mla-
dou generaci lépe motivovat
a nadchnout pro daný obor, což
se pozitivně odrazí na dobrém
jménu školy a na vztahu nového
pracovníka k firmě. Jde tedy
i o perspektivu práce a návazně
perspektivu firmy. Je to ale pře-
devším otázka dobré vzájemné
komunikace mezi firmami a ředi-
teli jednotlivých škol, které mají
svoji právní subjektivitu a v tom-
to směru i volnost a odpověd-
nost za své každodenní 
rozhodování.
3. Je to otázka nastavení
potřebných parametrů a poža-
davků na další vzdělávání ze
strany zaměstnavatele vůči
zaměstnancům. Jednak je
možné další vzdělávání zakotvit
jako povinnost zaměstnance ze
strany zaměstnavatele, jednak je
možné dalším vzděláváním pod-
mínit další kariérní růst zaměst-
nanců. Zaměstnavateli se však
cílené vzdělávání svých zaměst-
nanců v potřebném směru vždy
vyplatí. Pak se nabízí možnost
toto vzdělávání plně nebo zčásti
financovat. Je na uvážení
zaměstnavatele, zda toto vzdělá-
vání bude provádět vlastními
silami ve svých vzdělávacích
střediscích či smluvně ve spolu-
práci s některými vzdělávacími
subjekty. Rozhodně je třeba na
mladou generaci působit jednot-
ně v tom smyslu, že potřeba
vzdělávat se je pro ně i po abso-
lutoriu školy nutností či předpo-
kladem k udržení si potřebné
odborné úrovně v oboru ve

vazbě na jeho neustálý vývoj
a tím i slušně ohodnoceného
pracovního místa.
4. Já považuji soukromé školství
v přiměřené míře jako důležitý
doplněk české vzdělávací sou-
stavy. Je-li soukromé školství ve
vzdělávací nabídce konkurencí
tzv. státní školy, není to na
škodu. Naopak. A poskytuje-li
soukromá škola kromě toho
specifickou vzdělávací nabídku,
kterou síť dostupných státních
škol nenabízí, je-li o daný obor
mezi žáky zájem a mají-li její
absolventi uplatnění na trhu
práce či snadný vstup ke studiu
na vysokých školách, měla by
mít taková škola podle mého
názoru plnou podporu státu. 
Pokud jde o míru podpory stá-
tem, domnívám se, že současná
úroveň je dostačující. Je-li kvalita
vzdělávání soukromé školy hod-
nocena dobře a lépe, dostává
asi 90 % dotací na žáka
v porovnání se státními školami
stejného typu. K tomu má sou-
kromá škola možnost vybírat tzv.
školné, a já předpokládám, že si
pak může dovolit poskytovat
svým žákům oproti státním ško-
lám určitý nadstandard. Může jít
o nižší počty žáků ve třídách než
ve srovnatelné státní škole stej-
ného typu, může žákům posky-
tovat modernější vybavení apod.
To je u každé školy individuální
a záleží samozřejmě na jejím
charakteru, finanční náročnosti
výuky daného oboru vzdělání
a konkrétních podmínkách.
Domnívám se, že  určitým defici-
tem vůči českému školství je
absence schválených evaluač-
ních nástrojů k jednoznačnému
a objektivnímu ohodnocení úrov-
ně výsledků vzdělávání. Pak
bychom měli v ruce relevantní
nástroj k hodnocení činnosti
škol. Od toho by se v budoucnu
mohly odvíjet i případné změny
jejich podpory, bude-li politická
vůle na současném stavu něco
měnit.

Michaela Šojdrová
(KDU-ČSL, Zlínský kraj)

1. Reflektuje , ale ne dostatečně.
Řešením je ještě užší spolupráce

s podnikatelskou sférou, ještě
vyšší daňová podpora podnika-
telů, kteří umožní praxi.
2. Je to správné, zaslouží si
podporu z veřejných rozpočtů
a daňové zvýhodnění. Velmi
důležité je, aby si takto vyškolení
řemeslníci odnášeli příslušnou
certifikaci.
3. Představa KDU-ČSL je
v našem volebním programu: 
1. zákon o dalším vzdělávání, 
2. daňové zvýhodnění zaměst-
nanců i zaměstnavatelů.
4. Soukromé školy jsou důležitou
součástí vzdělávací nabídky
a umožňují potřebnou konkuren-
ci. Soukromé školství má svou
pozici zejména právě v odbor-
ném - firemním školství. Dnešní
stav podpory soukromých škol je
podle mého názoru dostatečný.

Taťána Fischerová
(US-DEU, Praha)

1. Podle mých informací umělec-
ké řemeslné školy fungují, prob-
lém bude spíše v učňovském
školství. Nevím, proč se hlásí
málo zájemců. Učňovský dorost
je důležitý, protože tyto profese
pomalu zanikají a to by určitě
nebylo dobře. Otázka je, jakým
způsobem je podporovat.
2. Malé provozovny a mistři by si
měli určitě vychovávat své učně,
něco na způsob cechů. Zkuše-
nost a dovednost mistrů je
zásadní a oni mají to, co umějí
předat dál. Pro úzce specifikova-
né odborníky ale moc nejsem.
Právě schopnost vyznat se  ve
více oborech je dnes důležitá
a kdysi čeští řemeslníci ovládali
mnoho dovedností a proto byli
a jsou ceněni.
3. Každý by měl mít možnost
rozšiřovat si vzdělání celý život.
To je dnes nesmírně důležité.
Zákon, který je právě ve Sně-
movně, je určitým nastartová-
ním těchto možností. Vzdělání
má být každému dostupné
a mělo by tu být co nejméně
byrokracie.
4. Soukromé školství musí být
alternativou k státnímu školství,
protože pestrost nabídky napo-
máhá kvalitě, a proto by mělo
být do určité míry podporováno

státem. Otázka je, kolik peněz
se má do něj vkládat ze státních
rozpočtů, a to je věc jemného
vyvažování argumentů i financí.

Zbyněk Novotný (ODS, Praha)

1. Občas se vyskytne mezi lidmi
či novináři socialistický mýtus,
že školy mohou včas a dosta-
tečně reagovat na trh práce. Já
si však myslím, že školství aktu-
álně není schopné plně reflekto-
vat trh práce. Důvodem je mini-
málně čtyřleté zpoždění za
potřebami trhu práce, který je
v posledních letech více a více
proměnlivý. Než škola vyprodu-
kuje patřičné odborníky, trh
práce se ocitá zase o několik
kroků dál.
2. Určitě ano. Je to nezbytná
nutnost. Naopak bych řekl, že
nám chybí ve větší míře tato
spoluúčast firem, kdy jsou firmy
ochotny investovat do mladých
lidí a vychovat si je podle svého.
I přesto jsou však na našem trhu
některé, většinou mezinárodní
společnosti, které toto dělají,
nebo se o to alespoň pokoušejí.
Považuji za zajímavé zmínit, že
v minulosti se touto politikou
pyšnila např. Baťova škola práce.
3. Možnost přístupu ke (placené-
mu) vzdělávání kdykoli to občan
uzná za vhodné. Stát rozhodně
není organizace, která by měla
diktovat, kdo se smí či nesmí
vzdělávat. Tato volba je na kaž-
dém z nás a všichni bychom tak
měli mít rovné podmínky. Co se
týče finanční podpory ze strany
státu, myslím, že je toto plně
v kompetenci občana. Vzdělání
je investice do své vlastní
budoucnosti jako každá jiná,
a proto bychom tak k tomu měli
také přistupovat.
4. Nemyslím si, že je třeba souk-
romé školství podporovat zvlášt-
ním způsobem. Myslím si, že je
důležité, aby byly nastaveny
rovné podmínky zřizovatelů škol.
MŠMT by neměl při registraci
škol hodnotit zřizovatele, ale to,
zda škola splňuje předepsaná
kritéria.

Připravily: 

Viktorie Plívová, Ilona Sánchezová
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1. Myslíte si, že řemeslné a učňovské školství dostatečně reflektuje potřeby současného trhu práce?
Jakým směrem by se mělo podle vás případně orientovat? 

2. Je správné, že si firmy samy vychovávají své budoucí řemeslníky a další úzce specifikované odborníky? 

3. Jak si představujete podporu celoživotního vzdělávání? 

4. Jaký je váš názor na soukromé školství? Do jaké míry má být podporováno státem?



Cílem tohoto projektu je zvýšit
úroveň a prestiž technického
vzdělávání při výuce na odbor-
ných učilištích a středních
odborných školách technického
směru. V současné době se
k projektu hlásí již více než 200
partnerů a začínají se akredito-
vat a realizovat první vzdělávací
programy pro pedagogy a mist-
ry odborného výcviku. V Otro-
kovicích ve firmě Barum Conti-
nental se uskutečnila 25. ledna
již 6. valná hromada projektu
„IQ AUTO“, který iniciovalo
zhruba před dvěma lety právě
Sdružení automobilového prů-
myslu, jež je členem Hospodář-
ské komory ČR.

STOP SAMOÚČELNÉ VÝUCE

Firmy automobilového průmyslu
si již v první polovině 90. letech
uvědomily, že se se svou pro-
dukcí musí orientovat především
na konečného zákazníka či
odběratele a tomu přizpůsobily
své aktivity. Bohužel ve školské
sféře lze tento posun pozorovat
teprve nyní. Mnozí ředitelé škol
a učilišť si v řadě případů ještě
ne zcela jasně uvědomují sku-
tečnost, že jejich zákazníkem
a konečným „odběratelem“
jejich absolventů jsou především
zaměstnavatelé. Musí tedy,
podobně jako výrobní firmy jít
svým odběratelům v jejich poža-
davcích naproti, aktivně vyhle-

dávat „obchodní“ příležitosti,
mnohem více propagovat před-
nosti vzdělávacích programů
svých škol a učilišť, a to zejmé-
na z pohledu uplatnitelnosti 
a možnosti dalšího profesního
růstu absolventů v průmyslo-
vých oborech. Tímto by mělo
dojít k postupné a přirozené eli-
minaci mnohdy samoúčelné
výuky, jejímž výsledkem jsou
absolventi směřující pouze na
úřad práce.

ÚŘADY PRÁCE I FIRMY
MOHOU VÍCE

Například v činnosti úřadů
práce je zřejmě řada rezerv.
Není snad hlavním smyslem
jejich činnosti pouze evidovat
nezaměstnané a vypisovat
různé rekvalifikační programy,
přičemž nejsou uspokojovány
současné a natož budoucí
potřeby zaměstnavatelů
v daném regionu. Proto by
úřady práce měly vytvářet aktiv-
ní politiku zaměstnanosti v pra-
vém smyslu těchto slov, tedy
průběžně mapovat požadavky
zaměstnavatelů a možnosti uči-
lišť a škol v místech své působ-
nosti. Bylo by jistě zajímavé zjis-
tit, který úřad práce může ucha-
zeči o práci ukázat videoukázku
nebo alespoň nějaké fotografie
z moderní výrobní firmy přibližu-
jící pracovní pozici odpovídající
kvalifikaci zájemce, nebo mu

přímo poskytnout podrobnější
informace o tom, jaké další
výhody mají zaměstnanci té
které firmy.

Samozřejmě i ze strany firem je
co zlepšovat. Jedná se zejména
o intenzivnější vytváření pružné
personální a vzdělávací politiky,
včetně stanovení jasných
budoucích priorit a cílů v oblasti
lidských zdrojů. Úlohou průmys-
lu, ale zřejmě i hospodářské
strategie vlády, je definovat,
kam se bude vývoj v příštích
letech ubírat nejen z hlediska
nových výrob a technologií, ale
i z pohledu potřeby perspektiv-

ních vzdělávacích oborů z hle-
diska zaměstnanosti. 
Průmyslové firmy ale nemo-
hou suplovat úlohu vzděláva-
cích institucí v činnostech,
jako jsou nábor žáků a jejich
kvalita, atraktivita a forma
vzdělávacích programů
i způsob výuky. Mohou
a jsou ochotny se však na
těchto procesech přímo
podílet. 

Antonín Šípek,

ředitel sekretariátu 

Sdružení automobilového průmyslu, 

člen představenstva HK ČR

Institutem trhu práce proti nezaměstnanosti

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A HOSPODÁŘ-
SKÁ KOMORA ČR SPOLUPRACUJÍ NA NOVÉM PROJEKTU 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Hospodářská komora ČR pode-
psaly 26. ledna smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Obě strany
se tak zavázaly k přípravě a realizaci systémového projektu s názvem
Institut trhu práce (ITP) v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů. Projekt bude dopracován a odevzdán k posouzení na přelomu
ledna a února, do poloviny března pak bude rozhodnuto, zda bude 
realizován.

Cílem projektu je snižování
a prevence nezaměstnanosti
v České republice prostřednic-
tvím zefektivnění spolupráce
úřadů práce a zaměstnavatel-
ských subjektů se vzdělávacími
zařízeními. Po analytické a stra-
tegické fázi dojde ve čtyřech
krajích (Zlínském, Moravskoslez-
ském, Ústeckém a Královehra-
deckém) k realizaci pilotní fáze,
která by měla ověřit fungování
systému.
„Komunikace mezi úřady práce,
zaměstnavateli a vzdělávacími
institucemi má značné rezervy,
což v praxi znamená, že není již

v samotném vzdělávacím systé-
mu zohledněna reálná poptávka
po kvalifikované pracovní síle
v konkrétních oborech. Totéž
platí o nabízených možnostech
rekvalifikace a zvyšování kvalifi-
kace nezaměstnaným. Projekt si
klade za cíl tyto nedostatky
odstranit,“ říká prezident Hos-
podářské komory ČR Jaromír
Drábek. 

Příslib nových 
pracovních míst

Ministerstvo práce realizací
Institutu trhu práce hodlá ve

spolupráci s Hospodářskou
komorou České republiky 
posílit personální a technickou
kapacitu  služeb zaměstnanosti
a připravit systém na efektivní
řešení disproporcí na trhu
práce s pozitivními dopady na
zvýšení zaměstnanosti absol-
ventů škol a ostatních skupin
obyvatel ohrožených sociálním
vyloučením v důsledku neza-
městnanosti. Nástroji řešení
těchto problémů by mělo být
propojení a důkladná analýza
dosažitelných informací
o nabídce a poptávce na trhu
práce zlepšením komunikace
mezi úřady práce a zaměstna-
vateli, přímé poskytování pora-
denských a zprostředkovatel-
ských služeb zájemcům o práci
a rekvalifikace, zlepšení kon-
cepční a prognostické práce,
marketing trhu práce a další
aktivity. 
„Samozřejmě očekáváme
intenzivnější spolupráci
i s ostatními institucemi a orga-
nizacemi, jejichž činnosti se
situací na trhu práce v České
republice úzce souvisejí.
Sekundárním efektem vytvoření
institutu trhu práce bude určitě
i vytvoření nejméně pěti set
nových pracovních příležitostí
na území celé České republiky
podporovaných z ESF včetně
podpory zvýšení odborné kvali-
ty pracovníků služeb zaměst-
nanosti prostřednictvím kvalit-
ních vzdělávacích programů,“
říká Eva Šmejkalová, náměst-
kyně ministra práce a sociál-
ních věcí.

Pružně reagovat 
na požadavky trhu práce

Institut trhu práce bude mít pra-
coviště po celém území ČR, tzv.
centra trhu práce, která budou
vytvořena v rámci stávající sítě
okresních a krajských hospodář-
ských komor. Díky nově vytvoře-
nému informačnímu systému se
zde budou sbíhat informace
z úřadů práce a od zaměstnava-
telských subjektů. Role Hospo-
dářské komory ČR v projektu
bude zejména ve zpracovávání
těchto dat, jejich vyhodnocení
a poskytnutí návrhů na nabídky
rekvalifikací, na možnosti zvyšo-
vání kvalifikace a zahájení vlastní
podnikatelské činnosti.
„Pracoviště Hospodářské
komory budou také provádět
servis pro malé a střední podni-
katele a to formou tzv. externího
personálního oddělení. Počítá-
me také s tím, že navážeme
úzkou spolupráci s velkými
zaměstnavateli a jejich perso-
nálními útvary, na základě zjiště-
ní reálných potřeb regionálního
trhu práce posléze navrhneme
způsob přípravy mladé genera-
ce na budoucí povolání,“
vysvětluje tajemník úřadu Hos-
podářské komory ČR Vladimír
Šiška. Hospodářská komora
bude také ve spolupráci
s odborným školstvím navrho-
vat opatření ke zvyšování úrov-
ně odborného školství v ČR se
zaměřením na požadavky praxe.

Viktorie Plívová,

tisková mluvčí HK ČR

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL POTŘEBUJE
KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY

V současném systému vzdělávání přetrvává celá řada
problémových oblastí, které je nutno všemi zúčastně-
nými stranami (výrobní firmy, učiliště, školy a úřady
práce) urychleně a aktivně řešit. Tyto procesy však
budou u řady zainteresovaných subjektů vyžadovat
i změny zažitého způsobu myšlení a letitých návyků.
Sdružení automobilového průmyslu vzalo situaci do
svých rukou a realizuje projekt s názvem IQ AUTO,
který má zajistit kvalifikované pracovníky v automobi-
lovém průmyslu.

V rámci odpolední části 1. komorového Jarmarku, který se uskutečnil v sídle Hos-

podářské komory ČR 26. ledna, byla podepsaná partnerská smlouva Institutu trhu

práce. „Jedná se o systémový národní projekt na podporu zaměstnanosti v České

republice, jímž se budeme společně snažit realizovat záměry, které by měly být

výhodné jak pro stávající zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele,“ zahájil

slavnostní akt tajemník HK ČR Vladimír Šiška.

Foto: Viktorie Plívová
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JAK SE PODNIKÁ V SOUKROMÉM 
ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ? 
O tom jsme hovořili s ředitelkou Školy Hrou Ivanou Málkovou.

PROVOZOVÁNÍ SOUKROMÉ ŠKOLY ZA ZPŮSOB PODNIKÁNÍ
PANÍ ŘEDITELKA NEPOVAŽUJE. ZALOŽIT ŠKOLU HROU SE 
ROZHODLA Z JEDINÉHO DŮVODU – ABY MĚLA MOŽNOST
POKRAČOVAT V PRÁCI, KTERÁ JI TĚŠÍ, ANIŽ BY JI ZA ZPŮSOB,
KTERÝM SVOU PRÁCI VYKONÁVÁ, NĚKDO PŘED DĚTMI 
A KOLEGY PERZEKUOVAL A PONIŽOVAL.

Vaše škola je zapsaná
v registru společností s.r.o.,
čili jde o podnikání.
Ano, to je pravda. Vznikli jsme
jako občanské sdružení, později
uvažovali o transformaci
v nadaci. Obě tyto formy byly
ze zákona vyloučeny a všechny
soukromé školy se musely do
konce roku 1997 transformovat
ve společnosti s.r.o. nebo o.p.s.
Během diskuze tehdy vystoupil
jeden z rodičů a prohlásil: „Moje
dcera je ve čtvrté třídě. S touto
školou jsem spokojen. Mladší
dítě půjde do školy příští rok.
Mám-li mít jistotu, že si škola
udrží svoji tvář, navrhuji, aby
Ivana Málková, která tuto školu
vytvořila, založila s.r.o. Já tak
budu mít jistotu a žádné starosti.“

Jaká je finanční spoluúčast
státu na vzdělávání dětí
v soukromé škole?
Často se uvádí, že financování
vzdělání dítěte je vázáno část-
kou (normativem), která jde za
dítětem na školu a je stejná ve
škole státní i soukromé. Není to
pravda. To dokladuje i znění
zákona: „Zákon o státním roz-

počtu stanoví výše státní dotace
k částečné úhradě výdajů na
provoz…“ 
Normativ je číslo, které kdosi na
ministerstvu vypočítá z nákladů
v předcházejícím kalendářním
roce. Soukromá základní škola
obdrží následující rok z této
částky 60 procent, střední škola
pouhých 40 procent. V případě
splnění dalších podmínek (vyni-
kající úspěšnost při přestupu na
další školu, pozitivní inspekční
zpráva, bezchybný audit…) je
možné požádat o tzv. zvýšenou
dotaci. Státní školy dotaci obdr-
ží automaticky v plné výši bez
ohledu na kvalitu poskytova-
ných služeb.
Kromě výše uvedené dotace
dostávají státní školy příspěvek
na provozní náklady (nájem,
energie, služby, údržba, opra-
vy…). Soukromé školy na pro-
voz nedostávají ani korunu.
Totéž se týká investic a oprav
na budově.
Dalším příspěvkem, kterým jsou
státní školy zvýhodněné, je přís-
pěvek na provoz školních jíde-
len. Po změně legislativy se
z povinnosti stal „dobrovolný

úmysl“, neboť vyhláška praví:
„…obec „může“ odsouhlasit
příspěvek na vydaný oběd…“.
Nevím o soukromé škole, která
by v současné době tento přís-
pěvek od obce dostávala. 
Z výše uvedeného vyplývá: Dá-li
daňový poplatník dítě do sou-
kromé školy, stát na takovém
dítěti ušetří více než 50 procent
výdajů. Být hospodárně uvažují-
cí představitel státu, měla bych
zájem na zvýšeném počtu sou-
kromých škol, abych ušetřila.
Stát místo toho vytváří nástrahy,
jak soukromým školám jejich
existenci ztížit, případně přispět
k jejich likvidaci.

Co tím máte na mysli? 
Těch úskalí je několik. Přede-
vším zoufalý vývoj poskytování
dotací (viz str. 17). Ale třeba
také podmínky pro vznik nových
škol. Existuje skupina rodičů,
která se rozhodla založit souk-
romou školu pro děti s výjimeč-
ným nadáním zvanou Škola
dětem. Splnila všechny záko-
nem dané podmínky pro zařa-
zení školy do sítě. Ministerstvo
školství na základě hypotézy
rozhodlo, že školu do sítě neza-
řadí, neboť „není společensky
potřebná“. Dále mám na mysli
novelu školského zákona, která
vytvořila nástroje, jak svobodu
ve školství zlikvidovat. Za
všechny např. povinnost zřídit
školskou radu. V případě sou-
kromé školy to znamená, že má
existovat orgán skládající se ze
svěřenců, klientů a zaměstnan-
ců, bez kompetencí a zodpo-
vědnosti, ale s právem rozhodo-
vat o koncepci, hospodaření,
personálním obsazení… Doká-
žete si představit, že tento fakt
bude ve skutečnosti realizován?
Dále diktát, jak má škola vypa-

dat - délka vyučovací hodiny,
počet žáků ve třídě, označení
tříd, způsob evidence… to vše
bývají hlavní znaky odlišující
soukromé školy od státních.
A také nařízení, kdy a kam smí
děti dělat přijímačky na další
školy. Narážíme také na rozdílné
ceny, nedávno mě zaskočil pří-
stup plaveckého stadionu. Uči-
nila jsem poptávku na pronájem
bazénu pro děti (plavání je
povinná součást výuky tělocvi-
ku). V okamžiku, kdy provozní
zjistila, že se jedná o děti ze
soukromé školy, navýšila cenu
o 50 procent. Poslední obavou
jsou pro mne novinky naší vlády.
Velice nás zasáhlo opatření sou-
časné vlády, a to zvýšení DPH
na 19 procent v oblasti služeb,
navíc v průběhu roku. Nejsme
plátci DPH, a tak nám ze dne
na den narostla cena oběda
o 14 procent. Zajímalo by mne,
zda bude o tuto částku navýšen
výše zmíněný „normativ“. Mezi
další „podpásové“ akce státu
patří například zvyšování mzdo-
vých tarifů. Jsou-li navýšeny
mzdové prostředky ve státním
sektoru, soukromé školy dotaci,
která by jim podobné navýšení
mezd umožnila, neobdrží.  
A co si malé organizace
počnou, pokud bude uzákoně-
na povinnost vyplácet nemo-
censkou? Už takhle jsou nejpal-
čivější položkou mzdové nákla-
dy zaměstnavatele.

Říká se, že si školy do určité
míry vylepšují rozpočet
financemi na integraci?
Kdo tenhle nesmysl šíří? Stát se
k handicapovaným dětem
chová macešsky a stěžuje práci
školám, které se chtějí o takové
děti starat. V této oblasti jsou
na tom soukromé a státní školy

podobně. Uvedu dva příklady
z naší zkušenosti:

Věra
Žákyně po mozkové obrně,
odkázaná na vozík a osobní asis-
tenci. Státní příspěvek pro škol-
ské zařízení Jedličkův ústav,
kam Věra chodila do mateřské
školky, činil přes 54 tisíc Kč na
rok, Škola Hrou na ni obdržela
příspěvek 5113 Kč na rok. Odů-
vodnění? Věra přestoupila
z rezortu zdravotnictví do rezor-
tu školství a Jedličkovu ústavu
se jejím odchodem náklady
nesnížily. K tomu jsme jako spo-
lečnost s r.o. neměli oficiálně
možnost přijmout do funkce
asistenta „civilkáře“.

Marie
V únoru 2005 byly u Marie diag-
nostikovány vývojové poruchy
učení, jejichž rozsah vyžaduje
osobní asistenci. O finanční
příspěvek na mzdové zajištění
funkce asistenta je možné zažá-
dat až za devět měsíců k 15.
listopadu. Po schválení státního
rozpočtu bude škole oznámena
výše schváleného příspěvku
pouze na období počínající led-
nem 2006. Škola je však povin-
na zajistit potřebný individuální
přístup k dítěti od okamžiku
zjištění její potřeby, zůstává tedy
osm měsíců, v nichž stát neřeší,
jak náklady pokrýt. 

A jak těch 15 let fungujete? 
Považuji naši existenci za
zázrak. Mnohdy ještě v březnu
nebo dubnu příslušného kalen-
dářního roku není známa výše
státní dotace. Pokud se někdo
rozhodne škole darovat peníze,
je to ze známosti nebo náklon-
nosti, a není to pro dárce daňo-
vě výhodné. Naopak, škole
ještě hrozí, že jí bude vyměřena
darovací daň. Kdysi jsem jedno-
mu známému odpověděla: „Víš,
já si radši cash-flow nedělám,
protože bych musela školu
zavřít“

Co vás jěště trápí? 
Působíme v současné lokalitě
již patnáctý rok. Těžko najdete
v republice školu se stejně
významnými referencemi od
studijních výsledků, úspěšnosti
při přestupu na osmiletá gym-
názia, originálními projekty,
společenskými aktivitami 
a kontakty se zajímavými
osobnostmi. To vše ale může

skončit. Současná nájemní
smlouva totiž Škole Hrou končí
v srpnu roku 2007. O prodlou-
žení jednáme s radnicí již delší
dobu, ale zatím máme jen
ústní příslib. V případě, že
smlouva prodloužena nebude,
budu muset v srpnu 2007 čin-
nost Školy Hrou ukončit.

To opravdu hrozí? 
Stále věřím, že ne. O možnos-
tech, jak zajistit škole dlouho-
letou budoucnost, jsme začali
jednat již s minulým zastupitel-
stvem. Situace je komplikova-
ná, ale řešitelná. Městská část
má s částí pozemku a nemovi-
tosti záměr – chce zde vysta-
vět dům pro seniory. Nabídla
jsem radnici na tomto projektu
spolupráci. Pan starosta tento
unikátní projekt podporuje 
a přislíbil jeho projednání.
Pokud se to podaří, měl by 
v rámci celé republiky, možná 
i Evropy, vzniknout vzorový
projekt soužití odlišných věko-
vých kategorií. V opačném pří-
padě hrozí zánik Školy Hrou.

A co přesídlení do jiných
prostor? 
Tuto variantu jsem si zakázala
zvažovat. Nemovitost, ve které
sídlíme, je dle územního plánu
určena k funkčnímu využití jako
školské zařízení. To zde funguje
ku prospěchu obce bez problé-
mů patnáct let. Škola je vyhle-
dávaná odborníky z celého
světa, navštěvují ji stovky stu-
dentů pedagogických směrů,
účastní se originálních projektů
a humanitárních akcí atd. Do
nemovitosti jsem navíc investo-
vala z rozpočtu školy statisíce
korun. Od roku 2007 budou
platit evropské normy. Nevěřím,
že bych mohla v Praze získat
jinou nemovitost, která by pro
nás byla finančně dostupná,
tyto normy splňovala a zároveň
poskytovala stávající standard
(lokalita, zahrada, řešení interié-
ru…). A navíc – začínat po toli-
ka letech stejný projekt znovu
jenom proto, že vlastník nemo-
vitosti plánuje využít pozemek 
k jiným účelům, pro mne není
žádná motivace.

Tak vám budeme přát hodně
štěstí? 
Děkuji. Budeme ho potřebovat.

(san)

Foto: archiv Škola Hrou
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ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

www.skola-hrou.cz
Soukromá základní fakultní
Škola Hrou Nad Kajetánkou
134/9 v Praze 6 byla založena
v roce 1991, kdy se dala
dohromady skupina rodičů
a učitelů, kteří měli společnou
touhu založit školu, kde bude
radost se učit. ŠH zahájila svou
činnost 2. září 1991. Má pět
ročníků prvního stupně. Po
ukončení ŠH přecházejí žáci 
do šesté třídy některé 
z běžných škol nebo na 
osmiletá gymnázia. 

ŠH se vyznačuje některými
specifiky: 

neznámkuje se, užívá se slov-

ní hodnocení

nezvoní

vyučování je zahajováno čajo-

vým dýchánkem (diskuzní

kroužek)

v první třídě je hodina mate-

matiky navíc

od první třídy výuka angličtiny

ve skupinách po osmi dětech

třídy mají atypický tvar,

kromě lavic je v nich i velká

plocha s kobercem na hraní,

v některých třídách vestavě-

né patro, všechny jsou

barevně odlišené

režim se přizpůsobuje dětem

mohou se kdykoli napít, jít na

záchod

učitelé a děti si vzájemně

tykají 

důraz se klade na komuni-

kační schopnosti, tvořivost,

smysl pro humor, sebevědomí

ve ŠH je vysoké procento děti

s vývojovými poruchami (dys-

lexie, dysgrafie, dyskalkulie,

LMD, ADHD). Většina těchto

dětí by byla zařazena na

běžné škole do speciálních

vyrovnávacích tříd. Ve ŠH se

s nimi individuálně pracuje

Příklady bez komentáře
– vývoj poskytování dotací

Škola Hrou vznikla v září 1991.
První dotaci na provoz obdržela
v květnu 1992, v letech
1991 - 1994 přidělování dotací
záviselo na rozhodnutí minister-
stva školství
1995 - schválení dotace ve výši
90 procent pro školu, jídelnu
i družinu
1996 - snížení dotace z 90 na
70 procent u školy a na 40 pro-
cent u družiny a jídelny
1997 - snížení základní dotace
na 60 procent, jídelna a družina
na 30 procent
1998 - snížení dotace v průbě-
hu kalendářního roku o 12 pro-
cent
1999 - zrušení příspěvku na
stravování dětí
2000 - snížení příspěvku na
družinu na 1/5 původní částky
2002 - snížení dotace oproti
předcházejícímu kalendářnímu
roku
2003 - snížení částky na druži-
nu a jídelnu
2005 - snížení částky na druži-
nu a jídelnu



Přijatá strategie schválená vlá-
dou ČR má ambici zajistit ochra-
nu spotřebitele v ČR na úrovni
srovnatelné s nejvyspělejšími
státy EU. Materiál přitom správ-
ně konstatuje, že spotřebitelé
musí být vybaveni schopnostmi,
znalostmi, informacemi a důvě-
rou ve svá spotřebitelská práva,
která musí být „jasná a srozumi-
telná“. Spotřebitelé musí mít 
přístup k odpovídajícím a přimě-
řeným poradenským zdrojům
a musí mít vytvořeny podmínky
a prostředky k tomu, aby se
domohli práva, včetně možnosti
využití alternativního řešení sporů
mimosoudní cestou. Mezi
základní cíle spotřebitelské politi-
ky v období 2006 - 2010 bude
tak patřit ochrana spotřebitelů

před riziky a hrozbami, které
sami nemohou ovlivnit (přede-
vším bezpečnost výrobků a slu-
žeb, spotřebitelské aspekty sou-
visející s užíváním nových tech-
nologií včetně elektronického
obchodování a obchodování
mobilním telefonem, etické cho-
vání podnikatelů), dále schop-
nost spotřebitelů lépe se rozho-
dovat o svých zájmech, zohled-
ňování zájmů spotřebitelů
v ostatních politikách, včetně pří-
pravy právních předpisů s dopa-
dy na spotřebitele, i aktivní účast
na dění v EU i v jiných meziná-
rodních organizacích. 

Priority přijaté Koncepce jsou
proto následující:

zvyšování znalostní úrovně

v oblasti ochrany spotřebitelů,

rozvoj proaktivních informač-

ních a vzdělávacích aktivit ve

prospěch spotřebitelů,

bezpečnost výrobků a služeb, 

zvýšení efektivity regulace

a podpora samoregulace, dia-

logu státních institucí se spo-

třebiteli a dialogu mezi podni-

kateli a spotřebiteli,

zvýšení účinnosti tržního 

dozoru,

podpora rozvoje mimosoudní-

ho řešení spotřebitelských

sporů, 

podpora činnosti a rozvoje

spotřebitelských organizací, 

podpora aktivit souvisejících

s realizací udržitelného rozvoje

spotřeby.

Vzhledem k tomu, že činnosti
v oblasti ochrany spotřebitele
z hlediska ministerstev a ostatních
orgánů státní správy jsou nedílnou
součástí jejich práce v rozsahu
kompetencí daných příslušným
zákonem, a to včetně součinnosti
s orgány EU, předpokládá Kon-
cepce, že navržené činnosti
budou hrazeny z rozpočtů jednot-
livých úřadů pro příslušný rok. 
Dále se předpokládá, že Evrop-
ské spotřebitelské centrum
(ESC) zůstane nadále součástí
ministerstva průmyslu a obcho-
du. Na financování jeho činnosti
se bude podílet Evropská komi-
se. Předpokládaný podíl rozpo-
čtu MPO je znázorněn v násle-
dujících tabulkách.

KDE HLEDAT
POMOC 
Evropská komise zveřejnila na
svých stránkách aktualizovaný
seznam Center pro ochranu
spotřebitele v zemích EU
a zemích Evropského hospodář-
ského prostoru. Centra pomáhají
spotřebitelům, kteří si zakoupili
výrobek nebo službu v jiném
členském státě a mají problém
vyřešit reklamaci, aby nebyla
krácena jejich práva. V České
republice sídlí Centrum v prosto-
rách Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Tato centra jsou velmi důležitá
pro ochranu spotřebitelů a jejich
zájmů a všude v Evropě jsou
jejich názory velmi repektované.
Ročně se na ně řádově obrací
tisícovky spotřebitelů se svými
dotazy či problémy.
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Priority spotřebitelské politiky MPO: 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Rostoucí důraz na ochranu zájmů spotřebitele v zemích EU se i u nás promítá
také do přijetí Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 - 2010, kterou
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Zaměřuje se v ní pře-
devším na oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, ochrany ekonomických
zájmů, odškodnění, informovanosti a výchovy, sdružování k ochraně zájmů
spotřebitelů, životní prostředí a sociální dopady spotřeby.

Na podporu rozvoje všech forem spotřebitelského poradenství, vydavatelské a publikační činnosti,
spotřebitelského testování zboží a služeb, mimosoudního urovnávání spotřebitelských sporů, řešení
žalob na zdržení se protiprávního jednání (hromadných kauz), prosazování etického chování ve vzta-
zích mezi podnikatelskými subjekty a spotřebiteli a pro vytváření a rozšiřování podmínek pro aktivní
spoluúčast českých spotřebitelských organizací na činnosti evropských a mezinárodních spotřebitel-
ských organizací včetně potřebné finanční spoluúčasti na tvorbě a realizaci mezinárodních projektů
v oblasti ochrany spotřebitelů, bude v následujících letech potřebné zajistit finanční prostředky pro
dotační řízení v následujícím rozsahu:

Petr Havel

Zdroj: CEBRE

První, ale zásadní krok k realizaci
se podařil, potřebné pozemky
jsou připraveny k odkoupení,
smlouva s družstvem vlastníků je
podepsána a je povoleno čerpá-
ní finančních prostředků. Zdá se,
že nemožné se stalo skutkem.
Určitě se nabízí otázka, co bylo
tím momentem zlomu od doby,
kdy Moravskoslezský kraj pro-
hlásil, že vyčerpal v Nošovicích
všechny své možnosti, a že začí-
ná s přípravou zóny v Mošnově.

Jak z beznadějné situace ven

Problém však spočíval v tom, že
korejská strana se k Mošnovu
nevyjádřila kladně. V této napja-
té a téměř ztracené situaci
došlo k setkání náměstka hejt-
mana MS kraje Ing. Pavla Dro-
bila a předsedy Krajské hospo-
dářské komory MS kraje Pavla
Bartoše. Pan náměstek chtěl
spojit síly kraje s Hospodářskou
komorou a pokusit se téměř
ztracenou možnost vybudovat
strategickou zónu v Nošovicích
zvrátit. Toto se odehrálo počát-
kem loňského prosince. Blesko-
vě byl ustaven vyjednávací tým
Hospodářské komory ve složení
Jiří Cienciala – člen představen-
stva KHK a generální ředitel Tři-
neckých železáren a. s., Zdeněk
Kopka – místopředseda před-
stavenstva KHK a předseda
Sdružení UNIHOST, významný
podnikatel v pohostinství 
a Pavel Bartoš. Následovala
schůzka vyjednávacího týmu 
s náměstkem Drobilem. Byla
vyhodnocena stávající, téměř
beznadějná situace a stanovena
nová strategie vyjednávaní zalo-
žená na podnikatelských 
zkušenostech.

Komora vyjedná s družstevníky

Pravděpodobně rozhodující jed-
nání se uskutečnilo 7. 12. 2005
s čelními představiteli Družstva
vlastníků v Nošovicích. Jednání
bylo zpočátku velmi tvrdé, ale
v závěru zástupci Hospodářské
komory nabídli zcela odlišenou
konstrukci kompenzací ztrát
družstva, která byla mnohem
racionálnější než dosavadní
nabídky a požadavky obou
stran, které se výrazně rozchá-
zely a vzájemná dohoda nebyla
možná. Nová myšlenka spočíva-
la od upuštění získat pro druž-
stvo náhradní pozemky, za které
měl MS kraj zaplatit přibližně 70
mil. Kč, a tyto prostředky
poskytnout družstvu spolu s již
přislíbenou částkou 60 mil Kč
v časovém rozpětí do 10 let.
Družstvu bylo nabídnuto, ať tyto
prostředky využije k rozvoji svých
podnikatelských aktivit.

Následovala další neúspěšná
jednání mezi krajem a druž-
stvem. Družstvo konečně využilo
myšlenky Hospodářské komory
a ve středu 14. prosince předlo-
žilo nové přijatelné řešení. Došlo
tak k zásadnímu zlomu, který byl
signálem pro některé vlastníky,
kteří souhlasili s prodejem
pozemků.

Do hry vstupuje hejtman

Dalším krizovým momentem byl
pátek 16. prosince, kdy ve 13.00
měla být podepsána smlouva
mezi krajem a družstvem za
předpokladu, že všichni ostatní
vlastníci podepsali kupní smlou-
vy. Bohužel po mnoha intenziv-
ních jednáních, které vedli pře-

devším zástupci komory a druž-
stva, byla situace taková, že
jeden vlastník si kladl splnitelné
podmínky a druhý pak vyslovil
téměř nepřijatelné podmínky.
Za účasti hejtmana Evžena
Tošenovského, pana Kopky
a dalších zástupců kraje a druž-
stva došlo k dohodě s vlastní-
kem, který upustil od nesplnitel-
ných podmínek. Dramatický
závěr se uskutečnil v pátek
večer, kdy se pan Kopka se
zástupcem družstva dohodli
s posledním vlastníkem na
všech podmínkách a pozdě
večer byla podepsána rozhodují-
cí smlouva. V sobotu pak pode-
pisují smlouvu mezi krajem
a družstvem. Drama skončilo,
nastává běžný pracovní režim.

Celá akce, mnohými nazývána
„kulový blesk“, probíhala velmi
korektně s jasným cílem vykoupit
pozemky a nepoškodit vlastníky.
Vstup zástupců Hospodářské
komory do jednání přinesl nový
styl a nové myšlenky a přede-
vším důvěru, že dohoda je
možná a že nemusí docházet
k velmi nepopulárním krokům,
jako je vyvlastnění pozemků jed-
nomu vlastníku ve prospěch dru-
hého, které navrhovala vláda. 
Je velmi pravděpodobné, že
v tak značném rozsahu ještě
nikdy nespojil kraj své síly s pod-
nikatelskou sférou reprezentova-
nou Hospodářskou komorou.
Několik posledních dnů v závěru
loňského roku prokázalo, že to
jde a že zdánlivě neřešitelný pro-
blém může mít své úspěšné
řešení.

Pavel Bartoš, viceprezident 

HK ČR a předseda Krajské

HK MS kraje

Memorandum o porozumění
mezi ČR a společností 
Hyundai  

Na základě Rámcové dohody,
uzavřené na počátku ledna
v Koreji, přijela na pozvání minis-
terstva průmyslu a obchodu do
České republiky delegace spo-
lečnosti Hyundai, složená z práv-
níků a dalších zástupců investo-
ra. Se zástupci ministerstva prů-
myslu a obchodu a agentury
CzechInvest jednali o závěrečné
podobě Memoranda o porozu-
mění.
„Vedle možných pobídek pro
subdodavatele závodu Hyundai
jsme diskutovali harmonogram
výstavby rychlostní komunikace
mezi Nošovicemi a Žilinou.
Zvláště na rychlé vybudování
dobré dopravní infrastruktury
kladou naši partneři velký důraz,“
uvedl závěrem Milan Urban,
ministr průmyslu a obchodu.
K podepsání Memoranda dojde
pravděpodobně v závěru února
na zasedání vlády ČR v Ostravě.
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Ostravská akce kulový blesk se vydařila

Hospodářská komora Moravskoslezského kraje účinně pomohla
vyřešit neřešitelné: POZEMKY PRO HYUNDAI JSOU VOLNÉ!

Moravskoslezský kraj zažívá období dílčího úspěchu
a očekává netrpělivě oznámení strategického investo-
ra Jihokorejské automobilky Hyundai, že automobilka
bude skutečně vybudována v Nošovicích.

Část družstevních pozemků pro výstavbu

nové továrny jihokorejské automobilky

Hyundai Motor.

Podíl rozpočtu MPO na ESC (v mil. Kč/rok)

2006 2007 2008 2009 2010

Evropské spotřebitelské centrum* 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
z toho MPO 1,5 2,5 2,5** 3,0** 3,0**

*/ V souladu s rozhodnutím Komise 20/2004/ES v roce 2006 bude činit příspěvek z fondů Evropské komise 70 % celkového

rozpočtu, v roce 2007 bude příspěvek poskytnut ve výši 50 %. V následujících letech je předpoklad 50 % spolufinancování 

ze strany Evropské komise.

**/ Předpoklad spolufinancování MPO.

Potřebné finanční prostředky na spotřebitelský servis (v mil. Kč)

2006 2007 2008 2009 2010

Nevládní spotřebitelské
21,0 22,0 24,0 27,0 30,0

organizace
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• Výstava 2006 – Víkend 
v Příbrami
Akce si získala značnou oblibu
a letos se koná v době od 12. do
14. května. Hlavním organizáto-
rem  je opět město Příbram 
a partnery jsou Okresní hospo-
dářská komora v Příbrami
a Sdružení podnikatelů v Příbra-
mi. Realizaci výstavy zajišťuje
firma Monika Rajdlová. Je zde
možnost získání 50 % dotace
hejtmana Středočeského kraje na
pronájem výstavní plochy pro
malé výrobce a firmy podnikající
ve službách do 30 zaměstnanců
se sídlem ve Středočeském kraji.
• V. I. P. TENIS CUP 
PŘÍBRAM 2006
Již dvanáctý ročník tradičního
sportovního klání se chystá na
květen, bližší informace a nabídku
slev pro členy OHK Příbram
a nové služby OHK Příbram 
(e-Aukce, služby CEBRE, příruč-
ka o životním prostředí) získáte
na www.ohkpb.cz.
• Znalostmi k prosperitě
OHK v Prostějově připravuje pro
malé a střední podnikatele nabíd-
ky vzdělávacích kurzů s cílem
poskytnout odborné vzdělávání
zaměstnanců a zaměstnavatelů
z řad MSP na území Olomoucké-
ho kraje. Předpokládané zahájení
je na přelomu měsíců února

a března. Účastník zaplatí pouze
20 procent z celkové hodnoty
kurzu. Podrobnosti lze získáte
v kanceláři Okresní hospodářské
komory, Lidická 6, Prostějov, 
tel. č. 582 332 489, e-mail:
ohkpv@ohkpv.cz
• Jak vzdělávat pracovníky 
ve strojírenství
OHK Český Krumlov předložila
projekt v rámci výzvy, kterou
vyhlásil Úřad práce v Českých
Budějovicích z operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů
s názvem grantového schématu
Adaptabilita a podpora konkuren-
ceschopnosti podniků a organi-
zací. Do projektu se zapojilo pět
členských firem z oboru. Osahuje
např. odborné kurzy programová-
ní CNC strojů, kurzy svařování,
základy obrábění, ale i základy
čtení technické dokumentace
a jazykové kurzy. Zda bude aktivi-
ta podpořena, rozhodne komise
začátkem dubna.
• Vzdělávání 2007
Pod tímto názvem proběhne
v listopadu již tradiční výstava
škol. Studenti základních škol
budou mít příležitost se sezna-
movat s nabídkou středních škol
z celého Chomutovska. Bližší
informace najdete na webových
stránkách chomutovské komory:
www.ohkcv.cz
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Co se chystá v krajích

Na Podnikatelském fóru Českokrumlovska vyhlášeny výsledky sou-
těže Podnikatel roku 2005 ve třech kategoriích. Titul významný živ-
nostník roku 2005 získali Ivo a Emil Horváthovi, kteří společně pro-
vozují penzion. Ocenění je uděleno za rozšíření nabídky služeb
v zimním období na Lipně, za kvalitu poskytovaných služeb a neu-
stálou modernizaci provozovny. 
Titul významná společnost roku 2005 získala firma IPEMA spol. s r.
o. za příkladnou kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, za vzor-

nou etiku podnikání a stabilitu firmy. Cenu přebral zástupce firmy
Ing. Václav Drudík. Titul významná osobnost roku 2005 získal Luboš
Krejza za významný osobní přínos k dynamickému rozvoji společ-
nosti Lipno servis spol. s r. o., která poskytuje širokou nabídku kva-
litních služeb v oblasti cestovního ruchu a sportu na Lipensku. 

Zdeňka Doleželová, 

Jihočeská hospodářská komora

PODNIKATEL ROKU 2005 Z ČESKOKRUMLOVSKA 

Okresní hospodářská komora
Litoměřice je organizátorem
dvou významných akcí: třetího
ročníku soutěže „Stavba Ústec-
kého kraje“ a druhého ročníku
soutěže „Fasáda Ústeckého
kraje“, které mají probíhat
v letošním roce. O obě akce je
poměrně velký zájem. Předmě-
tem soutěžní přehlídky „Fasáda

Ústeckého kraje“ je stavbou rea-
lizované stavební dílo, které je
tvůrčím osobitým řešením fasády
nebo souboru fasád, tvořící har-
monický celek tvarový (estetic-
ký), dispoziční, materiálový, tech-
nologický a provozní a splňující
nejvyšší kritéria investorské,
architektonické a dodavatelské
kvality. 

Předmětem soutěžní přehlídky
„Stavba Ústeckého kraje“ je
stavbou realizované architekto-
nické dílo, které je tvůrčím osobi-
tým řešením stavby nebo soubo-
ru staveb, tvořící harmonický
celek tvarový (estetický), dispo-
ziční, materiálový, technologický
a provozní a splňující nejvyšší
kritéria investorské, architekto-

nické a dodavatelské kvality. 
Nad uvedenými soutěžemi pře-
vzal záštitu hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc a do obou těchto
zajímavých soutěžních přehlídek
je možné stavební díla již nyní
přihlašovat.

Arnošt Waschta,

InMP při OHK v Litoměřicích

STAVEBNÍCI, HLAŠTE SE!
V Jihočeském kraji pokračuje úspěšný systém vzdělávání začínají-
cích podnikatelů. Od loňského května jim začala Jihočeská hospo-
dářská komora (JHK) společně s českobudějovickým úřadem práce
nabízet vzdělávací kurzy v rámci nového projektu Aftercare (v překla-
du – následná péče). 
Cílem projektu je umožnit ohroženým skupinám osob na trhu práce
stát se samostatnými. V neposlední řadě kurzy přispějí k začlenění
nových aktérů na trh práce, kde podnikatelé plní roli hlavních
zaměstnavatelů,“ informovala zástupkyně ředitele Úřadu JHK Ond-
řejka Harvalíková. 
Termíny kurzů jsou na webových stránkách JHK – www.czv-jk.cz.

Přihlášky lze zaslat do Úřadu Jihočeské hospodářské komory na 
e-mail: síkorova@jhk.cz  nebo se informovat telefonicky na číslech:
387 699 312, 608 572 245. 

Projekt Aftercare bude probíhat až do 31. července 2006. Během
tohoto období budou pořádány odborné vzdělávací kurzy zejména
pro ty, kteří jsou nebo byli nezaměstnaní a evidovaní na úřadech
práce. Projekt tak vhodně doplní rekvalifikační kurzy „Základy 
podnikání“.

Dana Feferlová,

Krajské koordinační místo InMP

VZDĚLÁVÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ
ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

Zahájit nový rok sportovním setkáním podnikatelů kraje Vysočina
byla společná myšlenka dvou hospodářských komor v tomto kraji.
Jihlavská společně s třebíčskou komorou připravily tenisový, squas-
hový, bowlingový a kulečníkový turnaj ve Sport-V-Hotelu v Hrotovi-
cích. V mrazivém lednovém dni se akce zúčastnilo více než 60 pod-
nikatelů, kteří plně využili široké nabídky sportovního vyžití hotelu.
Kromě zmíněných disciplin nechyběly ani další sportovní a relaxační
aktivity - stolní tenis, el. šipky, bazén, sauna, whirpool a fitcentrum
se spinningem. Prostoje prakticky neexistovaly, téměř všichni,
pokud čas dovolil, vyzkoušeli vše. Vítězové si odnesli zlaté poháry,
hodnotné věcné ceny a určitě dobrý pocit příjemně stráveného dne
plného sportovního nasazení a bojů o prvenství. Obě komory byly
účastníky na závěr vyzvány uspořádat i v příštím roce další ročník
tohoto sportovního maratonu. Hlavní organizátoři zastoupení Simo-
nou Saitlovou, ředitelkou HK Třebíč, a Tomášem Prchalem, ředite-
lem HK Jihlava, děkují všem sportovcům za jejich účast, vytvoření
báječné atmosféry v duchu nejen sportovním, ale i společenském.
V neposlední řadě patří poděkování i sponzorům (Česká spořitelna,
a.s., BAST, s.r.o., ENVINET a.s., KAPUCÍN-Repro, s.r.o., KEVOS
s.r.o., AUTO KUDLÁČEK, s.r.o..), s jejichž finanční podporou se
podařilo tuto akci zorganizovat a celou zrealizovat.
Takže brzy naviděnou, opět v lednu 2007, vydařená akce si zaslouží
repete! 

Pavlína Nová

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina

HK CUP 2006 
PODAŘENÁ AKCE

Veselé nálada a upřímné povzbuzování vytvářely nefalšovanu náladu a upřímnou

radost ze setkání

Z periferie států 
– CENTRUM EVROPY
V rytířském sálu hradu Hněvín v Mostu proběhl 20. ledna slavnostní
akt podpisu Dohody o spolupráci Saských průmyslových a obchod-
ních komor s krajskými hospodářskými komorami Karlovarského,
Ústeckého a Libereckého kraje.

Celé setkání se neslo v duchu motta „Z periferie států - centrum
Evropy“, které by mělo být i cílem a výstupem podepisované doho-
dy. Setkání se mimo předsedů a prezidentů hospodářských
a obchodních komor zúčastnili také hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc a zmocněnec vlády České republiky pro severozápadní Čechy
Vlastimil Aubrecht. Oba představitelé zmíněnou dohodu, která by
měla svým naplňováním podpořit zlepšení podnikatelského prostředí
a zajistit podporu hospodářství a integraci příhraničních regionů do
regionu, výrazně podpořili.

Martina Francírková,

ředitelka úřadu KHK Ústeckého kraje

Kulečníkový turnaj byl  v popředí zájmu

Poháry, ceny, ale hlavně komorový koláč – ten za námahu určitě stál!Romanticky zasněžený SPORT-V-HOTEL v Hrotovicích, kde se odehrávalo 
setkání podnikatelů z Vysočiny

Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro SZ Čechy, Börries von Ditfurth, hlavní

jednatel IHK Lipsko, Zbyněk Pěnka, předseda KHK ÚK, Jiří Šulc, hejtman Ústec-

kého kraje, Michael Lohse, prezident IHK jihozápadní Sasko, Günter Hielscher,

viceprezident IHK Drážďany, Miroslav Krejčí, předseda KHK KV

Foto: archiv KHK ÚK
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Jistě znáte situace, kdy váš
zahraniční partner neprojeví
dostatek disciplinovanosti,
nedodrží dohodnuté smluvní
závazky, nebo vyvstane konflikt
o právech a povinnostech
z uzavřených kontraktů. V těch-
to případech obvykle nezbývá,
než se obrátit s žalobou na
věcně a místně příslušný soud,
který se často nachází v zahra-
ničí. Pro tuzemského podnikate-
le je to jak z důvodů praktic-
kých, tak finančních často neře-
šitelná záležitost. 
Mezi podnikatelskou veřejností
však není dostatečně rozšířena
informace o tom, že nejen po
stránce praktické, ale i právní
učinily orgány EU vzhledem
k občanům Unie několik vstříc-
ných kroků, které bychom na
tomto místě rádi zrekapitulovali: 
• na základě směrnice Rady
(ES) 2003/8/ES o zpřístupnění
spravedlnosti v přeshraničních
sporech stanovením minimál-
ních společných pravidel pro
právní pomoc v těchto sporech
byl v České republice vydán
zákon č. 629/2004 Sb., o zajiš-
tění právní pomoci v přeshranič-

ních sporech v rámci Evropské
unie s účinností od 14. 12.
2004. Od tohoto data tedy přijí-
má Ministerstvo spravedlnosti
ČR (Vyšehradská 16, 128 10
Praha 2, telefon: 221 997 111),
resp. jeho mezinárodní odbor,
žádosti o zajištění právní pomo-
ci v přeshraničních sporech,
které potom předává partner-
skému orgánu státu, kde se
nachází příslušný soud. Na pří-
slušný orgán, kterým je v kaž-
dém členském státu EU větši-
nou jeho ministerstvo spravedl-
nosti, je možné obrátit se také
přímo. Žádosti je přitom vhodné
podávat již v úředním jazyce pří-
slušného státu, v opačném pří-
padě může Ministerstvo sprave-
dlnosti ČR rozhodnout o úplné
nebo částečné náhradě nákladů
na překlad žádosti;
• na základě rozhodnutí Rady
(ES) 2001/470/ES o vytvoření
Evropské soudní sítě pro
občanské a obchodní věci byla
vytvořena tato síť, která se sklá-
dá ze zástupců soudních
a správních orgánů členských
států EU a jejímž cílem je zjed-
nodušit přístup ke spravedlnosti

a k soudům v členských státech
EU jejím občanům. Na svých
informačních stránkách
http://europa.eu.int/comm/justi-
ce_home/ejn/ poskytuje síť
základní informace o způsobu
úpravy nejčastějších oblastí prob-
lematiky týkajících se soudního
řízení v občanských a obchod-
ních věcech v právních řádech
jednotlivých států EU. Pro Čes-
kou republiku jsou kontaktními
místy Evropské soudní sítě
odbor Evropské unie
(soei@msp.justice.cz) a meziná-
rodní odbor
(mo@msp.justice.cz) Minister-
stva spravedlnosti ČR;
• v rámci Evropské soudní sítě
funguje (plně i v českém jazyce)
také na internetové adrese
http://europa.eu.int/comm/justi-
ce_home/judicialatlascivil/html/
index_cs.htm Evropský soudní
atlas ve věcech občanských,
jehož cílem je co nejvíce prak-
ticky zjednodušit a uživatelsky
zpříjemnit vyhledání informací
o příslušnosti soudů, doručová-
ní písemností, zajištění právní
pomoci a důkazů v soudním
řízení, uznání a výkonu rozhod-

nutí a odškodnění obětí trest-
ných činů v rámci Evropské
unie. Tato služba vám i bez vaší
odborné právnické způsobilosti
pomůže v orientaci o základních
podmínkách soudního řízení,
jehož zahájení možná právě nyní
zvažujete. 
Ačkoliv se tedy proniknutí do
labyrintu soudnictví v ostatních
členských státech EU může
zdát pro běžného smrtelníka
nemožným, přece se již objevují
nástroje sloužící i laikovi k jeho
alespoň částečnému prozkou-
mání. A na dalších se již inten-
zivně pracuje…

Připravila: Tereza Šamanová, 

právní oddělení HK ČR
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Chcete se soudit v EU?
PODNIKEJTE S OTEVŘENÝMI DATY VYDÁVANÝMI STATISTICKÝM ÚŘADEM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (EUROSTAT). 
ZDROJEM VYBRANÝCH ÚDAJŮ JE WWW.CEBRE.CZ.

VE SPOLUPRÁCI S CEBRE VÁM NABÍZÍME AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE, K NIMŽ SE MŮŽE
KAŽDÝ EUROOBČAN LIBOVOLNĚ VYJÁDŘIT

EUROSTAT: fakta a čísla

Poslanci Evropského parlamen-
tu se mají chovat slušně. Na
tom se shodla většina europo-
slanců na lednovém zasedání
Evropského parlamentu ve
Štrasburku. K tomuto chování
by je nemělo vést jen jejich sluš-
né vychování či důstojnost funk-
ce evropského poslance, ale
nově také pravidla chování
schválená Evropským parlamen-
tem na lednové schůzi. Za
porušení těchto pravidel jim
hrozí finanční sankce a případně
i dočasné vykázání ze sálu či 
společných prostor Evropského
parlamentu. V krajním případě
mohou být i vyvedeni parla-
mentní ochrankou. 
Určitá pravidla samozřejmě exi-
stovala i dříve, ale podle slov
francouzského poslance Gérar-
da Onesta neexistovaly účinné
nástroje, jak tato pravidla vymo-

ci. Tak například umlčet při
důležité diskusi hlasitě debatující
kolegy bylo téměř nemožné.
Podnětem k úpravě parlament-
ních pravidel chování byla deba-
ta o evropské ústavě, která
musela být na dvacet minut
přerušena díky pokřikování
a několika rvačkám v kuloárech.
Podle francouzských poslanců
za frakci zelených byl fyzicky
napaden i prezident Evropského
parlamentu a Evropské komise. 
Chování europoslanců by mělo
být podle nových pravidel zalo-
ženo na principech, na nichž
stojí samotná Evropská unie.
Charakteristický by měl být
i vzájemný respekt mezi poslan-
ci a respekt k Evropskému par-
lamentu jako instituci. Poslanci
by také neměli narušovat hladký
průběh parlamentních zasedání
a klid a mír v prostorách Evrop-

ského parlamentu. O potrestání
výtržníků nebude už muset hla-
sovat celý parlament, ale pouze
jeho prezident, resp. jím pověře-
ný předsedající daného zasedá-
ní. Prezident bude mít na výběr
z několika možných trestů. Buď
může výtržníka dočasně sus-
pendovat až na deset dní
(namísto dosavadních dvou až
pěti), nebo mu může odebrat na
stejně dlouhou dobu poslane-
cké diety, které činí kolem 300
euro denně. V extrémních přípa-
dech může prezident Evropské-
ho parlamentu navrhnout odvo-
lání daného poslance z jeho
parlamentních funkcí. 
Až teprve čas ale ukáže, nakolik
tyto potenciální sankce umravní
některé poslance. 

Ondřej Hradil,

CEBRE Brusel

Postřehy z Bruselu

Hračky se do EU dovážejí
především z Číny
Podle statistiky zpracované
Eurostatem je největším impor-
térem hraček do Evropské unie
Čína. V roce 2004 se podílela
na dovozech této komodity 81
procenty, což ve finančním vyjá-
dření znamená 3,9 mld. EUR.
Druhé Švýcarsko tak zůstalo
s podílem čtyř procent daleko
za ní. Většina z dovezených hra-
ček pak směřovala do Velké Bri-
tánie (27 %) a Německa (19 %). 

Čtvrtina zemního plynu 
spotřebovávaného v EU
pochází z Ruska 
Podle Eurogas, evropské asoci-
ace plynárenského průmyslu, se
zemní plyn podílí na energetické

spotřebě Evropské unie 24 pro-
centy. Dalšími komponenty
energetického mixu EU jsou
ropa (45 procent) a elektřina 
(19 procent). V roce 2003 činila
spotřeba zemního plynu EU 
456 mld. m3. Z celkového množ-
ství zemního plynu pocházelo
nejvíce plynu z Norska (61 %),
dále pak z Ruska (24 %), Alžír-
ska (11 %) a dalších zemí (4 %).
Eurogas předpokládá, že spo-
třeba zemního plynu v EU
poroste na 525-560 mld. m3

v roce 2010 a 590-640 mld. 
m3 v roce 2030.

Míra nezaměstnanosti 
v listopadu 2005 se nemění
Eurostat zveřejnil údaje o míře
nezaměstnanosti za listopad

2005. Ta zůstala stejná jako
v říjnu 2005 v EU 25 (8,5 %)
i v eurozóně (8,3 %). Nejnižší
nezaměstnanost vykazuje Irsko
(4,3 %), Dánsko (4,5 %), Nizo-
zemí (4,7 %) a Velká Británie
(4,8 %). Nejvyšší naopak Polsko
(17,4 %), Slovensko (16,0 %)
a Řecko (10,1 %).

IRU předpovídá mírný růst
objemu silniční dopravy
Mezinárodní sdružení dopravců
IRU (International Road Transport
Union) zveřejnilo své odhady
růstu objemu nákladní silniční
dopravy na rok 2006 v EU-15.
Na tento rok počítá s růstem
objemu silniční dopravy 
o 1,8 procenta. V roce 2005
vzrostl tento ukazatel 

o 1,7 procent na celkových
3,058 mld. tun.

Rok 2005 byl pro leteckou
dopravu v Evropě po letech
rekordní
Vyplývá to ze zprávy, kterou
vydala evropská organizace pro
řízení letového provozu Euro-
control. V tomto roce bylo
uskutečněno 9,2 mil. letů a pře-
praveno 700 mil. pasažérů.
Počet letů vzrost o 4,5 procen-
ta, přičemž největší nárůsty byly
zaznamenány ve střední
a východní Evropě – v Chorvat-
sku (18 %), Slovensku (17 %)
a Polsku (16 %). K růstu na
úrovni tří procent by mělo dojít
podle předpovědí Eurocontrol
i letos.

PIŠTE. RAĎTE. NEMLČTE!

JVT – Konzultace k tématu
správa a řízení společností 
Evropská komise zahájila veřej-
nou konzultaci ohledně budou-
cích priorit v akčním plánu
nazvaném Modernizace
obchodního práva a posilování
corporate governance v EU,
který byl představen v květnu
2003. Zájemci se mohou vyjád-
řit ke 14 otázkám do konce
března 2006. Konzultace je
dostupná na adrese:
http://europa.eu.int/comm/inter-
nal_market/en/company/com-
pany/news/index.htm

Zneužívání dominantního
postavení na trhu
Evropská komise zveřejnila pra-
covní materiál, který se zabývá
aplikací článku 82 Smlouvy
o EU o zneužívání dominantního
postavení na trhu. Materiál je
určen k diskuzi o tom, jak lze
nejlépe ochránit evropské trhy
před chováním firem zneužívají-
cích takovéhoto postavení,
které má za následek oslabová-
ní konkurence. Dokument obsa-
huje rámcovou metodologii pro

posuzování zneužívaných prak-
tik jako např. slevy či vázané
obchody. Zájemci mohou své
podněty k tomuto tématu podá-
vat do 31. března 2006. 
Více informací: 
http://europa.eu.int/comm/com-
petition/antitrust/others/artic-
le_82_review.html

Zlepšení vyřizování stížností
za porušování hospodářské
soutěže
Evropská komise zveřejnila
Zelenou knihu, která si všímá
cest, jak zlepšit vyřizování stíž-
ností za porušování zákazu
restriktivních obchodních praktik
a zneužívání dominantního
postavení na trhu. Porušování
těchto pravidel může vážně
poškodit firmy i spotřebitele, při-
čemž existuje řada překážek
bránících rychlému a spravedli-
vému vypořádání způsobených
škod. Zelená kniha se pokouší
identifikovat některé z těchto
překážek, například kvantifikace
škod či přístup k důkazním
materiálům. Konzultace je otev-
řena do 21. dubna 2006. 

Více informací: 
http://europa.eu.int/comm/com-
petition/antitrust/others/acti-
ons_for_damages/index_en.htm

Veřejná konzultace ke zprá-
vě o rozšíření transevrop-
ských dopravních os
Evropská komise otevřela veřej-
nou konzultaci pro zaintereso-
vané strany ke zprávě skupiny
na vysoké úrovni, která se týká
rozšíření hlavních dopravních
transevropských os do soused-
ních států a regionů. V roce
2004 ustavená skupina na
vysoké úrovni v oblasti dopravy
předložila začátkem prosince
2005 svoji závěrečnou zprávu.
Všímá si v ní situace v dopravním
propojení rozšířené EU s okolními
26 státy. Navrhuje jednak řadu
infrastrukturních projektů, ale
také opatření na zjednodušení
pohybu zboží mezi EU a jejími
sousedy a zlepšení dopravních
toků mezi jednotlivými zeměmi
prostřednictvím pěti hlavních
dopravních os. Tyto dopravní
osy jsou: dálnice spojující Bal-
tické moře, Atlantik, Středomoří

a Černé moře; osa severový-
chodní spojující EU s Norskem,
Ruskem a Transsibiřskou oblas-
tí; osa centrální spojuje střed EU
s Ukrajinou a Černým mořem
a dále s Ruskem a Transsibiř-
skou oblastí; osa jihovýchodní
propojuje střed EU přes Balkán
a Turecko s Kavkazem a Kas-
pickým mořem stejně jako
s Blízkým východem až do
Egypta; osa jihozápadní spojuje
jihovýchodní a střední EU se
Švýcarskem na jedné straně
a Maroko a oblast Maghrebu 
až do Egypta na straně druhé.
Evropská komise připravila pro
zájemce o zapojení se do deba-
ty krátký dotazník dostupný na
níže uvedené adrese. 
Závěrečná zpráva a dotazník:
http://europe.eu.int/comm/ten/t
ransport/external_dimension/hlg
/2006_02_17_tent_consultati-
on/index_en.htm

Zdroj: CEBRE - Česká podnikatelská

reprezentace při EU, 

www.cebre.cz 



Přijímání nových směrnic, nove-
lizace stávajících, přijímání roz-
hodnutí, doporučení či rozsudků
Evropského soudního dvora je
nekončící proces, který ovlivňuje
podstatnou část hospodářské-
ho a společenského života kaž-
dého členského státu. Vždyť
s výjimkou přímých daní, sociál-
ního pojištění, trestního, občan-
ského a rodinného práva jsou
dnes v kompetenci EU prakticky
všechny hlavní oblasti regulující
podmínky podnikání:
rozvoj průmyslu a podnikání,
energetika, hospodářská sou-
těž, státní podpora, ochrana
spotřebitele, ochrana životního
prostředí, finanční služby, právo
obchodních společností, hospo-
dářská a měnová unie, ochrana
duševního a průmyslového
vlastnictví, pracovněprávní vzta-
hy, ochrana zdraví při práci, har-
monizace systémů nepřímého
zdanění, telekomunikace, spo-
lečná obchodní politika vůči tře-
tím zemím a společná dopravní
politika.

Ve všech těchto oblastech jsou
v přípravě nebo v procesu pro-
jednávání desítky legislativních
návrhů. Nejsou to přitom pro
nás odtažité nebo nám vzdále-
né otázky. To, co je dnes na

stole bruselských úředníků
a legislativců, bude v rozmezí
jednoho až dvou let přijato jako
přímo účinný právní předpis,
nebo bude promítnuto v národ-
ních zákonech a normách. Kdo
dnes nesleduje a neovlivňuje to,
co se v Bruselu projednává,
odsuzuje se k pasivnímu přijí-
mání toho, co nám EU přinese.

NAUČME SE LOBBOVAT

Přitom dřívější víceméně mono-
polní postavení úředníků se
podařilo v posledních letech
výrazně demokratizovat. Dnes
již je do rozhodovacího procesu
zapojen Evropský parlament.
Každý návrh směrnice vzniká za
součinnosti tzv. „stakeholders“ 
– zainteresovaných stran. Velmi
využívanou formou prosazování
zájmů zainteresovaných stran je
lobbing, který má v Bruselu
zcela legitimní postavení. Podle
odhadů působí v Bruselu kolem
16 tisíc profesionálních lobbistů,
zastupujících podnikatelské
svazy, ale i jednotlivé firmy,
odbory, spotřebitele, ochránce
životního prostředí, regiony,
národní menšiny atd. Pokud se
nenaučíme lobbovat, budeme
pouze svědky toho, jak zákony
vznikající bez naší účasti ovliv-

ňují náš život a nezbude nám
nic jiného než nadávat, co to
zase v tom Bruselu vymysleli.
Lobbovat v Bruselu je velmi
drahá záležitost a mohou si to
dovolit jen velmi silné organiza-
ce a firmy. Z ČR zatím mají
v Bruselu své zástupce ČEZ,
některé kraje, společné zastou-
pení CEBRE zde mají HK ČR,
Svaz průmyslu a Konfederace
zaměstnavatelů. Působí zde
několik právních kanceláří nabí-
zejících lobbistické služby. 

OTEVŘENÉ KONZULTACE, 
MÍSTO PRO VAŠE NÁZORY

Neznamená to však, že legisla-
tivní proces v Bruselu je možné
ovlivňovat pouze prostřednic-
tvím nákladného lobbingu.
Evropská komise a Rada EU
otevírají konzultační proces ke
každému zásadnímu legislativní-
mu aktu. Zveřejňují se tzv. Zele-
né knihy, které zjišťují stanoviska
hlavních účastníků. Povinným
připomínkovacím místem je
Evropský hospodářský a sociál-
ní výbor (EHSV) a Výbor regio-
nů, které přijímají stanoviska
obsahující připomínky k předlo-
ženým návrhům. Každý návrh
prochází rovněž procesem tzv.
studie dopadu. Řada konzultací
je otevřená široké veřejnosti
prostřednictvím internetu
(http://europa.eu.int/yourvoice/
consultations/index_en.htm;
bohužel prozatím jen v jazycích
starých členských států EU).
Nejdůležitější směrnice jsou
projednávány se sociálními
partnery na evropské úrovni -
na podnikatelské straně jsou
zde zastoupeny UNICE (Svaz
zaměstnavatelů) a UEAPME
(Svaz asociací malých a střed-
ních podniků). Svoje stanoviska
tlumočí též Asociace evrop-
ských obchodních komor Euro-
chambres. V posledních dvou
organizacích jsou čeští podnika-
telé zastoupeni prostřednictvím
HK ČR. I touto cestou je možné
uplatnit naše představy, návrhy,
požadavky. Evropská legislativa
je připomínkována též příslušný-
mi národními resorty v různých
pracovních skupinách Rady EU.
Připravované pozice se projed-
návají v resortních koordinač-
ních skupinách českých minis-
terstev, kde mají sociální part-
neři a představitelé občanské
společnosti možnost uplatnit
své připomínky.

NEBOJME SE ZAPOJIT

I když již uplynul více jak rok
a půl od vstupu do EU, vědomí
důležitosti zapojit se do přípravy
a komentování evropské legisla-
tivy je u nás stále ještě velmi
nízké. Při tom nevyužíváme plně
ani ty možnosti, které již máme
k dispozici. Například Evropský
hospodářský a sociální výbor
přijal v loňském roce desítky
stanovisek k návrhům směrnic
a nařízení EU, které ovlivní
budoucí život a fungování spo-
lečného trhu a postavení jeho
subjektů. Z těch nejdůležitějších
to byly například směrnice
o službách, o registraci chemic-
kých prvků REACH, státní pod-
poře, pracovní době, finančních
službách, balíku dopravních
směrnic, finanční perspektivě
a strukturálních fondech. Kromě
toho schválil výbor desítky sta-
novisek k dílčím otázkám, úpra-
vám směrnic a nařízení. 

HK ČR připravuje systém, který
by nám měl umožnit se k nejdů-
ležitějším otázkám, které jsou
na stole v Bruselu, vyjádřit.
Rozšířili jsme oddělení legislativy
o pracoviště, které bude pově-
řeno sledováním této agendy, to
však nestačí. K úspěšnému
prosazování našich názorů je
třeba, aby se do tohoto systé-
mu zapojili všichni, kterých se
uvedená témata dotýkají a ve
spolupráci s námi připravovali
argumentaci, kterou bychom
mohli přes uvedené organizace
uplatnit. Umožní to rovněž, aby
naše zastoupení v Bruselu
CEBRE se postupně přeměnilo
v nástroj pro lobbování za zájmy
českých podnikatelů. Věříme, že
u vás najdeme podporu.

Ivan Voleš, ředitel odboru EU 

a zahraničních vztahů HK ČR

Vstupem do EU jsme pfievzali evropskou legislativu,
aneb – jak se fiíká v bruselském slangu - acquis commu-
nautaire. K datu vstupu jsme pfievzali ve‰keré komunitár-
ní a unijní právo sloÏené ze smûrnic, nafiízení, rozhodnu-
tí, doporuãení a dal‰ích legislativních i nelegislativních
aktÛ do na‰eho právního systému, pfiiãemÏ ãást z nich je
pouÏitelná pfiímo (nafiízení), jiné vyÏadují transpozici do
ãeského právního fiádu prostfiednictvím vydání vnitrostát-
ních právních pfiedpisÛ (smûrnice). Tím v‰ak pfiizpÛsobo-
vání se evropsk˘m právním normám zdaleka neskonãilo.
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CO SE DNES VAŘÍ V BRUSELU, 
BUDEME MÍT DO ROKA AŽ DVOU NA
NAŠEM STOLE

Co je možné očekávat v této oblasti na evropské úrovni 
v roce 2006, lze odvodit od legislativního programu 
Evropské komise, který počítá s předložením následujících 
návrhů směrnic:

revize směrnice 88/378/ES o bezpečnosti hraček

úprava směrnice 98/34/ES o zavedení procedury na poskytování

informací v oblasti technických norem a pravidel služeb informač-

ní společnosti

úprava směrnic 89/665/EH a 92/13/UHS o koordinaci zákonů,

nařízení a vyhlášek vztahujících se k uplatňování přezkumu 

přidělení veřejných zakázek

směrnice EP a Rady o vyrovnání a clearingu v oblasti cenných

papírů

směrnice k úplnému zavedení vnitřního trhu u poštovních služeb

přehodnocení čl. 16 směrnice 2000/12/ES o schvalování fúzí

a převzetí úvěrových institucí dozorčími orgány

směrnice o udržitelném používání pesticidů

revize směrnice 2001/87/ES o národních emisních limitech 

určitých polutantů

modifikace směrnice 2003/87/ES o zahrnutí letecké dopravy 

do obchodování emisemi

úprava směrnice 91/414/EHS o umisťování na trhu chráněných

rostlin

Z nařízení to budou:
nařízení Rady o vytvoření Evropského institutu technologie

nařízení o vytvoření evropského rámce kvalifikací

nařízení o volném pohybu zboží v neharmonizované oblasti

nařízení upravující volný trh s banány, s čerstvou a zpracovanou

zeleninou

balík nařízení upravujících rámec pravidel vnitrozemské vodní

dopravy

EK připravuje některá rozhodnutí:
rozhodnutí Rady o strategických hlavních směrech Společenství

v oblasti koheze

obnovení akčního programu spolupráce celních orgánů Společenství

obnovení programu Společenství na podporu spolupráce fiskál-

ních úřadů

vytvoření počítačového systému pro výměnu informací o odsou-

zených za trestné činy

vytvoření evropské zákonodárné sítě boje proti terorismu

Komise připravuje několik desítek sdělení, konzultačních
procesů ve formě Zelené knihy a Bílé knihy a mnoho dalších
nelegislativních dokumentů, z nichž nejdůležitější budou:

Zpráva o konvergenci za rok 2006

Zpráva o financování růstu - Evropská cesta

Zpráva o obranném průmyslu a trzích

Zpráva o fungování regulačního rámce elektronické komunikace

a služeb

Zpráva o eGovernmentu

Bílá kniha o integraci trhu hypotečních úvěrů

Bílá kniha o krocích k efektivnímu investování na trhu fondů

Zpráva Radě a EP o strategii boje proti daňovému podvodu

Zpráva o dopravní logistice k usnadnění intermodální dopravy

Budoucí aplikace programu Galileo

Zpráva o čistých technologiích využití uhlí

Zpráva o budoucnosti biopaliv

Zpráva o strategii Společenství v oblasti bezpečnosti a zdraví při

práci 2007-2012

Zelená kniha o vývoji zákoníků práce

Zpráva o budoucím demografickém vývoji Evropy
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Všichni budeme spořit energii

Evropský parlament se v prosin-
ci shodl s Radou ministrů na
směrnici o úsporách energie.
Závazky z ní plynoucí jsou adre-
sovány v první řadě členským
státům, které musí, počínaje
rokem 2007, předložit Evropské
komisi národní akční plány zajiš-
ťující jedno procento energetic-
kých úspor ročně. Národní
opatření se mají týkat všech
nosičů energií: elektřiny, zemní-
ho plynu, teplovodního vytápění,
topných olejů, zelených paliv
a samozřejmě ropy a benzinu.
Tato opatření mají zavazovat
v první řadě velké distributory
a prodejce energií, malé firmy
v oboru mohou být na základě
rozhodnutí svého členského
státu ze zavádění úsporných
opatření vyňaty. Úspornou kam-
paní však má být zasažen celý
distribuční řetězec, od výrobce
po prodej konečnému 
spotřebiteli.  
K lítosti zelených lobby jsou
závazky z nové směrnice příliš
pružné. Snížení o jedno procen-
to spotřeby energií ročně je
doporučením, národní akční
plány mají být členskými státy
předávány ke kontrole Evropské
komisi, která na jejich základě
může navrhovat další opatření.
Pouze to, co si státy napíší do
svých plánů, musí být hráčům

energetického trhu uloženo
závazně.  

Kamiony jedině 
s euroznámkou

V prosinci uzavřely legislativní
orgány EU kompromis umožňu-
jící novelizaci směrnice o tzv.
Eurovignette z roku 1999, která
zpoplatnila provoz kamionů nad
12 tun. Nové znění směrnice
rozšíří okruh plátců na všechna
vozidla nad 3,5 tuny a všechny
silnice, které si podle jednotli-
vých členských států zasluhují
zpoplatnění.   
Eurovignette má plně vycházet
z principu „uživatel, resp. zne-
čišťovatel platí“ a má posloužit
i odlehčení silniční sítě přesu-
nem nákladní dopravy na želez-
nici a vodu. Do externalit zpo-
platněných Eurovignette by
měly být zahrnuty náklady způ-
sobené dopravními zácpami,
poškozením životního prostředí,
hlukem, zásahy do krajiny
a také sociální náklady, které
jsou důsledkem dopravních
nehod a nejsou pokryty stan-
dardním pojištěním. Co to bude
znamenat v číslech, není dosud
jasné, protože Evropská komise
má dva roky od data platnosti
směrnice na to, aby navrhla
metodu kalkulace poplatků.
Není pochyb, že o schválení
této metody se strhne další

velká legislativní bitva. 
Popsaný kompromis totiž zhru-
ba vyhovuje politikům, nikoli
zájmovým lobby. International
Road Transport Union emotivně
protestuje proti oškubání
dopravců „až na kost“, zatímco
Community of European Rail-
ways tvrdí, že ani nová směrni-
ce neodstraní zvýhodnění silnice
oproti železnici a nákladní auto-
mobilová doprava dále poroste
na úkor železniční. Zelená frak-
ce v Evropském parlamentu
běduje nad „promarněním velké
šance“ zajistit udržitelnost
evropské dopravy. 
Směrnice je kvůli tlaku perifer-
ních zemí, které nejsou doprav-
ními koridory, značně flexibilní.
Členské státy budou rozhodo-
vat o tom, zda silnice v ekono-
micky slabých nebo geograficky
izolovaných regionech vůbec
zpoplatnit. Průjezdy městskými
aglomeracemi směrnice neupra-
vuje vůbec a je na městských
radách, zda budou následovat
počinu Londýna (který není
v rozporu se stávající směrnicí)
a zavedou mýtné za vjezd do
městských center. Častí uživa-
telé silnic budou mít nárok na
„množstevní slevy“ z mýtného.
Naopak členské státy mohou
o stanovená procenta (o 15,
resp. až 25 procent) zvýšit stan-
dardní cenu Eurovignette,
pokud budou z výnosu financo-
vat alternativní způsoby dopravy
nebo dopravní přeshraniční pro-
jekty v horských oblastech. 
Prostředky vybrané z mýtného
se budou povinně využívat na
silniční infrastrukturu a křížové
financování v sektoru dopravy
jako celku. Státy, které již
zavedly nebo zavádějí národní
systémy mýtného, budou mít
čas do roku 2010, aby přizpů-
sobily své ceníky evropsky har-
monizovaným standardům zne-
čištění a zvýhodnily tak ekolo-
gičtější motory.   

Zažalujte zlého kartelistu

Přesně to radí a chce usnadnit
Evropská komise svou čerstvou
Zelenou knihou o žalobách na
náhradu škody způsobených

porušením pravidel hospodář-
ské soutěže. Mastné pokuty za
kartely či zneužití dominance,
ukládané Evropskou komisí
nebo národními antimonopolní-
mi úřady, jsou jako veřejnopráv-
ní sankce příjmem příslušných
rozpočtů a nezajišťují nápravu
individuálně utrpěných škod. 
Ty přitom mohou být značné,
pokud vinou kartelu přijde kon-
kurenční firma o obchod, nebo
je dokonce vytlačena z trhu, pří-
padně musí spotřebitel domi-
nantnímu dodavateli zboží nebo
služeb platit nezaslouženou
„monopolní rentu“. V anglosas-
kém světě jsou občanskoprávní
žaloby na náhradu škody proti
narušitelům soutěže běžné,
v kontinentální Evropě výjimečné.
Evropská komise proto předklá-
dá k diskusi řadu opatření
k tomu, aby se poškození

nezdráhali zažalovat zlé kartelis-
ty. Chce poškozeným zajistit
snazší dostup k důkaznímu
materiálu (v držení žalovaného
nebo antimonopolního úřadu),
zprostit je povinnosti prokazovat
zavinění, podmíněně je osvobo-
dit od soudních poplatků, zdvoj-
násobit náhrady oproti vyčíslené
škodě, dát možnost kolektivního
zastoupení řadových spotřebitelů
jejich asociací atd. Prozatím jde
o diskuzní návrh, k němuž se
může vyjádřit každý, konkrétní
opatření ze strany Komise budou
již v roce 2006 následovat.  

Václav Šmejkal, ECIN & AK Taišl
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EU A MY
OECD VARUJE: EVROPANÉ MUSÍ NALÉZT
ODVAHU K POT¤EBN¯M REFORMÁM

Proč zaostává Evropa 
v hospodářském růstu?

Evropská unie čelí složitým
výzvám. Její růst HDP a další
hospodářské ukazatele jsou
podstatně nižší, než jakých
dosahují její největší konkurenti -
USA, Kanada, Austrálie, Čína
a Indie. Evropané pracují méně
a s menší výkonností. Jak uvádí
publikace OECD Reformy hos-
podářské politiky: Cesta k růstu,
dnešní HDP na hlavu ve Francii,
Německu nebo Itálii je o 30 %
nižší než HDP v USA. Místo,
aby se EU přibližovala úrovni
USA, zaostávání se prohlubuje.
Evropa argumentuje, že Evropa-
né dávají větší přednost trávení
volného času a to se ve statisti-
kách HDP neodráží. Neschop-
nost přiznat si skutečnost, je
doprovázena neochotou učit se
ze zkušeností jiných a to nejen
USA, ale i těch evropských států,
které v konkurenci s nimi nejen
drží krok, ale v některých aspek-
tech je i předběhly, jako jsou
Švédsko, Finsko, Norsko a čás-
tečně Dánsko. OECD proto při-
šlo s novou metodikou, která by
měla vliv legitimní společenské
preference odlišit od důsledků
špatné hospodářské politiky.
Základní komponenty HDP na
hlavu jsou využití pracovní síly
a produktivita práce. Analýza
zahrnuje též ukazatele trhu
práce, trhu zboží a zdanění.
V budoucnu budou tyto ukaza-
tele ještě rozšířeny o finanční trh
a inovace. Trh práce je posuzo-
ván z hlediska rigidity zákonné
ochrany zaměstnance, implicitní
daně na pokračující zaměstnání
v důchodovém věku, daňového
zatížení práce a relativní hodno-
ty nekvalifikované práce.

Tato kritéria odhalují, že EU zaos-
tává za USA jak v produktivitě,
tak i ve využití pracovní síly, což
je důkazem toho, že Evropa, ač
zlepšila svou konkurenceschop-

nost na trhu zboží, neuskutečni-
la potřebné reformy trhu práce.
Cíle Lisabonské strategie přede-
hnat do roku 2010 USA, byly
přehnaně ambiciozní a ztratily
důvěryhodnost. Velmi nízké je
v Evropě zapojení pracovní síly
nad 55 let věku. Je to důsledek
odlišné sociální orientace nebo
zdanění pokračujícího zaměst-
nání? Země, kde toto zdanění je
vysoké, vykazují mnohem nižší
podíl zaměstnanců nad 55 let
v pracovním procesu. Před
zeměmi EU proto stojí prioritní
úkol provést reformy trhu práce,
které by vedly ke zvýšení moti-
vace k práci, povzbudily by
zaměstnanost zvýšením pruž-
nosti ve mzdových ujednáních
mezi zaměstnavateli a zaměst-
nanci. Je třeba uvolnit pracovní
zákonodárství a odstranit pře-
kážky mobilitě pracovní síly
umožněním převodu penzijních
nároků a podobně. Zde je na
místě poznamenat, že návrh
nového zákoníku práce v ČR
jde bohužel mnohdy opačným
směrem. 

I v oblasti společného trhu
zbývá odstranit mnoho překá-
žek. Je třeba prohloubit reformu
společné zemědělské politiky,
dosáhnout skutečné hospodář-
ské soutěže v síťových odvět-
vích, zejména v energetice, rea-
lizovat volný trh se službami,
zvýšit výdaje na vědu a výzkum
a na univerzitní vzdělání. 

Lisabonská strategie nemůže
uspět bez většího a důraznější-
ho zapojení občanské společ-
nosti do její realizace.

Neúspěch v realizaci Lisabon-
ské strategie, která v roce 2000
stanovila vysoce ambiciózní cíle,
způsobily zejména špatné
nastavení řízení tohoto procesu

mezi Evropskou komisí a člen-
skými státy, podceňování význa-
mu hospodářského růstu jako
základního předpokladu realiza-
ce ostatních cílů strategie
a nedostatečný důraz na vědu
a vzdělávání. Lisabonská strate-
gie nebyla převzata organizova-
nou občanskou společností. Při
tom nemůže být úspěšné refor-
my bez široké společenské
podpory. V mnoha evropských
zemích převládá odmítavý pří-
stup k reformám. 

EU proto přijala v polovině
období v loňském roce nový
Program obnovené Lisabonské
strategie Partnerství pro růst
a zaměstnanost, v němž jsou
těmito partnery jak EK, tak člen-
ské státy a občanská společ-
nost. Byly definovány hlavní
směry reforem a členské státy
přijaly národní reformní progra-
my. Občanská společnost a její
nástroj hospodářské a sociální
rady byly vyzvány k vytvoření
interaktivní sítě na podporu rea-
lizace těchto reformních plánů. 

Evropský hospodářský a sociál-
ní výbor, v němž je zastoupena

též HK ČR, dostal důležitý úkol,
stát se koordinátorem aktivit
národních hospodářských
a sociálních rad při mobilizaci
veřejnosti pro cíle Lisabonské
strategie. V zemích, kde tyto
rady existují, se aktivně zapojily
do přípravy národních reform-
ních plánů. V České republice,
kde obdobná rada neexistuje
a její úlohy supluje Rada pro
hospodářskou a sociální doho-
du (tripartita zahrnující zaměst-
navatele, zaměstnance a vládu),
bylo zapojení občanské společ-
nosti a sociálních partnerů do
přípravy národního reformního
plánu jen, dá se říci, formální.
Zřetelně se ukazuje, že u nás
chybí společná platforma, kde
by se v diskusi shodli sociální
partneři a ostatní složky občan-
ské společnosti včetně nevlád-
ních organizací na stanoviscích,
která by umožnila prosadit
u nás potřebné a nezbytné 
ekonomické a sociální reformy,
bez nichž bude cesta k dlouho-
dobému a zdravému růstu HDP
velmi obtížná.

Ivan Voleš,

člen Hospodářského a sociálního

výboru EK



Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s agenturou
CzechTrade zřizuje v tomto roce svá Regionální exportní místa
(REM) zaměřená na komplexní podporu stávajících i potenciálních
exportérů. Cílovým stavem ke konci roku 2006 je otevření 13 kance-
láří v jednotlivých krajích České republiky s výjimkou Prahy. 
K 1. 1. 2006 byla akreditována tři REM, a to v krajích Karlovarském,
Moravskoslezském a Ústeckém. Regionální manažeři, zaměstnanci
HK ČR, prošli v prvních čtrnácti dnech školením jak na HK ČR, tak
na CzechTrade a v partnerských organizacích ČEB a EGAP. 
Jak potvrdili manažeři REM, všechna setkání v rámci školení byla
velice praktická a přínosná pro samotnou práci v jednotlivých kra-
jích. Regionální manažeři budou ve svých krajích nabízet exportérům
služby HK ČR, CzechTrade a partnerských organizací. Ve spolupráci
s krajskou komorou budou pořádat semináře na témata, která nejví-
ce zajímají širokou podnikatelskou veřejnost.

Text a foto: Kateřina Petrů, projektová manažerka odboru InMP 

Jaké novinky jste připravili
pro malé a střední podnikatele
v letošním roce?
Exportní garanční a pojišťovací
společnost, a.s. (EGAP) přichází
s novinkou pro malé a střední
podniky (MSP) ve formě pod-
statně jednoduššího a mnohem
rychlejšího pojišťování předex-
portních úvěrů a bankovních
záruk souvisejících s exportem.
Podstata novinky spočívá v uzav-
ření rámcové dohody mezi
EGAP a financující bankou, která
jednak sjednocuje proces analý-
zy a vyhodnocení rizikovosti
firem žádajících o úvěr nebo

záruku a jednak obsahuje šablo-
ny pojistných smluv. Odpadá 
tak často zdlouhavé individuální
dojednávání jednotlivých
obchodních případů mezi pojiš-
ťovnou, bankou a vývozcem
a příprava pojistné smlouvy spo-
čívá z velké části v pouhém vypl-
nění konkrétních údajů o dané
firmě a obchodním případu,
pojistné sazby a výpočtu pojist-
ného. 

Přináší tato novinka ještě
další výhody?
Ano. Kromě rychlosti pojištění  je
další výhodou to, že u pojištění
úvěru na předexportní financování
klesá po prvním bezeškodním
obchodním případu spoluúčast
ze standardních 20 procent na
10 procent a předpis pojistného
se snižuje o náklady vynaložené
vývozcem na vstupní audit vývoz-
ního kontraktu provedený nezá-
vislou inspekční společností.
Zatím nabízí EGAP tuto možnost
ve spolupráci s Českou spořitel-
nou a Bawag Bank CZ. V případě
zájmu je však připravena spolu-
pracovat i s dalšími bankami.

Co je hlavním cílem této 
aktivity?
Pojišťování předexportních

úvěrů a bankovních záruk pro
MSP v novém režimu je kon-
krétním naplněním Exportní
strategie ČR pro období 2006 -
2010, kterou před několika
týdny schválila vláda. Jednou
z priorit strategie je podpora
vývozních aktivit MSP a jejich
konkurenceschopnosti na mezi-
národních trzích. EGAP k tomu
může přispět nejenom tím, že
usnadní MSP přístup k finanč-
ním zdrojům pro realizaci
exportních záměrů, ale také tím,
že je zbaví rizika vzniku nedo-
bytných pohledávek.

Co chystáte dále v oblasti
pojišťování vývozu?
Dalším krokem bude nová forma
pojištění krátkodobého vývozní-
ho dodavatelského úvěru,
dostupná on-line přes internet
a opět maximálně zjednodušená
a vstřícná potřebám malých
a středních exportérů. 

Jak jsou v zakázkách EGAP
malí a střední podnikatelé
početně zastoupeni?
MSP představují pro EGAP tra-
dičně velmi významnou klientelu.
Z celkového počtu všech pojiš-
těných představují více než 70
procent.

Co způsobuje orientaci 
či přizpůsobení vaší nabídky
pro tyto spíše drobné 
klienty?
Výrazné rozšíření služeb pro
tento segment firem umožňuje
změna mezinárodních pravidel
pro působení státních úvěrových
pojišťoven. Se začátkem roku
vstoupilo v platnost Sdělení
Evropské komise členským stá-
tům EU, na základě kterého
mohou státní úvěrové pojišťovny
nabízet pojištění exportních
pohledávek těm MSP, jejichž cel-
kový roční obrat vývozu nepře-
sáhne 2 mil. EUR. Sdělení bylo
přijato na základě podrobných
studií, které potvrdily, že právě
tyto firmy jsou pro soukromé
komerční pojišťovny ekonomicky
nezajímavé, neboť pojištění jejich
pohledávek přináší minimální či
nulový zisk. O změnu meziná-
rodních pravidel, umožňující
i malým firmám s omezeným
objemem vývozu využívat výhod
pojištění proti riziku nezaplacení
kupujícím a vzniku nedobytných
pohledávek, se v Bruselu dlou-
hodobě zasazovala i EGAP.

(is, tš)

Foto: archiv redakce
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Pojišťovat rychleji a jednodušeji
Na to, jak zjednodušit administrativní úkony při krytí obchodních případů pro malé a střední podni-
katele, jsme se zeptali Petra Martáska, ředitele odboru pojišťování rizika splnění vývozního kon-
traktu a investic v zahraničí Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

Ve dnech 17. - 20. ledna dopro-
vázela skupina zástupců dvanác-
ti českých firem předsedu vlády
České republiky Jiřího Paroubka
na jeho oficiální náv-štěvě Indic-
ké republiky. Většina firem již zde
své stálé partnery měla a využila
této příležitosti ke vzájemným
schůzkám a jednáním. Některé
firmy měli zájem své indické par-
tery teprve najít a zjistit příležitos-
ti, které jim indický trh nabízí. Na
setkání s premiérem Paroubkem
prezentovali účastníci své záměry
a jednotlivé problémy svých firem
na indickém trhu. Podnikatelský
seminář, následovaný vzájemný-
mi firemními jednáními, se usku-
tečnil v New Delhi a v Kalkatě.
Dále měli čeští podnikatelé mož-
nost vyslechnout si premiérův
projev na Partnership Summitu
2006.  
Významná zastávka se uskuteč-

nila ve státě Andhra Pradesh,
kde došlo k setkání našeho pre-
miéra s předsedou indické vlády
J. S. R. Reddym. Hlavním cílem
této schůzky bylo vyjádření váž-
ného zájmu a podpory české
firmy Škodaexport ohledně
zakázky na rozsáhlou moderni-
zaci a restrukturalizaci přístavu
Nizanpatnan v hodnotě téměř 
1 miliardy USD. 

Hospodářská komora velmi oce-
nila snahu premiéra Paroubka
podporovat české firmy na
zahraničních trzích. Taková
snaha je velmi důležitá. Nové
příležitosti pro české podnikatele
na zahraničních trzích se příznivě
projevují ve prospěch celého
státu.

Text a foto: Lenka Týčová, 

odbor zahraničních vztahů a EU HK ČR

Čeští podnikatelé v Indii

S PODPOROU EVROPSKÉ KOMISE NA SRÍ LANKU

Regionální místa jsou tu!

Petr Martásek

Regionální manažeři byli vyškoleni k nabízení exportních služeb pro podnikatele. 

Hospodářská komora ČR ve
spolupráci s Obchodní komorou
Cejlonu organizuje v rámci pro-
gramu ASIA INVEST bilaterální
kontaktní akci Sri Lanka – Czech
Interprise, která se uskuteční ve
dnech 16. – 18. března 2006
v hlavním městě Srí Lanky
Colombu. Jedná se o oblíbené
kontaktní podnikatelské setkání
typu Europartenariat, na které
Evropská komise poskytuje
finanční podporu pro české 
podnikatele až do výše 50 %
nákladů. 
Projekt je oborově zaměřen na
firmy z oblasti GUMÁRENSTVÍ
(technologie, výrobky, subdo-
dávky pro elektronický a auto-

mobilový průmysl, stavebnictví,
medicínské produkty, chemický
průmysl, potravinářství, apod.),
ENERGETIKY (technologie,
investiční celky, obnovitelné
zdroje energie, komunální distri-
buce el. energie, průmyslové
generátory, elektromotory, nafta
a plyn, komponenty - diody,
tyristory, moduly, konvertory,
apod.) a ŽIVOTNÍHO PROST-
ŘEDÍ (čištění odpadních vod,
čerpadla, likvidace komunálního
odpadu, zpracování zeměděl-
ského odpadu, desulfurizace,
rekultivace místních zdrojů).
V těchto oborech Srí Lanka
představí cca 100 vybraných
firem, se kterými budou mít

čeští podnikatelé příležitost
navázat partnerské vztahy. Sou-
časně s kontaktní akcí se ve
stejném výstavním areálu
(BMICH) koná mezinárodní vele-
trh IMEXPRO. Akce se dle usta-
novení projektu mohou účastnit
nejen firmy výrobní a obchodní
z vybraných oborů, ale i subdo-
davatelé a servisní organizace.
Podpora Evropské komise bude
poskytnuta prvním 30 přihláše-
ným firmám, které splní veškeré
podmínky projektu. Tyto firmy
budou moci za velmi výhodných
podmínek navázat konkrétní
spolupráci se srílanskými part-
nery a budou se moci přímo
zapojit do obnovy země, která

byla před časem zasažena příli-
vovou vlnou tsunami.

Kontakt: hansl@komora.cz



Hledání prvního viru

Za začátek éry počítačových
virů je obecně považován rok
1983. Je to dáno také tím, že
se začalo rozšiřování operační-
ho systému MS-DOS společ-
nosti Microsoft. Patrně první vir,
který se začal veřejně šířit, však
vznikl již v roce 1981. Jednalo
se o program s názvem ELK
Cloner, který se distribuoval
prostřednictvím disket na systé-
mech Appe II. Tyto 5diskety při-
tom obsahovaly samotný ope-
rační systém. Dne 3. listopadu
1983 byl vytvořen počítačový
virus, který měl sloužit k prezen-
taci na semináři o počítačové
bezpečnosti, jenž se konal 
o sedm dní později. Vir byl tes-
tován zhruba osm hodin na
počítači VAX 11/750, který
běžel na OS Unix. Později vyšla
studie Computer Viruses - The-
ory and Experiments (Počítačo-
vé viry - teorie a eperimenty),
kde byly vývoj a působení toho-
to viru dokumentovány. Na
tomto semináři byl poprvé pou-
žit výraz vir, který přenesl do

počítačové mluvy Len Adleman.
Zmíněný dokument a vir vytvořil
Fred Cohen.

Co je virus

Dnes jsou už virů stovky a dělí
se na různé podskupiny, odno-
že i odrůdy. Vzhledem k vnímání
termínu počítačový virus veřej-
ností v širším smyslu budeme
dále používat raději termín
škodlivý kód, abychom čtenáře
nezatěžovali vymezováním
pojmů jako je virus, červ, trojský
kůň, zadní vrátka, spyware
apod. Přestože je problematika
škodlivého kódu mediálně vděč-
ným tématem a tím i populární,
z pohledu praktického fungová-
ní podniku je jen kamínkem
v mozaice informační bezpeč-
nosti. Paradoxně mohou,
v některých případech, nákazou
prolezlé počítače představovat
pro chráněná aktiva podniku
menší riziko než neloajální asi-
stentka obchodního ředitele
s volným přístupem k pořadači
s rozpracovanými nabídkami
nebo přílišná fluktuace pracov-

níků na místech, kde se ve větší
míře setkávají s důvěrnými infor-
macemi. 
Ale zpět ke škodlivému kódu.
Nebezpečí, které podniku hrozí,
lze dělit následovně:

1.   Únik citlivých informací.
2.   Narušení provozu podni-

ku působením škodlivého
kódu.

3.   Poškození image podniku.

Únik citlivých informací

Nabídky do výběrových řízení,
plány nových produktů, tajné
strategie rozvoje firmy a mnohé
další dokumenty by měly zůstat
jen v povolaných rukou. Přes
existenci mnoha jiných způso-
bů, jak se k nim zvnějšku
dostat, může být také využit
škodlivý kód. Nemusí jít vždy
o útok na předem danou firmu
s cílem získat konkrétní informa-
ce. Útočník může pouze vypus-
tit škodlivý kód, který se rozšíří
na velké množství počítačů.
Umožňuje-li rozšířený škodlivý
kód zpětně komunikovat

s útočníkem, může ten pomocí
takového spojení hledat cokoliv
zajímavého nacházejícího se na
napadených počítačích. Podni-
kové počítačové sítě bývají
v současnosti obvykle zabezpe-
čeny proti zpětné komunikaci
škodlivého kódu s útočníkem.
Zvýšené riziko však mohou
představovat firemní mobilní
počítače, a obzvláště nezabez-
pečené, k Internetu připojené,
domácí počítače zaměstnanců,
kteří si občas přinesou na dis-
ketě, USB klíčence, či CD disku
práci domů. 

Jako konkrétní případ lze uvést
v létě 2005 zveřejněnou kauzu
úniku citlivých informací
o některých japonských jader-
ných elektrárnách. Celkem šlo
o 44 megabytů dat obsahujících
zprávy z inspekcí jaderných
elektráren včetně fotografií inte-
riérů. Únik informací měl na svě-
domí zaměstnanec Mitsubishi
Electric Plant Engineering Corp,
který si data uložil v zaměstnání
na externí pevný disk a ten
doma připojil ke svému domácí-

mu počítači, který byl připojen
k internetu, měl nainstalovaného
klienta P2P sítě a byl napaden
škodlivým kódem, který v rámci
P2P sítě umožnil sdílet i uživate-
lem nedefinované soubory
a adresáře.

Narušení provozu podniku
působením škodlivého kódu

Tato kategorie je nejvíce v sou-
ladu s běžnou představou „virus
smaže data“. Přestože jen málo
škodlivého kódu je takto
destruktivní povahy, je třeba
vždy s touto možností počítat.
Stane-li se tak na jednom
domácím počítači, stačí přes
víkend počítač odvirovat, pří-
padně přeinstalovat, a ztracená
data nahrát zpět ze zálohy
vypálené na CD. Bude-li však
takto postižena databáze pro-
vozního systému, který ke své
práci využívá 200 zaměstnanců,
může její několikahodinová
obnova  způsobit nepříjemné
prostoje s konkrétními finanční-
mi ztrátami. Škody související
s omezenou dostupností někte-
rých informačních zdrojů v pod-
niku mohou vzniknout také
zahlcením síťové infrastruktury
v důsledku činnosti škodlivého
kódu. Příkladem je působení
červu Sasser, který se začal šířit

počátkem května 2004 v aus-
tralské bance Westpac, kdy
pracovníci poboček byli přinu-
ceni zavést „alternativní postu-
py“ k obsluhování zákazníků.

Škodlivý kód může způsobit
konkrétní vyčíslitelné ztráty,
i když se vůbec nedostane do
podnikové sítě. Může jít o naru-
šení včasnosti subdodávek vli-
vem působení škodlivého kódu
v systémech dodavatele, dalším
příkladem je distribuovaný DoS
(Denial of Service) útok proti
webovému serveru s využitím
velkého množství nakažených
počítačů. Pokud je firma na
plné funkčnosti svého webu
závislá, může ji takový útok
výrazně poškodit. 

Příkladem budiž vyděračský
distribuovaný DoS útok z dubna
2004 na web Sporting Options
(www.sportingoptions.co.uk),
který se zabývá online sázením.
Důsledkem útoku byl čtyřiceti-
hodinový výpadek webu. Jeho
provozovatelé v souvislosti
s tímto útokem obdrželi od
útočníků požadavek na vyplace-
ní 40 tisíc EUR s tím, že útok
zastaví. Podobných útoků na
online sázkové kanceláře se
uskutečnilo již více. Online sáz-
kové kanceláře jsou totiž pro

tento typ útoku vděčným ter-
čem. Maximum sázek se usku-
tečňuje v relativně krátkém
období před významnými spor-
tovními zápoleními. Bude-li
v tomto čase útok s cílem zahl-
tit, veden z velkého počtu počí-
tačů, není účinná a rychlá obra-
na jednoduchá. Vzniknou kon-
krétní škody, protože spousta
zákazníků si prostě nestihne
vsadit.

Poškození image podniku

Až na malé výjimky obvykle
žádná firma nechce, aby v sou-
vislosti s ní byla medializována
negativní událost. Postižení
infekcí škodlivého kódu takovou
negativní událostí je. Zvláště
banky a ostatní finanční institu-
ce, pro které je důvěryhodnost
klientů klíčová, by mohly být
takovou zprávou poškozeny.

Obrana nespočívá jen
v technických hračkách

Řekne-li se obrana proti škodli-
vému kódu, pak většině lidí
vytanou na mysli antivirové 
programy, případně antivirové
síťové brány a jiná technicky
laděná opatření. Přestože jejich
role je nezastupitelná, klíčoví
jsou lidé. Mám na mysli odbor-

né bezpečnostní pracovníky,
kteří navrhují zabezpečení IT
infrastruktury, konfigurují bez-
pečnostní software a zařízení,
bezpečnostní systémy provozu-
jí, spravují a pomocí některých
z nich monitorují provoz IT infra-
struktury. V praxi se lze často
setkat se situací, kdy průnik
škodlivého kódu do IT prostředí
organizace není způsoben
nedostatečnými investicemi do
bezpečnostních technologií, ale
jejich nevhodnou konfigurací,
neudržováním bezpečnostního
software a platforem, na kterých
je provozován, v aktuálním
stavu, nedostatečnou reakcí na
nestandardní stavy v síťovém
provozu, pokud jsou tyto vůbec
detekovány, případně i celkově
nevhodnou koncepcí zabezpe-
čení informačních technologií.

Mirek Holý,

autor působí ve společnosti

Actinet Informační systémy s.r.o.
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Historie počítačových virů je poměrně pestrá,
stejně tak jako boj proti nim. První viry byly
v podstatě jen testem schopností jejich pro-
gramátorů a vědělo o nich jen pár osob. Dnes
jsou součástí našeho každodenního života.

Viry a jak na ně
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Slavné viry

Sasser
> Šlo o škodlivý kód, který se začal šířit 1. května roku 2004. Napadal operační systémy z rodiny Microsoft Windows skrze LSASS zrani-
telnost. LSASS zranitelnost byla Microsoftem popsána spolu s vydáním záplaty na ni již 14. dubna 2004. Tedy více jak 14 dní před začát-
kem šíření Sasseru, což by měl být dostatečný čas na to, aby byla záplata v organizaci patřičně otestována a nasazena do produkčního
prostředí. Jak ukazuje příklad Sasseru, nemusel být instalován jediný antivirový program nebo jiný technický prvek, aby bylo zabráněno
jeho šíření. Stačilo nainstalovat včas záplatu vydanou výrobcem. Bezpečnostní pravidla zavedená v podniku by proto neměla končit pouze
u udržování bezpečnostního software a zařízení v aktuálním stavu, ale měla zaručit i včasné záplatování kritických zranitelností nasazených
systémů, protože právě nově objevené zranitelnosti jsou často zneužívány autory škodlivého kódu.

I Love You
> Na jaře roku 2000 spatřil světlo světa škodlivý kód pro platformu Microsoft Windows, který se šířil z počítače na počítač prostřednictvím
elektronické pošty. Předmět zákeřné zprávy obsahoval sdělení „I Love You“, obsah zprávy zněl „Kindly check the attached LOVELETTER
coming from me“. Po otevření přílohy LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs, se na napadeném počítači vykonal program, který zaslal na
všechny e-mailové adresy v adresáři svoje kopie prostřednictvím nakažené zprávy elektronické pošty. Kromě technických opatření spočíva-
jících v nasazení personálních antivirů, antivirových bran a systémů monitorujících síťový provoz, spočívala ochrana před I Love You také
v kázni běžných uživatelů. Ti by měli být obeznámeni s bezpečnostními pravidly podniku, která také definují pravidla pro práci s elektronic-
kou poštou, tzn. mimo jiné neotevírat nedůvěryhodné přílohy.

> Sasser pochází z Německa, I Love You z Filipín. Problematika škodlivého kódu, jakož i celého Internetu, je mezinárodní, a není tudíž
postupováno dle jednotných zákonů, což – kromě mnoha dalších faktorů - boj s kriminalitou tohoto druhu jen komplikuje. Uvedené dva
příklady (našla by se řada dalších) jen potvrzují, že ochrana podniku před škodlivým kódem si zasluhuje komplexní pohled.



To, co bylo a je samozřejmostí
pro řadu podniků, se dnes stává
s rychlostí horské dráhy samo-
zřejmostí i u orgánů ústřední
správy a samosprávy. Jejich
management, který byl dlouho
rezistentní vůči moderním mana-
žerským metodám a jejich imple-
mentaci v prostředí zkostnatě-
lých úřadů, si dnes uvědomuje,
že tyto metody nejsou použitelné
jen ve společnostech nabízejí-
cích produkty či služby, za které
je zákazník ochoten zaplatit do
výše jejich kvality, ale jsou použi-
telné s většími či menšími modifi-
kacemi i u nich. A proč ne?
Vždyť i tady jsou zaměstnanci,
kteří jsou odpovědni za určité
činnosti (agendy), i oni mají
zájem pracovat dle svých mož-
ností co možná nejlépe a uspo-

kojovat své zákazníky a za to si
vysloužit odměny. I oni mají
potřebu používat ke své práci
moderní informační technologie,
které jim umožní zvládnout více
případů během jednoho dne
a zefektivnit tak výkon ústřední
správy či samosprávy. Je prav-
da, že finanční prostředky jsou
limitující pro jejich investiční
záměry, nemohou si dovolit
v oblasti automatizací procesů
to, co firmy pyšnící se označe-
ním TOP 100, avšak bez patřič-
né přípravy by to stejně mnohdy
bylo jen mrhání penězi daňových
poplatníků. Myslím, že to je laťka
ve výšce 2 metry, ale úřady mají
třetí opravný pokus na laťce ve
výšce 1 metr. Jestli ten promar-
ní, mohou zapomenout na titul
šampióna ve své třídě. To, co by
měly úřady zvládnout, jsou tech-
niky řízení procesů. 
Veškeré změny, které jsou dnes
na úřadech prováděny, mají
základ v adhoc rozhodnutí,
která jsou uskutečňována
vedením bez znalosti všech
procesních důsledků. Nebo se
za procesní řízení považují
fragmenty procesních map,
které zbyly po výběru informač-
ních systému a na otázku, zda
máte implementováno řízení
procesů, odpovídají úředníci:
ano, máme procesní analýzu.
Z praxe zaznamenávám dopo-
sud jen pokusy aplikace dílčích
prvků řízení procesů.

Vláda již odsouhlasila reformu
orgánů ústřední správy s využi-
tím procesních, personálních
a organizačních auditů, která by
měla být velmi brzy odstartová-
na. Není však audit málo? Proč
se mluví o auditu a popisu pro-
cesů s cílem detailně popsat
procesy, snížit počet úředníků
a převést agendy na agentury
jako o základu reformy? Skončí
reforma stohem popsaných
papírů procesních modelů, které
jsou nákladné a pro tento cíl
jsou zcela nedůležité. V reformě
se mluví i o vizi a poslání úřadů,
ale je vazba mezi jednotlivými
etapami reformy a jejim obsa-
hem správně pochopena? 
Stav, se kterým se většina z nás
už na úřadech setkala, připomí-
ná v mnoha případech mou oblí-
benou hru v dětství ping-pong.
Úředníci mnohdy ani nevědí, kde
začíná a končí jejich kompetence
a nebo, to by mě velmi překvapi-
li, to vědí až moc dobře a jen se
snaží se sebe sejmout odpověd-
nost, která je však pří řízení pro-
cesů nezbytností číslo jedna.
Pak ale celý problém efektivity
úřadů by spočíval v jejich kultur-
ním prostředí - že by pozůstatky
z minulých dob? Tomuto tvrzení
nevěřím. Celý problém spočívá
v tom, že úřady již mají obrov-
skou chuť prezentovat své
manažerské výsledky veřejnosti,
jen jim v tuto chvíli chybí lidé
znalí řízení procesů, kteří se

v dnešní tržní ekonomice uchýlili
do zahraničních firem, kde za
tuto práci dostanou královsky
zaplaceno, a nebo se živí jako
poradci ať už na volné noze,
nebo jako zaměstnanci poraden-
ských společností. A tak věřím,
že několik rad myšlených zcela
upřímně přijde nositelům změn
v orgánech ústřední správy
a samosprávy vhod právě
v době, kdy se těmito problémy
zabývají.

Začněte definováním 
strategie úřadu

Existence strategie a schopnost
vedení úřadu ji jasně komuniko-
vat, je důkazem toho, že máte
celou organizaci pod kontrolou.
Díky strategii definujete hodnoty,
cíle a poslání organizace v reflexi
na okolí úřadu. Bez strategie
nemůžete předvídat ani ovlivňo-
vat směr optimalizace procesů
a optimálního nastavení organi-
zační struktury. Proces definová-
ní strategie staví na řadě před-
pokladů. Musíte zvážit strategic-
ké aspekty vašeho nadřízeného
orgánu a historii samotného
úřadu. Zohledněte různé před-
mětné oblasti, do kterých váš
úřad nějakým způsobem zasa-
huje, a ověřte, jak je váš úřad
uzpůsoben k vykonávání své
agendy (nastavení procesů).
Nezapomeňte přizvat k tomuto
procesu definování strategie

všechny osoby, které mají man-
dát dělat strategická rozhodnutí.
Tento fakt je často opomíjen
a tím neustále živíte diskusi
o tom, že zvolená strategie je
špatná.

Dříve, než si položíte otázku 
„Co mám dělat a jak?“ (procesní
záležitost), položte si otázku
„Proč to mám dělat?“ (vize,
poslání). Jsem si jistý, že odpo-
vědět na první otázku pro vás
bude mnohem jednodušší, než
odpovědět na poslední z nich.
A proč? Protože vám chybí stra-
tegie úřadu. Vytvořte tým slože-
ný z vedoucích představitelů
úřadu, pozvěte představitele
vedení nadřízených úřadů a for-
mulujte vizi a poslání, řekněte si,
co je vašim cílem a proč vlastně
váš úřad existuje. Bingo! Pokud
budete schopni zformulovat výše
zmíněné, máte vyhráno. Nemusí-
te se bát konfrontace s politic-
kou opozicí, která neustále vyvíjí
tlak na zrušení vašeho úřadu.
Máte v rukou argumenty, které
jsou základem konstruktivní dis-
kuse.

Definujte kritické faktory
úspěšnosti

Začněte s definicí kritických fak-
torů úspěšnosti vašeho úřadu.
Jedná se o faktory, které jsou
důležité pro vaše zákazníky,
podle nichž hodnotí vaši práci.
O vašem úspěchu obvykle roz-
hoduje jen několik základních
faktorů. Snažte se dobrat maxi-
málně osmi. Ty mají vliv na výběr
strategie vašeho úřadu, tedy
cestu, kterou se vydáte za napl-
něním své vize. Nezapomeňte
vybrat faktory z oblasti nákladů,
kvality poskytovaných služeb,
kvality zaměstnanců, okolního
prostředí a možná v tomto výčtu
poslední, ale opak je pravdou, je
zákon, který zřizuje váš úřad

a definuje vaši agendu. Smutné
je, že mnoho úředníků si myslí,
že zákon sám o sobě je jejich
strategie. Stejně tak jako auto-
mobilka vyrábí auta, tak zákon
vám říká, jaké služby máte
poskytovat, ale jakou cestu výro-
by zvolíte, aby vaše auto vyhrálo
soutěž „Auto roku 200X“, je na
vás. A pokud budete mít pocit,
že zákon vás více či méně ome-
zuje v efektivním výkonu, pak se
ozvěte a dejte vědět na patřič-
ných místech tvorby zákona
a použijte sílu argumentů. Vy-
tvořte si matici identifikovaných
hlavních procesů úřadu versus
kritické faktory úspěšnosti
a vyhodnoťte důležitost jednotli-
vých procesů vůči těmto fakto-
rům. Zjistíte, že některé procesy
jsou z hlediska vaší úspěšnosti
nedůležité a naopak některých
se vám nedostává.

Proveďte SWOT analýzu
vašeho úřadu

Snažte se popsat silné a slabé
stránky fungování vašeho úřadu
z pohledu definovaných proce-
sů. K vydefinování příležitostí
a hrozeb pozvěte i zástupce
vašeho nadřízeného orgánu.
Nechte vše uzrát, a pak se za
týden vraťte zpět ke SWOT ana-
lýze a zvalidujte ji. Až si budete
jisti, že jste na nic nezapomněli,
zkonfrontujte silné stránky s pří-
ležitostmi a slabé stránky
s hrozbami vašeho úřadu. Na
základě této konfrontace vydefi-
nujete strategické cíle, budou to
cíle agresivní i obranné. Základ-
ních strategických cílů byste
neměli mít desítky (jak už jsem
někde viděl), ale opět do desít-
ky, abyste se mohli na ně plně
koncentrovat a hlavně monitoro-
vat jejich naplňování. Nezapo-
meňte na stanovení měření včet-
ně očekávaných hodnot strate-
gických cílů.

Optimalizujte procesy, které
podporují vaše cíle

Procesy, které významně podpo-
rují vaše strategické cíle, popište
do dílčích aktivit a jejich atributů
(kdo, co, jak, s čím) a zdoku-
mentujte. Snažte se nalézt úzká
hrdla daných procesů a zaměřit
svoje optimalizační úsilí právě na
ně. Pokuste se navrhnout něko-
lik možných variant řešení jejich
optimalizace a vyberte pak tu
nejlepší z hlediska hodnocení
podle času, nákladů a kvality
nově navrženého procesu. Defi-
nujte projekt a manažera tohoto
projektu. Připravte projektový
plán a hlavně nezapomeňte na
plán kvality, který je při takových
projektech klíčových změn
významný z pohledu akceptace
jednotlivých výstupů projektu,
které byly nadefinovány. Nedo-
pusťte tímto, aby váš projekt
zkrachoval na této banální zále-
žitosti, když váš kolega z nějaké-
ho útvaru neodsouhlasí výstup,
který se ho dotýká. Na základě
periodického měření naplňování
strategických cílů vyhodnocujte
provedené změny a konejte
nápravná opatření. Nezapomeňte
celý nový proces zmapovat
a zdokumentovat, vytvořte pro-
cesní model, který je ilustrací reál-
ného fungování procesu do míry
podrobnosti zahrnující popis jed-
notlivých aktivit procesu jako nej-
nižšího procesního prvku. Proč?

• Procesní model je důležitý
pro sdílení činností a jejich
priorit, přispívá k eliminaci
asymetrických informací.
Jestliže je model jasný a pře-
hledný, nese informace
o tom, co je potřebné při
výkonu práce pro každého
úředníka od vedoucího až po
referenta a identifikuje tak
zaměstnance s jeho 
pracovní rolí. 

• Nemůžete očekávat zvýšení
produktivity, když nevíte, co
zlepšujete. Systematické
modelování umožňuje zhod-
notit přidanou hodnotu každé
procesní aktivity a rozhod-
nout, zda je nutná, nebo ji lze
dělat lépe. 

• Stejný procesní model vám
umožňuje determinovat,
jaké měřitelné hodnoty
reprezentují hladinu výkon-
nosti procesu a umožňuje
nalézt jeho úzká hrdla a při-
jmout nápravná opatření.
Procesní model vám dále
umožní lépe naplánovat pro-
jekty z hlediska času a zdro-
jů, protože máte přehledněj-
ší obrázek toho, co je potře-
ba udělat v každé fázi 
procesu.

• Další nezpochybnitelnou
výhodou procesního modelu
je fakt, že dobře zmodelova-
né procesy umožní méně
zkušeným úředníkům a hlav-
ně nově příchozím rychle se
zorientovat v jejich činnosti.
Přepážkový pracovník může
rychle nahlédnout do proces-
ního modelu a zjistit jednotli-
vé kroky postupu jednání se
zákazníkem a neopomenout
žádný z výstupů a informací,
které potřebuje pro svou 
činnost. 

Zde by mohly být uvedeny další
a další výhody procesního
modelu. Ale hlavní bod je, že
procesní model napomůže vede-
ní odhalit vazbu mezi cíly úřadu
a procesy a plánovat změny
úřadu systematicky v návaznosti
na změnu strategických cílů 
či jejich modifikací.

Radek Muška,

specialista v oblasti 

procesního managementu
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SOUBOJ PROCESŮ 
S CHAOSEM V ČESKÝCH ÚŘADECH

Diskuze o řízení procesů v českých úřadech byly
donedávna velmi ojedinělé. Nyní se však více
a více úředníků zajímá o tyto metody řízení a při-
chází postupně na fakt, že jejich uplatnění není
u nich nemožné. Článek si klade za cíl iniciovat
ještě větší zápal o procesy a jejich řízení v čes-
kých úřadech s hrubým návodem jak na to.

Radek Muška



odhadoval. Sorosovy úspory se
díky této nevydařené investici
rázem ztenčily o několik stovek
miliónů dolarů. Jeho pověst
zkušeného investora tím ale pří-
liš neutrpěla. Od této chvíle se
začal z rizikových investic pře-
souvat do konzervativních pozic
a spolu s ním tak učinil i fond
Quantum.

Mesiáš východní Evropy

George Sorosovi záleží na prin-
cipech otevřené společnosti.
V roce 1979 založil svou první
nadaci, a to v době, kdy byl
veřejnosti naprosto neznámý.
Co ho k tomu vedlo, vysvětluje
sám slovy: „Někdy kolem roku
1980, když se fond Quantum
rozrostl do výše sto milionů
dolarů a mé osobní jmění

vzrostlo zhruba na pětadvacet
milionů, jsem usoudil, že už víc
peněz nepotřebuji. Dospěl jsem
k závěru, že to, na čem oprav-
du záleží, je představa otevřené
společnosti.“ Otevřená společ-
nost je podle něj ta, která má
demokratickou vládu, tržní eko-

nomiku a chrání své menšiny.
Ideologie jako komunismus
a fašismus vytvářejí uzavřené
společnosti, kde je společnost
podřízena dogmatickému státu,
a proto není svobodná. První
nadaci založil roku 1980 pro
jižní Afriku, kde chtěl pomocí
podpory vzdělání černošského
obyvatelstva podkopat systém
apartheidu. Sám ale později při-
znal, že se mu tento záměr
nepovedl a jeho úsilí se obrátilo
ve svůj opak – v podporu zdej-
šího režimu. V roce 1980 také
začal Soros podporovat výcho-
doevropské disidenty, organiza-
ce bojující za lidská práva, pol-
skou Solidaritu, českosloven-
skou Chartu 77 a Sacharovovo
hnutí. Cílem bylo podpořit ty,
kteří riskovali své životy v boji za
svobodu a otevřenou společ-

nost. V roce 1984 založil
v Maďarsku Sorosovu nadaci,
která přidělovala stipendia
a věnovala se kulturním a vzdě-
lávacím aktivitám. Finanční
dotace činila tři miliony dolarů
ročně. Nadace měla otevírat
uzavřenou společnost a podpo-

rovat kritický způsob myšlení.
Práci této nadace mezi lety
1984 a 1989 považuje Soros za
velice úspěšnou. Peníze z nada-
ce umožňovaly učitelům, profe-
sorům i vědeckým pracovníkům
věnovat se aktivitám, které
nepodporovala vláda a přitom si
zachovat zaměstnání. Po úspě-
chu nadace v Maďarsku zkoušel
Soros rozšířit její působnost do
Číny, Polska a Sovětského
svazu. Po revoluci v roce 1989
se počet nově vzniklých nadací
prudce zvýšil, vytvořila se jejich
rozsáhlá síť. Ta je tvořena auto-
nomními institucemi, působícími
v jednotlivých zemích nebo
regionech a jejich společným
cílem je podpora rozvoje otevře-
né společnosti. Nyní jsou
v pětadvaceti státech a jejich
hlavními prioritami jsou vzdělá-
vání, občanská společnost,
právní řád, sdělovací prostředky,
kultura, knihovny a internet.
Pražskou nadaci bohužel
poškodilo její vedení, které se
„zaseklo“ ve vyřizování účtů
z předrevolučního období.
Soros ji proto přestal podporo-
vat. Dokonce řekl, že práce
české nadace byla pro něj nej-
větším zklamáním jeho filantro-
pické činnosti. 
Po revoluci v roce 1989 u nás si
Soros uvědomil potřebu institu-
ce, která by zachovávala a roz-
víjela myšlenky revoluce. Proto
založil v roce 1992 Středoev-
ropskou univerzitu s hlavním
sídlem v Budapešti. V posled-
ních letech se intenzivně zabý-
vá otázkou sociálních a politic-
kých dopadů globalizace. Na
své výdaje dostává deset milio-
nu dolarů ročně. Univerzita
poskytuje vzdělání v různých
humanitních oborech, vyučova-
cím jazykem je angličtina. Pro-
gram výuky je odlišný od tradič-
ních univerzit, dává více prosto-
ru pro původní výzkum.

Úspěch na všech frontách

George Soros publikoval  množ-
ství článků o politických a sociál-
ních změnách ve střední
a východní Evropě a v bývalém
Sovětském svazu a je také auto-
rem řady knih. V českém překla-
du vyšly např. Alchymie financí,
Směnka na demokracii 
a naposledy Soros o Sorosovi 
z roku 1997. Kniha z roku 2000
nese název Open Society, v roce
2002 vyšla jeho kniha George
Soros on Globalization a na
konci roku 2003 jeho kniha The
Bubble of American Supremacy.
Soros také obdržel mnoho čest-
ných doktorátů (např. New
School for Social Research,
Oxford University, the Budapest
University of Economics nebo
Yale University) a mezinárodních
ocenění jako výraz uznání jeho
snah o rozvoj otevřené společ-
nosti. V listopadu 1998 obdržel
cenu Nadace Charty 77, v roce
1999 cenu Hannah Arendtové,
v květnu roku 2000 získal ve
Varšavě ocenění Muž roku 
a v roce 2002 obdržel Dayton-
skou cenu míru za své úsilí
o prosazování míru na Balkáně.
Historie kapitálových trhů je
poseta jmény spekulantů, kteří
jsou jednou vynášeni do nebes,
jindy zas zatracováni (Warren
Buffet, Richard Denis, Monty
Python). Jednou z investičních
ikon je i finančník George
Soros. Pro někoho superinves-
tor, který uprchl z válkou zbída-
čené Evropy do USA, aby zde
zrealizoval svůj americký sen.
Pro někoho spekulant, jehož
způsoby hromadění majetku
jsou v rozporu s etickými princi-
py. V každém případě je to člo-
věk, který umí vydělat miliardy
dolarů, aby je pak investoval do
rozvoje otevřené společnost.

Zlata Šťástková
Foto: ČTK

STRUČNÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM GEORGE SOROSE:

12. srpna 1930 se narodil v Maďarsku

1947 odešel do Anglie, kde vystudoval Londýnskou ekonomickou školu

1956 odjel do USA, kde obchodoval na Wall Street

1970 založil spolu s Jimem Rogersem fond Quantum

1979 v New Yorku založil Open Society Fund 

1980 nadace pro Afriku 

1984 založil první nadaci ve střední Evropě v Budapešti 

1987 nadace v Moskvě

1992 založil v Budapešti Středoevropskou univerzitu

1992 pomohl pádu britské libry, získal tak dvě miliardy dolarů

George Soros je podruhé ženatý a má pět dětí

Muž, který hýbe trhy, superhvězda mezi
finančními manažery, nejmocnější světový
investor – to jsou výrazy, jimiž je nazýván
George Soros. Bezesporu je mužem, který
prožil fascinující život naplněný úspěchy ve
finančním podnikání. Je ovšem i člověkem,
který získané peníze dovedl využít ku prospě-
chu rozsáhlých dobročinných projektů.

Jak vydělat miliardy 
za pár dní

Husarským kouskem George
Sorose je příběh, kdy v roce
1992 využil krize anglické libry
a získal tak během pár dní dvě
miliardy dolarů. V té době
východní Němci měnili své soci-
alistické marky za západní
v poměru jedna ku jedné, čes-
koslovenské koruny se dělily na
české a slovenské a vlády
západoevropských zemí experi-
mentovaly s „Evropským
mechanismem směnných
kurzů“, předchůdcem eura. Pod
tíhou recese začala britská libra
spolu s italskou lirou razantně
oslabovat a naopak německá
marka výrazně sílila. Spolková
vláda investovala desítky miliard
marek do obnovy připojené
východní části. Posilovala tak
svou už dostatečně nadhodno-
cenou měnu. Navíc Bundes-
bank zvyšovala úrokové sazby,
aby snížila inflaci. Svým krokem
dále posilovala svou měnu na
úkor ostatních (Itálie a Velká Bri-
tánie). George Soros si dobře
uvědomil, kam až může tato
situace dospět. Velká Británie
a Itálie potřebovaly slabou měnu
kvůli podpoře svého hospodář-
ství a zároveň ji nesměly mít tak
slabou, aby vypadly z „domlu-
veného měnového koše“. Exis-
tovaly jen dvě možnosti: Buď
budou tyto země držet své
měny nad domluvenou hranicí
za cenu obrovských finančních
nákladů, nebo je nechají pad-
nout, a tím si uzavřou cestu
k euru. George Soros spolu se
skupinou dalších začal spekulo-
vat na pokles italské liry. Italská
centrální banka si uvědomila, že

proti obrovskému kapitálu nemá
šanci bojovat, a proto raději
nechala svou měnu padnout.
Tím zároveň musela opustit
společný měnový koš. Velká
Británie si umínila, že svou libru
za každou cenu v měnovém
koši udrží, a nad spekulativním
nájezdem zvítězí. Nemohla však
zvyšovat úrokové sazby, proto-
že by jen prohloubila hospodář-
skou recesi. Soros spustil pro-
dej britských liber a postupně
se k němu přidali další. Bank of
England libry nakupovala
v několika vlnách a pokaždé na
to padly miliardy liber z britské-
ho centrálního trezoru. Poté se
banka na poslední chvíli pokusi-
la devalvaci libry zabránit zvýše-
ním úrokových sazeb, ale to
nepomohlo. Prostor pro další
zvýšení už neexistoval a utrácet
další miliardy liber nemělo
smysl. Krátce nato libra deval-
vovala a evropský mechanismus
směnných kurzů se rozpadl.
Během těchto několika málo
dnů si George Soros vydělal
dvě miliardy dolarů. Od dob
pádu britské libry se tak stal ve
finančních kruzích velice
respektovanou osobou. 

Odkud Soros přišel

Vyrůstal v předválečném Maďar-
sku jako dítě ambiciózního otce
právníka a přívětivé matky, která
otce zbožňovala a jeho rozhod-
nutí bezmezně přijímala. Otec
byl Georgeovým idolem a velmi
jej ovlivňoval ve vnímání světa.
Dokonce tak, že se dospívající
George chtěl z jeho vlivu osvo-
bodit a zároveň se chtěl dostat
ze země, kde zavládl komunis-
tický režim. Ve svých sedmnácti

letech proto odjel k příbuzným
do Anglie, kde se zapsal do
Londýnské ekonomické školy.
Když se však po jejím ukončení
pokoušel získat práci v některé
obchodní bance, tvrdě narazil.
Po určité době proto využil kon-
taktu jednoho přítele z New
Yorku, který jej doporučil do
makléřské firmy jeho otce. Tak
se mladý Soros dostal k práci
na Wall Street. Začal obchodo-
vat v mezinárodní arbitráži,
v jedné zemi cenné papíry
nakupoval a prodával je
v druhé. Obchodoval převážně
s akciemi ropných společností.
Potom přišel boom na evrop-
ských burzách. Mezi americký-
mi bankami byl obrovský zájem
o evropské cenné papíry. V té
době nebyly k dispozici infor-
mace o evropských společnos-
tech. Soros se stal jednou
z vůdčích osobností evropského
investování. A tak na přelomu
padesátých a šedesátých let
dospěl k prvnímu průlomu ve
své finanční kariéře. O deset let
později založil malý investiční
fond First Eagle a rok na to
další Double Eagle s kapitálem
čtyři miliony dolarů - tehdy ještě
pro své zaměstnavatele. V roce
1973 založil vlastní investiční
fond – Sorosův fond – s dvanácti
miliony dolarů.

Legendární fond Quantum

Soros se svým přítelem Jimem
Rogersem založili koncem 70.
let fond Quantum. Původní
vklad čtyři miliony dolarů znáso-
bili za dvě desetiletí na sedm
miliard. Jim Rogers byl vynikají-
cím analytikem a dělal tak veš-
kerou analytickou práci. Soros

činil rozhodnutí. Bylo to velice
plodné partnerství. Fond se
stále rozšiřoval. Drželi se princi-
pu: nejdříve investovat, potom
dělat průzkum. Byly to nejlepší
investice, protože věděli o jejich
slabých místech a byli tak
o krok vpředu. Hodně se učili
a na některá odvětví průmyslu
se stali odborníky. Později se
rozešli, ale fond rostl přímo vra-
žedným tempem ještě na začát-
ku osmdesátých let. V roce
1981 přišla krize, Soros se
vzdal aktivního vedení fondu
a předal kapitál do správy
ostatním manažerům. V sou-
časnosti investuje Soros podle
následujících pravidel: větší ori-
entace na emerging markets
(tyto regiony doporučuje mnoho
předních investičních bank),
méně spekulací na devizovém
trhu (i když nedostatky v mone-
tární politice některých zemí
přímo volají „po potrestání“)
a orientace na venture capital
a fondy investující do biotech-
nologií. 
I přes všechny nemalé úspěchy,
kterých George Soros dosáhl
na poli mezinárodních kapitálo-
vých trhů, byl pro většinu světa
téměř neznámou osobou. Do
paměti širší veřejnosti se zapsal
až poté, co dokázal počátkem
devadesátých let v měnovém
souboji porazit italskou a poté
britskou centrální banku.
Během finanční krize v Rusku
se mu podařilo s fondem Quan-
tum spoustu peněz prodělat.
Podobně tomu bylo i s pádem
technologických titulů na ame-
rické burze v roce 1999, kde
spekuloval na splasknutí inves-
torské bubliny. Ta sice splaskla,
ale o rok později, než Soros
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Finanční génius nebo geniální filantrop?

G. Soros při setkání s V. Havlem v Praze po shlédnutí výstavy Sarajevo 93, 94, 95.



Panelové bydlení a evropské
fondy
Toto ustanovení otevírá novým
členským zemím možnost vytvo-
řit programy, na jejichž základě
budou evropské prostředky vy-
užitelné i pro regeneraci zchátra-
lých částí měst, zejména panelo-
vých sídlišť. Konkrétní podmínky
takové podpory bude obsahovat
nařízení týkající se Evropského
fondu regionálního rozvoje, při-
čemž návrh bude, jak je uvede-
no ve schváleném Finančním
plánu, připraven Evropskou
komisí pravděpodobně již začát-
kem roku 2006. Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR bude samozřej-
mě přípravě konkrétních podmí-
nek a jednáním se zástupci
Evropské komise věnovat velkou
pozornost.

Bylo zapotřebí silné vůle
Na potřebě využití evropských
finančních zdrojů právě v této
oblasti se nové členské státy
mnohokrát shodly. Česká republi-
ka v tomto úsilí hrála důležitou
roli.  V srpnu 2004 iniciovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
pracovní setkání expertů zemí tzv.
Visegrádské čtyřky (kromě ČR
ještě Slovensko, Polsko a Maďar-
sko) s cílem dohodnout navrho-
vané změny v připravovaných
textech nařízení pro programové
období od roku 2007. 
V březnu 2005 se v Praze konala
konference ministrů 25 zemí EU
odpovědných za bytovou politiku,
jejímž tématem byla regenerace
panelových sídlišť. Konferenci řídil
současný  předseda vlády Jiří
Paroubek a závěrečné komuniké
zaslal předsedům Evropské komi-
se i Evropského parlamentu. Inici-
ativu následně převzalo Maďar-
sko, které na toto téma zorgani-
zovalo v druhé polovině roku
2005 několik setkání zástupců
zemí V4 a přijaté závěrečné
komuniké, podepsané 2. prosin-
ce 2005 na Slovensku, zaslalo jak
Velké Británii jako předsednické
zemi EU, tak Evropské komisi.
Zároveň probíhala jednání minist-
ra pro místní rozvoj Radko Mar-
tínka s komisaři Evropské komi-
se, zejména s komisařkou odpo-

vědnou za regionální rozvoj paní
Danutou Hübnerovou, která se
také soustředila na problematiku
regenerace měst. Společný „tlak“
středoevropských zemí „přinesl
ovoce“ a značně rezervovaný
postoj některých starých zemí byl
zlomen. 

Prevencí proti možným 
rizikům
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
navrhuje, aby evropské prostřed-
ky v objemu cca 1 mld. korun
ročně byly využity zejména na
podporu regenerace panelových
sídlišť, a to z důvodu prevence
vzniku „problémových“ částí
měst, kde by mohlo hrozit soci-
ální vyloučení v důsledku kumu-
lace nízkopříjmových domácnos-
tí, vysoké nezaměstnanosti
a ostatních doprovodných jevů,
jak jsou dostatečně známy ze
zahraničí. Ke stávajícím třem
státním podpůrným programům
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
(podpora regenerace panelových
sídlišť) a Státního fondu rozvoje
bydlení (program PANEL a pro-

gram oprav vad panelových
bytových domů) by se tak od
roku 2007 mohl přidat nový
zdroj, který by regenerační aktivi-
ty motivoval a urychlil. 

Nejsnáze „uchopitelným“ problé-
mem panelových sídlišť je tech-
nická stránka objektů. Od roku
1959 bylo v České republice
postaveno montovanou panelo-
vou technologií 62,5 tis. domů,
ve kterých je cca 1,2 mil. bytů.
Tento objem představuje přes 
32 % všech trvale obydlených
bytů. Přesto, že postupně byly
tyto domy realizovány celkem 
67 různými stavebními subjekty,
mají tyto domy mnoho společ-
ných specifických vlastností 
a, bohužel, i vad. Nejvíce bytů
v „panelácích“ je na severní
Moravě, v Praze bydlí v panelo-
vých bytech přes 40 % rodin. 

Zpracovala: is 

(s využitím tiskové zprávy 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR)

Zdroj dat: Český statistický úřad
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ABY NEVZNIKALY V ČESKU SLUMY
Schválená verze „Finančního plánu pro období 2007-2013“, 
kterou přijaly na nedávném summitu EU hlavy 25 členských států
EU, obsahuje v Části I. pod bodem č. 59 důležité ustanovení.

Příčiny závad panelových konstrukcí: Počet bytů v panelových domech:

Struktura domovního fondu: Výstavba bytů v panelových domech probíhala v České
republice od konce 50. let; v jednotlivých „pětiletkách“ 
probíhala nová bytová výstavba následujícím tempem:

175 000
Praha

101 000
Střední Čechy

108 000
Západní Čechy

18 %
Nevhodné užívání domu

185 000
Severní Čechy

16 %
Stáří, zanedbaná údržba

40 %
Rodinné domy

37 %
Nedostatky při montáži

26 %
Bytové domy ostatní

76 000
Jižní Čechy

103 000
Východní Čechy

237 000
Severní Morava
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180 000
Jižní Morava

29 %
Chybné projektové řešení

34 %
Bytové domy panelové
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TĚŠME SE NA MODERNÍ ÚPADKOVÝ ZÁKON,
tvrdí v rozhovoru pro Komoru.cz místopředseda vlády pro ekonomiku 
Jiří Havel, jehož tým se na podobě zákona výrazně podílel.

MŮŽEME DO TOHO MLUVIT
K mnohým zákonným normám navrhovaným vládou se
mohou vyjadřovat i podnikatelé prostřednictvím Hospodář-
ské komory ČR. V uplynulém období to byly mimo jiné i tyto
normy:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní

rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu a návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva

pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omeze-

nou schopností pohybu a orientace.

Analýza administrativní zátěže podnikatelů.

Harmonizace Národní politiky výzkumu a vývoje s Národní 

inovační politikou.

Legislativní a nelegislativní opatření pro podporu elektronické

komunikace mezi daňovými subjekty a územními finančními orgány.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 457/2004 Sb., o mini-

málních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjedno-

dušeného statutu fondu kolektivního investování.   

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví povinnosti kvalifikovaných

poskytovatelů certifikačních služeb, požadavky na nástroje elek-

tronického podpisu a požadavky na ochranu dat pro vytváření

elektronických značek v souvislosti se zákonem č. 440/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém

podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Rubriku připravuje: Miluše Kohoutková,

pripominkovani@komora.cz

Podnikatelé žehrají nad ztra-
cenými penězi, když jejich
dlužník zkrachuje. Co jim
nabídne nový zákon o kon-
kurzech?
Po nové úpravě konkurz musí
stejně jako všude v Evropě vyjít
věřitelům vstříc. V současnosti
končí české konkurzy až na pár
výjimek likvidací podniku.
V novém pojetí bude posílena
možnost prodeje podniku (a tedy
jeho pokračování) v rámci kon-
kurzu a dále přibude možnost
reorganizace.

Jak probíhala jednání o tomto
zákonu? Byla jednoduchá,
nebo vyžadovala dlouhé
vyjednávání v rámci vládní
koalice i mezi parlamentními
stranemi?

Ústavněprávní výbor Poslanecké
sněmovny projednal 20. ledna
dohodu o sloučení vládního
a opozičního návrhu nového
zákona o úpadku. Dokázali jsme
nalézt shodu napříč politickým
spektrem, což je pro ekonomiku
jedině dobře. Dohoda při jednání
ve výboru je důležitým krokem
k přijetí zákona o úpadku.

V jakém směru je tento 
zákon pro ekonomiku tak
výrazným přínosem? 
Česká republika se konečně
dočká moderního úpadkového
práva, které zrychlí a zefektivní
konkurzy. Zároveň se může
důvěryhodnější průběh konkurzu
odrazit i ve větší ochotě bank
půjčovat peníze malým a střed-
ním podnikatelům.

V současné době se také
dost zadlužují běžní občané.
Různé spotřebitelské úvěry
jsou dostupné takřka na
každém rohu a mnozí lidé
pak nejsou schopni včas
splácet. Týká se nový zákon
i jich?
Jistě, zákon pamatuje i na obča-
ny, kteří se dostanou do finanč-
ních problémů. Impulz pro ně
nabídne oddlužení ve formě
dohodnutého pětiletého splátko-
vého kalendáře.

ZÁKON O KONKURZU – HLAVNÍ PRINCIPY:

1. Věřitelé budou mít při konkurzu hlavní slovo. 
2. Krach podniku neznamená nutně likvidaci (= nemusí dojít ihned

k propouštění lidí, šance získat více peněz zpět).
3. Věřitelé budou mít zásadní vliv na jmenování konkurzního správce

zvoleného soudem (= mohou ho odvolat, jmenovat si svého, pro-
tikorupční prvek).

4. Zákon nově zavede i způsob řešení oddlužení lidí (= oddlužení na
základě dohody o splátkovém kalendáři s bankou).

CO JE OSOBNÍ BANKROT

• Oddlužení je určené dlužníkům, kteří nejsou podnikateli.
• "Branou" do řízení o oddlužení je souhlas soudu, v němž soud

musí rozhodnout o tom, zda je pravděpodobné, že v oddlužení
obdrží nezajištění věřitelé alespoň 30 % svých pohledávek, pokud
nesouhlasili s nižším uspokojením.

• Udělí-li soud souhlas, oddlužení může proběhnout dvěma meto-
dami: 

1. zpeněžením stávajícího majetku dlužníka (přičemž dlužníku zůsta-
nou zachovány budoucí příjmy), 

2. nebo splněním pětiletého splátkového kalendáře (tedy odevzdá-
ním podstatné části budoucích příjmů, přičemž dlužníku zůstane
zachován stávající majetek). 

• O výběru mezi oběma metodami rozhodují prostou většinou hlasů
nezajištění věřitelé; nezíská-li žádná metoda většinu hlasů, rozhod-
ne soud.

• Po splnění podmínek oddlužení zbaví soud dlužníka zbývajících
závazků - to se však netýká peněžitých a jiných majetkových tres-
tů za úmyslné trestné činy a závazků k náhradě škody způsobené
úmyslným porušením právní povinnosti.

Jiří Havel působil v letech 1999
– 2001 jako předseda výkonné-
ho výboru Fondu národního
majetku. Pracoval v poraden-
ských týmech tří místopředsedů
vlády a do svého jmenování
působil jako poradce předsedy
vlády ČR. Počátkem devadesá-
tých let se podílel na vzniku
politické strany Nezávislá levice,
později se angažoval v dalších
levicových skupinách, jako byl
Konvent demokratické levice.
Roku 1997 vstoupil do ČSSD.



PRÁVOPRÁVO

Co se týká právnických osob
registrovaných v ČR, jde o hlavní
skupinu vytvářející hrubý domácí
produkt. Doba vyžaduje kreativi-
tu a schopnost bleskově se při-
způsobit situaci na trhu rozšíře-
ním podnikatelské činnosti, její
změnou či sanací. V souvislosti
s neustálým zpřísňováním pod-
mínek, zvyšováním různých
dávek a odvodů dochází i ke
zvýšení požadavků na správní
a soudní orgány provádějící zápi-
sy podnikatelů do otevřených
registrů.

Téměř každý podnikatel, ať již je
malou či střední firmou, nebo
větší korporací, se setkal ve
svém životě s povinností zápisu
do živnostenského nebo
obchodního rejstříku a s náleži-
tostmi s tím spojenými. V polovi-
ně roku 2005 navíc byla přijata
v dějinách českého zákonodár-
ství naprosto revoluční novela
občanského soudního řádu týka-

jící se řízení před obchodním rej-
stříkem. Ale o tom o něco
později.

Kdo se zapisuje do 
obchodního rejstříku?

Jsou to především obchodní
společnosti (společnost s ruče-
ním omezeným, akciová společ-
nost, veřejná obchodní společ-
nost, komanditní společnost)
a družstva, zahraniční osoby
podle § 21 odst. 4 obchodního
zákoníku a další osoby, stanoví-li
povinnost jejich zápisu zvláštní
právní předpis. Těmto subjektům
nařizuje zákon povinnost zápisu,
jejich zápis je tedy obligatorní.
Do obchodního rejstříku jsou ve
zvláštních případech povinny se
zapsat i fyzické osoby (tedy
i občané ČR), které dosáhly
svými výnosy nebo příjmy (pří-
padně sníženými o daň z přida-
né hodnoty, je-li podnikatel jejich
plátcem) za dvě po sobě bez-

prostředně následující účetní
období v průměru částku 120
milionů Kč, nebo provozují čin-
nost průmyslovým způsobem.
Poslední dva případy tedy
mohou nastat i v průběhu podni-
kání a dotčené osoby jsou poté
povinny podat návrh na zápis
bez zbytečného odkladu.
Další subjekty, které se zapisují
do obchodního rejstříku na
základě jejich žádosti, jsou fyzic-
ké osoby, které jsou podnikateli
a mají trvalý pobyt nebo bydliště
v ČR nebo v některém z člen-
ských států Evropské unie nebo
jiném státě tvořícím Evropský
hospodářský prostor. Jejich
zápis je v tomto případě fakulta-
tivní - dobrovolný.

Co je předmětem zápisu
a jakým způsobem se 
zapisuje

Vstupem do Evropské unie vznikl
obrovský tlak na legislativní

změny, které měly podstatně
zlehčit a urychlit požadované
zápisy, pokusit se odstranit
korupci v řízení před soudem
provádějícím zápis a upravit cel-
kově řízení tak, aby bylo srozu-
mitelné bez nutnosti právní pora-
dy s kvalifikovaným odborníkem.
Přijaté změny však naplnily
záměr zákonodárce pouze 
částečně.
Podle vyhlášky 250/2005 Sbírky
zákonů se totiž ode dne 1. 7.
2005 používají ve věcech zápisu
závazné formuláře a je určen
také seznam listin, které se
k těmto návrhům přikládají.
Závazné formuláře je možno zís-
kat i na serveru Ministerstva
spravedlnosti ČR - portálu
www.justice.cz. Další novinkou
je, že návrh na zápis je možné
podat elektronickým způsobem.
To je však umožněno pouze
osobám vybaveným zaručeným
elektronickým podpisem podle
zvláštního předpisu. Návrh se

podává u příslušného krajského
soudu v oddělení obchodního
rejstříku podle sídla společnosti
nebo trvalého bydliště fyzické
osoby. 
Do obchodního rejstříku se zapi-
sují především sídlo společnosti,
předmět podnikání, právní forma
společnosti, identifikační číslo,
jména a bydliště osob, které jed-
nají za společnost (jsou jejím sta-
tutárním orgánem, nebo jsou
vybaveny prokurou), výše
základního kapitálu a vkladů jed-
notlivých společníků. U jednotli-
vých typů společností jsou záko-
nem stanoveny ještě další poža-
davky týkající se zakladatelských
listin nebo stanov, typů akcií
a podobně.

Sbírka listin v obchodním 
rejstříku a její obsah

Obchodní rejstřík je veřejný,
každý do něho může nahlížet
a pořizovat si z něho výpisy
a opisy. Mnoho podnikatelů se
již setkalo s neseriózností svých
obchodních partnerů a poté
nevědělo, kde zjistit informace
o dotyčných subjektech. K nahlí-
žení do takového registru podni-
katelů patří sbírka listin obchod-
ního rejstříku při každém Kraj-
ském soudu. Do této sbírky listin
je povinen každý zapsaný podni-
katel nejen na počátku, nýbrž
i v průběhu podnikatelské čin-
nosti zakládat dokumenty svěd-
čící o jeho podnikatelské činnosti
či změnách ve společnosti.

Do sbírky listin se tedy např.
zakládá: společenská smlouva
nebo zakladatelská listina, stej-
nopis notářských zápisů o usta-
vení společnosti nebo změnách,
poslední platné znění zakladatel-
ského dokumentu, rozhodnutí
o volbě, jmenování nebo odvolá-
ní osob, kteří jsou jednateli nebo
statutárními zástupci společnos-
ti, řádné, mimořádné a konsoli-
dované účetní závěrky (častý
prohřešek podnikatelů, kteří je
pravidelně nezakládají a riskují
pokutu od příslušného soudu až
50 000 Kč), posudky znalců na
nepeněžitý vklad vložený do
společnosti, usnesení soudu
o nařízení výkonu rozhodnutí
(exekuce na obchodní podíl
nebo celou společnost), podpi-
sové vzory osob zapsaných.
Ze sbírky listin lze tedy zjistit zají-
mavé skutečnosti o podnikatel-
ském subjektu, svém případném
obchodním partnerovi a v opač-
ném případě i problémech,
o kterých nás obchodní partner
neinformuje. V poslední době se
situace poněkud zlepšila
a obchodní rejstříky poměrně
rychle zapisují nařízení exekucí,
konkurzů a jiných zapisovaných
změn.

Řízení před obchodním 
rejstříkem

Novela občanského soudního
řádu (o.s.ř.) č. 216/2005, který
upravuje řízení před obchodním
rejstříkem a která vstoupila

v platnost dnem 1. 7. 2005, při-
nesla doslova revoluční změnu,
která nutí soudy pracovat rychleji
a daleko pružněji.
Nová úprava dala i více možností
dalším subjektům vstupovat do
řízení a dosáhnout změny zápi-
su, má-li být dosažena shoda
mezi zápisem a skutečností.
Nezřídka se totiž stává, že adre-
sa společnosti je toliko formální
a zvláště finanční úřady v tomto
smyslu vyvíjejí slušnou aktivitu.
Naprosto revolučním ustanove-
ním je však tzv. fikce provedené-
ho zápisu. Podle § 200 Sb. o.s.ř.
je soud povinen provést zápis do
rejstříku anebo rozhodnout
o návrhu usnesením ve lhůtě
stanovené zvláštním právním
předpisem, jinak nejpozději do
pěti pracovních dnů ode dne
podání návrhu na zápis k soudu.
Podle přechodných ustanovení
je však lhůta pěti pracovních dnů
prodloužena o dalších pět pra-
covních dnů po dobu jednoho
roku od 1. 7. 2005. Neprovede-li
soud zápis v uvedené lhůtě ani
jinak o návrhu nerozhodne v této
lhůtě, považuje se navrhovaný
zápis za provedený dnem násle-
dujícím po uplynutí této lhůty.
Věc má pouze drobný háček.
Jestliže soud neprovede zápis,
nebo jinak nerozhodne ve lhůtě
výše uvedené, musí se zápisu
domáhat podnikatel u dotčené-
ho soudu do prvního měsíce ode
dne, kdy uplynula lhůta k tomu,
aby soud rozhodl. Tyto skuteč-
nosti vedly k tomu, že se řízení

skutečně zrychlilo, ačkoliv soudy
běžně nestíhají rozhodnout
v zákonné lhůtě, vedlo také ale
k tomu, že mnohá zvláště zamí-
tavá rozhodnutí jsou nekvalitní
a doslova a do písmene odbytá. 
Pokud je návrhu na zápis sto-
procentně vyhověno, soud již
nezasílá usnesení o provedeném
zápisu jako v minulosti, nýbrž
pošle účastníkovi řízení výpis
z rejstříku obsahující zápis poža-
dovaných skutečností. Takový
výpis musí být odeslán nejpoz-
ději do tří dnů od zápisu. 

Miroslav Kalous,

autor je právník, 

působí v oblasti poradenství
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Ačkoliv podnikatelů provádějících samostatnou
činnost jako osob samostatně výdělečně čin-
ných ubývá, podle posledních statistik jich je
kolem 100 tisíc. Část jich sice působí spíše for-
málně nebo z donucení (jejich chlebodárce
zajišťující jim zakázky nesouhlasí s uzavřením
pracovní smlouvy z titulu vysokého zatížení
především odvodů sociálního a zdravotního
pojištění a tím je donutí k „podnikání“), přesto
však jde o nezanedbatelnou skupinu působící
na trhu v České republice.

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
A ŘÍZENÍ
PŘED NÍM 

Seznam předpisů 
upravujících problematiku

1) z. č. 513/1991, obchodní
zákoník, ve znění novely
377/2005 Sb.

2) vyhláška 250/2005 Sb.,
o závazných formulářích na
podávání návrhů na zápis 
do obchodního rejstříku

3) z. č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona
216/2005 Sb.

www.justice.cz



NABÍDKY A POPTÁVKY
ZE ZAHRANIČÍ
V rámci poskytování podpory podnikání nabízíme možnost
využít poptávky a nabídky zahraničních firem, které přicházejí
do databáze Hospodářské komory ČR. Najdete je na
http://web.telecom.cz/azoul (čtěte obchodní podmínky).

L-39757-Kanada
Kanadská firma má zájem obchodovat s některými českými výrobci,
kteří mají nové unikátní výrobky a mají zájem je prosadit na severo-
americkém trhu.
L-39766-Libye
Libyjská firma, dovozce náhradních dílů na vozy německé výroby,
má zájem o nákup náhradních dílů v ČR.
L-39768-Španělsko
Španělská obchodní firma má zájem o porodnická, gynekologická
a laboratorní zařízení. Zejména má zájem o porodnickogynekologic-
ké chirurgické a vyšetřovací stoly, svítidla, elektrokoagulátory.
L-39781-Švédsko
Švédská distribuční firma má zájem o dovoz českého piva do Švéd-
ska. Hledá kontakty na pivovary.
L-39784-Japonsko
Japonský výrobce módních klobouků a čepic, který zároveň tento

sortiment dováží z celého světa včetně sedmi evropských států,
a který provádí distribuci na japonském trhu, hledá dodavatele.
L-39794-Švédsko
Švédská obchodní firma hledá spolehlivé dodavatele stavebních
materiálů.
L-39795-Švýcarsko
Švýcarská marketingová firma hledá českou softwarovou firmu,
která by byla nápomocná při vývoji webových stránek a programo-
vání fleší. Komunikace v angličtině a němčině.
L-39796-Bangladéš
Bangladéšská obchodní firma se poptává po pneumatikovém kordu
z nylonu, polyesteru a umělého hedvábí prvé a druhé jakosti. Barva
hnědá/černá a bílá, v rolích a stříhané kusy.
L-39811-SRN
Německý podnik hledá v ČR firmu pro galvanickou povrchovou
úpravu kovů. Výhodou by byla blízkost Saska.
L-39851-Saúdská Arábie
Saúdskoarabská firma hledá dodavatele zařízení pro plynařský
a ropný průmysl, potrubí a telekomunikace.
L-39864-Nizozemsko
Nizozemská přepravní společnost se specializací na přepravu
ovoce, zeleniny a mraženého zboží hledá kontakt na přepravní spo-
lečnost v ČR pro navázání spolupráce.

Rubriku připravuje Antonín Zoul, 

zoul@komora.cz, tel: 296 646 15

Nezaplatí-li poplatník v termínu pojistné, může být penalizo-
ván? Jaká je výše penále? 

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti je upravena v zákoně č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, v platném znění. Poplatníky pojistného ve smyslu
ust. § 3 cit. zákona jsou zejména: organizace (malé organizace),
zaměstnanci a OSVČ. 
Neplní-li poplatníci pojistného zákonnou povinnost v odvodu pojist-
ného, vyčíslí příslušná OSSZ dluh, tj. dlužné pojistné a z něj plynoucí
příslušné penále. Vyčíslování dluhu na pojistném a penále dělají
OSSZ průběžně.

Není-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě nebo je zaplaceno
v nižší než zákonem stanovené výši, je plátce pojistného povinen
platit penále. Činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy
dluh na pojistném trvá. Penále se poprvé platí (resp. vyčísluje) za
kalendářní den bezprostředně následující po dni splatnosti pojistné-
ho. Problematika penále je upravena v ust. § 20 cit. zákona.
Ve smyslu ust. § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, lze dlužné
penále prominout, a to za předpokladu plné úhrady dlužného pojist-
ného. Na prominutí penále není právní nárok. Postup OSSZ, resp.
ČSSZ, při rozhodování o promíjení penále ve smyslu cit. ustanovení
je dále upraven vyhláškou MPSV č. 161/1998 Sb.
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KONZULTACE
VE SPOLUPRÁCI S ČASOPISEM NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ UVÁDÍME PŘÍKLADY DOTAZŮ A JEJICH ODPOVĚDÍ PUBLIKOVANÝCH
V TOMTO ODBORNÉM PERIODIKU VYDÁVANÉM ČESKOU SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Co musí živnostník (bez
zaměstnanců) udělat pro to,
aby mohl začít podnikat
v zemi EU – resp. v Belgii?
Stačí mu tam pouze ŽL? Kde
má co nahlásit?

V rámci volného pohybu služeb
neplatí pro české podnikatele
vykonávající svou živnost v Bel-
gii (tj. zejména jedná-li se
o fyzickou osobu, která není
zapsána v Obchodním rejstříku)
žádné omezení a může tedy
podnikat v daném oboru za stej-
ných podmínek, jako belgické
firmy.

Pro živnostníka to především
obnáší řadu výhod: V oblasti
daňové může být nadále regist-
rován u svého správce daně
v ČR a zde také platit daň z příj-
mu. V oblasti plateb záloh na
pojistné na sociální zabezpečení,
je-li účastníkem důchodového či
nemocenského pojištění, je
registrován stále u příslušné
OSSZ v ČR a jí také odvádí plat-
by. Pro účely pobytu v zahraničí
je třeba, aby mu Česká správa
sociálního zabezpečení vystavila
formulář E 101, kterým v zahra-
ničí osvědčí živnostník svou pří-
slušnost k českým právním
předpisům (více informací na
www.cssz.cz ), dále vyhotovení
úředního překladu živnostenské-
ho listu, event. dalších dokladů
dle požadavku belgických úřadů,
do úředního jazyka státu/oblasti,

kde chce podnikat (pro Belgii se
jedná o francouzštinu a vlámšti-
nu, regionálně i němčinu). Pak
dojde na kontaktování přísluš-
ných úřadů v Belgii, kterými jsou
především příslušné regionální
oborové komory (jejich seznam
spolu s dalšími informacemi je
k dispozici na www.cci.be)
s dotazem na způsob právní
úpravy předmětu podnikání taza-
tele v Belgii a případně dle
potřeby požádat o zápis do pří-
slušného rejstříku nebo registru.
Více informací lze nalézt též na
stránce www.businessinfo.cz.

Odvádí se při darování vína
DPH? Jedná se o daňově
uznatelný náklad?

Podle § 13 odst. 10 písm. c)
zákona o DPH není zdanitelným
plněním a není třeba odvést DPH
na výstupu při bezúplatném
poskytnutí reklamního či propa-
gačního předmětu označeného
obchodní firmou či ochrannou
známkou poskytovatele nebo
názvem propagovaného zboží či
služby, pokud má hodnotu bez
DPH do 500 Kč a není předmě-
tem spotřební daně. Limit je
vztažen k jednotkové ceně. Od
1. ledna 2006 je do tohoto usta-
novení zahrnuta výjimka pro
tichá vína. Pokud splní ostatní
podmínky, nebude dar tichého
vína považován za dodání zboží
a nebude z něj muset být odve-
dena DPH na výstupu, i když je

předmětem spotřební daně. Od
10. listopadu 2005 je podle
novelizovaného znění § 25 odst.
1 písm. t) zákona o daních z příj-
mů daňově uznatelným nákla-
dem tiché víno, splňuje-li ostatní
podmínky.

Naše firma se zabývá propa-
gací a reklamou pro jiné sub-
jekty a zajímá nás, zda může
náš zákazník k úhradě části
ceny za tvorbu internetové
prezentace v podobě vysoce
kvalitních, nápaditých a zají-
mavých webových stránek
využít prostředků z Programu
podpory designu pro malé
a střední podnikatele Design?
Navrhovatel programu je
Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, poskytovate-
lem podpory Design centrum
České republiky.

Program Design pro podporu
malých a středních podnikatelů
umožňuje v jedné ze svých částí
i podporu pro grafický design,
design internetové prezentace
a multiméda, a to ve výši 50 pro-
cent uznatelných nákladů pora-
denských služeb na vytvoření
autorského díla. Maximální výše
dotace činí 60 tisíc korun. 
Program je vyhlášen na období
2005 - 2006. Doba trvání pro-
gramu je ohraničena objemem
disponibilních finančních pro-
středků. Program napomáhá
zvýšení konkurenceschopnosti

malých a středních podnikatelů
tvorbou špičkového designu,
který zvyšuje konkureční schop-
nost průmyslové produkce atd.
Cílem programu je poskytovat
podporu malým a středním pod-
nikatelům při začleňování desig-
nu do jejich podnikatelské stra-
tegie, napomáhat při výběru
vhodného designéra, vytvořit
podmínky pro účinnou spoluprá-
ci designéra s podnikatelem, při-
spět na úhradu finančních nákla-
dů na vytvoření autorského díla
a propagovat takto vzniklé nové
produkty s kvalitním designem. 
Jakožto žadatel musíte splňovat
definice MSP, být registrován
jako poplatník daně z příjmu,
nemít ke dni podání žádosti
žádné nedoplatky vůči finanční-
mu úřadu, nemít nedoplatky
z titulu mzdových nároků, nebýt
v konkurzu atd. 

Projekt musí být realizován na
území ČR, splňovat činnost dle
OKEČ, výstupem musí být autor-
ské dílo, které vytváří předpoklad
vzniku konkurenceschopného
produktu.
Aktuální stav programu je zveřej-
ňován na www.mpo.cz
a www.designcentrum.cz. 

Adresa: Design centra - DC ČR
v Brně, Radnická 2. Kontaktní
osobou z Designcentra je paní
Sedmerová, tel. č. 542 425 923.

Vybrala TŠ

Vybrali jsme pro vás některé ze zajímavých dotazů z modulu Garantované informace IS InMP. Odpovědi na ně vám mohou být 
v podnikání užitečné.

Podnikáme s InMP

Chtěla bych požádat o stanovisko k problematice uplatnitel-
nosti daňových nákladů v souvislosti s členskými poplatky,
a sice v těchto bodech:

1. Poplatek za členství v Hospodářské komoře ČR – nově proble-
matika uznatelnosti jako daňového nákladu pro podnikatele - od
kdy, příp. jakým způsobem, legislativní úprava, apod. – nezbytné
pro správnou interpretaci ze strany komor členovi;

2. Bude v případě možnosti odpočtu  u podnikatele pro komory
i nadále jako položka, která se nebude zahrnovat do výnosů
/osvobozena od daně z příjmu/?

3. Nebude se na něj vztahovat povinnost DPH – například při
vystavovaní daňového dokladu ve formě poplatek + DPH
a následně při vyúčtování DPH?

Ivana Chottová, ředitelka KHK Střední Čechy

K požadavku o stanoviska k problematice uplatnitelnosti daňových
nákladů v souvislosti s členskými poplatky uvádíme:

1. Zákonem č. 545/2005 Sb., byl novelován zákon o daních z příj-
mů a též § 24  odst. 2 písm. d) . Znamená to, že s účinností od
1. 1. 2006 jsou daňově uznatelné příspěvky též Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR do výše 0,5 % úhrnu vyměřo-
vacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo obdo-
bí, za které je podáváno daňové přiznání.

2. V § 19 odst.1 písm. a) nedošlo ke změně, nadále jsou přijaté
členské příspěvky osvobozené.

3. Členský příspěvek není předmětem DPH.

Petr Kužel, předseda daňové skupiny HK ČR

PORADNA:

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
má nové webové stránky
Desetitisíce návštěvníků, kteří navštěvují webovou adresu ministerstva, čeká příjemná změna. Ministerstvo průmyslu a obchodu
představuje svým uživatelům novou podobu internetových stránek. Maximální informovanost veřejnosti považuje ministerstvo
za jednu ze svých priorit, proto věnovalo přípravě tohoto klíčového komunikačního kanálu maximální pozornost.

Nový web je kompromisem moderního designu a maximální snahy
o splnění "přístupnosti" pro všechny skupiny uživatelů. MPO tímto
v předstihu splňuje požadavky "Pravidel tvorby přístupného webu,"
které v rámci novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systé-
mech veřejné správy připravilo Ministerstvo informatiky ČR. Přehled-
ná informační architektura nového webu podtrhuje obsahovou boha-
tost a dostupnost velké šířky informací resortu průmyslu a obchodu.
Novinky, které rozšiřují informační možnosti webu MPO:
• Pro uživatele, který pravidelně hledá informace pouze z určité

oblasti webu, je připraven systémový servis RSS kanálů. V pravi-
delném časovém intervalu tak může automaticky získávat veškeré
aktuality z vybrané oblasti.

• Informační nabídku zároveň obohacuje oborová stránka „Ministr
a ministerstvo.“ Vedle analytických materiálů a uspořádaných sta-
tistických výstupů, informací o pořádaných seminářích a konferen-
cích ministerstva a jeho podřízených organizacích tady návštěvník
webu nalezne aktuality z programu ministra, fotogalerii význam-
ných setkání a jeho rozhovory a komentáře.

• Zvolená technologie (kaskádové styly CSS a XHTML 1.0 Strict)
umožňuje průběžný rozvoj a modernizaci stránek (rozvoj nových
aplikací, propojení s ostatními informačními zdroji veřejné správy)
a tím vytváří prostor pro další navýšení informační hodnoty webu.

Ivo Mravinec, tiskový mluvčí MPO



S napětím očekávaný zákon o dani z příjmů je tady! Celý 
rok sporů často vedených i s ohledem na budoucí volby se
nemohl neprojevit na jeho konečné podobě. Snahy jednotli-
vých politických uskupení přesvědčit ohromné množství
dosud nerozhodnutých voličů o tom, že jen ona myslí 
na ně a ne jen na sebe, tak dostaly podobu dnes již 
schválených změn.
A co více. Mnoho z těchto
změn již platí pro rok 2005, což
je ostatně již (bohužel) tradičním
folklorem. Vynechme v dalším
textu osobní komentáře 
a soustřeďme se jen na základní
rekapitulaci těch nejvýznamněj-
ších novinek. V dalších číslech
se pak k některým vrátíme
podrobněji (i s těmi komentáři). 
Začněme hlavními změnami
v oblasti daně z příjmu fyzických
osob:

• příjmy plynoucí jako proti-
hodnota menšinovým akcioná-
řům při uplatnění práva hlavního
akcionáře na výkup účastnic-
kých cenných papírů podle
obchodního zákoníku jsou
osvobozeny,

• zákon zpřísňuje podmínky
pro osvobození příjmů z hypo-
tečních zástavních listů,

• významná je změna v § 7,
která umožňuje uplatnit výdaje
v paušální výši dle druhu podni-
kání. U zemědělců je to napří-
klad 80 procent z příjmů a i pro
ostatní je tu velké zvýšení, jež
platí zpětně i pro rok 2005.
Mnoho poplatníků ale paušály
stejně nevyužije, neboť jsou pro
ně, s výjimkou zemědělců, stále
menší než náklady skutečně
vykázané,

• účastníci sdružení, které není
právnickou osobou, mohou vést
společnou daňovou evidenci
a na konci rozdělit příjmy
a výdaje podle jednotlivých
podílů,

• § 7a obsahuje významné
změny v oblasti daně stanovené
paušální částkou. Limit pro

sumu příjmů u poplatníka, kte-
rému může být daň stanovena
paušální částkou, se zvyšuje 
z 1 mil. na 5 mil. Kč a současně
se ruší podmínka, že poplatník
nesmí být plátcem DPH.
A hezké je také to, že splatnost
této daně se posouvá 
z 31. května na 15. prosince.

• minimální základ daně nebyl
nikdy mezi drobnými podnikateli
vynášen do nebe. Pro rok 2006
je stanoven ve výši 112 900 Kč
a rozhodně se nevztahuje na
všechny poplatníky. Nově se
minimální základ daně nevzta-
huje na daňové nerezidenty,
pokud úhrn jejich příjmů ze
zdrojů na území ČR činí méně
než 90 procent všech jejich 
příjmů,

• § 9 potěší osoby mající příj-
my z pronájmu. Nově mohou
uplatnit paušální částku nákladů
ve výši 30 procent z příjmů
z pronájmu,

• § 13 je důležitý, neboť stano-
ví, že v měsících, kdy je uplat-
ňováno daňové zvýhodnění na
děti či manžela, nelze na ně
rozdělovat příjmy a výdaje z titu-
lu spolupráce,

• ruší se paušální nezdanitelné
částky základu daně a nahrazují
se slevami na dani (viz dále §
35ba),

• je stanoveno, jak postupovat
při předčasném ukončení
smlouvy o penzijním připojištění
a následné výplatě vyrovnání,

• pro odboráře se doplňují
podmínky pro uplatnění nezda-
nitelné části základu daně

u zaplacených odborových přís-
pěvků,

• § 16 stanoví opět nová
pásma a sazby. Do 121 000 Kč
ročně daníte jen 12 procent,
dále je opět progrese, která
končí na 32 procentech u příj-
mů nad 331 200 Kč ročně,

• § 35ab, již výše avizovaný
paragraf, nahrazuje dřívější
nezdanitelné částky základu
daně slevami na dani. Tyto činí
ročně 7200 Kč na poplatníka, 
4200 Kč na manžela a jsou zde
i slevy při pobírání invalidního
důchodu, mění se podmínky
pro daňový bonus na dítě,

• § 35d stanoví, že určité
slevy na dani lze poměrně
uplatnit již během roku,

• výrazných změn doznaly
zálohy, mění se sazby a rozpětí
pro výpočet záloh na daň.

A následují změny v dani
z příjmů právnických osob
a společných ustanovení:

• pro osvobození dividend pla-
cených dceřinou společností
mateřské stačí splnění mnohem
benevolentnějších podmínek.
Dceřiná společnost je podle
nových pravidel taková, v níž má
mateřská podíl 10 procent
(před novelou 20 procent ).
Vztah matka-dcera vzniká po 12
měsících (dříve po 24 měsících), 

• výplaty dividend, úroků
a poplatků z licencí mateřským
společnostem se sídlem ve Švý-
carsku podléhají stejným pravi-
dlům pro osvobození jako
v rámci EU,

• významné je, že odpočitatel-
nou položkou jsou i dary vyso-
kým školám a veřejným
výzkumným institucím, jimiž lze
snížit základ daně až o dalších
5  procent,

• příspěvky Hospodářské
komoře a Agrární komoře se
stávají daňově uznatelnými, pře-
stože členství v nich není povin-
né,

• daňově uznatelný je i příspě-
vek na další jídlo, poskytnutý
u pracovní doby nad 11 hodin,

• nově jsou daňově uznávány
náklady na dopravu zaměstnan-
ce do práce a z ní, kterou
zaměstnavatel zajišťuje vlastním
dopravním prostředkem pro
přepravu 10 a více osob (to
může být problém). Na zaměst-
nance ale nikdo nevzpomenul,
a proto se u nich bude tato
doprava zdaňovat jako nepe-
něžní příjem,

• daňově je řešena uznatelnost
hodnoty přechodného ubytování
poskytovaného jako nepeněžní
plnění zaměstnavatelem
zaměstnancům v souvislosti
s výkonem práce, pokud obec
přechodného ubytování není
shodná s obcí, kde má zaměst-
nanec bydliště, a nejde o ubyto-
vání v rodinném domě či bytě,
je daňově uznatelným nákladem
hodnota do 3500 Kč měsíčně.

To je velmi zhruba to nejdů-
ležitější. Již teď legislativci
přemýšlejí nad dalšími nove-
lami, úpravami, doplňky. Jen
nevím, jestli se máme těšit,
nebo bát. Ale to samozřejmě
ukáže až čas.
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ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PO NOVELE

Částka 188 ze dne 30.12. 2005
552/2005 Zákon, kterým se
mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony

Částka 186 ze dne 30.12. 2005
545/2005 Zákon, kterým se
mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé
související zákony

Částka 185 ze dne 30.12. 2005
543/2005 Zákon o státním
rozpočtu České republiky na
rok 2006

Částka 183 ze dne 30.12. 2005
534/2005 Nařízení vlády 
o úpravě náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, o úpravě
náhrady nákladů na výživu
pozůstalých a o úpravě
náhrady za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invali-
ditě (úprava náhrady)

Částka 180 ze dne 29.12. 2005
531/2005 Nález Ústavního
soudu ze dne 13. prosince
2005, vyhlášený dne 20. prosin-
ce 2005, ve věci návrhu na zru-
šení § 13 odst. 6 a 7 zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majet-
ku, ve znění zákona 
č. 253/2003 Sb., a ustanovení
čl. VI části třetí zákona
č. 253/2003 Sb., kterým se
mění zákon č. 95/1999 Sb., 
o podmínkách převodu země-
dělských a lesních pozemků 
z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně zákona 569/1991
Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona
357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona 
č. 253/2001 Sb., a některé další
zákony

Částka 179 ze dne 29.12. 2005

522/2005 Nařízení vlády, kte-
rým se stanoví seznam uta-
jovaných informací

Částka 177 ze dne 28.12. 2005
513/2005 Nařízení vlády, kte-
rým se mění nařízení vlády 
č. 303/1995 Sb., o minimální
mzdě, ve znění pozdějších
předpisů

Částka 176 ze dne 28.12. 2005
505/2005 Nařízení vlády 
o zvýšení částek životního
minima 506/2005 
Vyhláška, kterou se mění vyhláš-
ka č. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním
zabezpečení a zákon České
národní rady o působnosti orgá-
nů České republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů 507/2005 Vyhláš-
ka, kterou se mění vyhláška
č. 518/2004 Sb., kterou se
provádí zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti

Částka 173 ze dne 23.12. 2005
496/2005 Vyhláška, kterou 
se pro účely poskytování
cestovních náhrad stanoví
výše sazeb stravného, výše
sazeb základních náhrad za
používání silničních motoro-
vých vozidel a výše průměr-
ných cen pohonných hmot

Částka 170 ze dne 19.12. 2005
490/2005 Vyhláška, kterou se
mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon

o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů

Částka 169 ze dne 15.12. 2005
487/2005 Vyhláška, kterou se
mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

Částka 168 ze dne 13.12. 2005
480/2005 Vyhláška, kterou se
mění vyhláška Ministerstva
financí č. 467/2000 Sb., kterou
se vydává zkušební řád pro
auditorské zkoušky a auditorské
rozdílové zkoušky (auditorský
zkušební řád), ve znění vyhlášky
č. 406/2005 Sb.

Částka 166 ze dne 7.12. 2005
473/2005 Vyhláška o základ-
ních sazbách stravného 
v cizí měně pro rok 2006
475/2005 Vyhláška, kterou se
provádějí některá ustanovení
zákona o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů

Částka 165 ze dne 5.12. 2005
471/2005 Úplné znění zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících
zákonů, jak vyplývá z pozděj-
ších změn 472/2005 Úplné
znění zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), jak vyplývá z pozděj-
ších změn.

VYŠLO VE SBÍRCE …
NAŠE RUBRIKA PŘINÁŠÍ INFORMACE O NOVÝCH ZÁKO-
NECH, VYHLÁŠKÁCH, NAŘÍZENÍCH ATD. VYŠLÝCH VE SBÍR-
CE ZÁKONŮ DO 31. 12. 2005. INFORMACE JE OPĚT JENOM
STROHÁ A UPOZORŇUJE NA NĚKTERÉ PŘEDPISY A INFOR-
MACE ZDE UVEDENÉ

Listárna

Jaké jsou nejdůležitější změny v DPH 
od 1. ledna 2006?

Změny tentokrát nejsou příliš rozsáhlé. Uvádím níže ty nejdůležitější.
K některým se později vrátíme v samostatných pojednáních. Dále
uvádím paragraf zákona a velmi stručný popis.

§ 13 – Nezdanitelným plněním se stal dar tzv. tichého vína. 
§ 28 – Reaguje na nový § 92a a doplňuje se daňový doklad při
dodání zlata dle tohoto paragrafu. 
§ 42 – Nově stanoví, že plátce může opravit základ daně, pokud
přijme zálohu určenou na zdanitelné plnění, pak ji však použije na
jiné zdanitelné plnění s jinou sazbou daně nebo na plnění osvobo-
zené, případně plnění, které není předmětem daně. 
§ 42 – Reaguje na stav kolem dárcovských SMS. Dle odst. 7,§ 42
se vystavuje interní daňový doklad, který není zasílán druhé straně,
při opravě základu daně a daně u předplacených služeb telefonních
operátorů. 

§ 57 – Důležité ustanovení, podle kterého je osvobozena činnost
vykonávaná jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky,
které jsou zapsány ve školském rejstříku. 
§ 61 – Osvobození plnění poskytnutých dobročinnými organizacemi
má souvislost nejenom s ochranou, ale i výchovou mládeže. 
§ 77 – Řeší situaci, kdy plátce uplatnil odpočet daně z platby, která
byla následně použita na platbu jiného zdanitelného plnění, které je
osvobozeno od daně nebo není předmětem daně.
§ 92a – Úplně nový režim pro obchodování se zlatem stanoví
osobu povinnou přiznat a odvést daň při dodání zlata s místem
plnění v tuzemsku: je jí příjemce dodávky, pokud je registrován
k dani v jiném členském státě nebo zahraničí. Vývoz a dodání zlata
do jiného členského státu probíhá v režimu s osvobozením. 
§ 94 – Vymezuje se zde vznik plátcovství DPH pro osoby registro-
vané k dani v jiném členském státě, případně zahraniční osoby
povinné k dani, kterým bylo dodáno zlato podle § 92a. 
§ 95 – Stanoví registrační povinnosti pro osoby registrované k dani
v jiném členském státě, případně zahraniční osoby povinné k dani,
kterým je dodáváno zlato podle § 92a.
Příloha č. 2 – Doplňuje, že snížené 5% sazbě daně nově podléhají
služby posiloven a fitness, provoz saun, tureckých a parních lázní. 

Rubriku Servis řídí Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních. Své dotazy zasílejte do redakce na adresu: servis@komora.cz



V roce 1990 se kanadští občané českého
a slovenského původu rozhodli, že je zapo-
třebí vytvořit organizaci, která by pomohla
dostat jejich starou vlast na úroveň, kterou
měla před nacistickými a komunistickými
režimy. V lednu 1991 vznikla Kanadsko-
česká obchodní komora neboli “Canada-
Czechoslovakia Chamber of Commerce”.
Jejím předsedou se stal světoznámý 
průmyslník Tomáš Baťa (a je jím dodnes).

V následujících letech organiza-
ce působila jako pořadatel kon-
ferencí, seminářů, besed u kula-
tého stolu, hostila delegace
představitelů československé
vlády a firem. Získala asi 500
členů v Kanadě s pobočkami
v Montrealu, Calgary, Vancouve-
ru a Ottawě. Otevřela i kancelář
v Praze, ze které se v roce 1998
stala sesterská organizace
“Kanadsko-česká obchodní
komora”, vedená bývalým minis-
trem kanadské vlády Ottou Jelín-
kem (nyní dobře známá jako
Kanadská obchodní komora
v České republice).

V červnu 1994 se obchodní
komora rozdělila na dvě nezávis-
lé organizace - českou a sloven-
skou. “Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce” pokra-
čuje ve své činnosti propagací
českých firem a výrobků v Kana-
dě.
Další kapitola této organizace
začala v roce 1998, kdy její čelní
pracovníci podepsali tzv. "Bos-
tonskou deklaraci" zřízující ses-
terskou organizaci "Česko-seve-
roamerickou obchodní komoru"
registrovanou v Atlantě, statě
Georgia, která měla za úkol roz-
víjet a rozšiřovat obchod mezi

Českou republikou a Spojenými
státy, Kanadou a Mexikem (státy
společenství NAFTA). Od minulé-
ho roku jsou hlavní aktivity
obchodní komory ve Spojených
státech organizovány Chicag-
skou pobočkou, která má silnou
členskou základnu. Stejně tak
od loňského jara  se kanadsko-
česká  obchodní komora aktivně
účastní činnosti Evropské
obchodní komory v Kanadě.

GATEWAY TO CZECH TRADE

Komora již od svého počátku
vydávala čtvrtletní magazín
"Gateway to European Markets"
v počtu 5000 výtisků, je distribu-
ován jak členům organizace, tak
kanadským a americkým firmám
zajímajícím se o obchod se
střední Evropou. Nyní tento
časopis s novým názvem “Gate-
way to Czech Trade” vychází
dvakrát ročně. Dobrému jménu
tohoto časopisu zajisté napomá-
há i fakt, že mezi autory, kteří do
jednotlivých čísel časopisu
v poslední době přispěli, byli
například prezident Václav Klaus,
ministr průmyslu a obchodu
Milan Urban, ministr zahraničí
Cyril Svoboda, náměstek minist-
ra průmyslu Martin Tlapa, bývalý
místopředseda vlády pro ekono-
miku Martin Jahn, kanadský vel-

vyslanec v České republice
Bruce Jutzi, velvyslanec České
republiky v Kanadě Pavel Vošalík
a mnoho dalších čelných před-
stavitelů České republiky, USA
a Kanady. Časopis je distribuov-
án v USA a v Kanadě všemi
institucemi České republliky
včetně obou velvyslanectví,
generálních konzulátů, honorár-
ních konzulátů, Českého centra
v New Yorku, poboček agentur
CzechTrade a CzechInvest
v Torontu, Chicagu a Kalifornii.
Dále časopis distribuujeme
z vlastních databází vytvořených
během naší šestnáctileté činnos-
ti. Cílovými čtenáři jsou podnika-
telé a firmy v USA a v Kanadě,
návštěvníci veletrhů v obou
zemích, kde jsou české firmy
zastoupeny.

Lubomír Novotný

KOMORY VE SVĚTĚ

Tomáš Baťa 
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UPLYNULO PATNÁCT LET OD ZALOŽENÍ
KANADSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

UŽITEČNÉ LINKY

Obchodní příležitosti v USA:
http://www.mzv.cz/washington/ekon/ekon_cz/ekon_cz.htm

Kanada - země s minimálním rizikem:
http://www.egap.cz/produkty/

Sekretariát NAFTA ( v angličtině, francouštině a španelštině) 
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx

Kanadský pohled na evropskou integraci 
http://ecsa-czech.cz/integrace/tisk.asp?id=483

Thomas L. Friedman: Beyond Nafta, Mexico and U.S.
need to think big (článek v angličtině)
http://www.iht.com/cgi-
bin/generic.cgi?template=articleprint.tmplh&ArticleId=513304 
Zdroj: www. Canamerica.cz

Pokud vás zajímají další infor-
mace o činnostech Kanadsko-
české obchodní komory, pří-
padně máte nějaké dotazy či
podněty, podívejte se na webo-
vé stránky www.ccrcc.net
a www.canamerica.cz, e-mail:
trade@ccrcc.net

TùÎKO ODOLAT
Pánská móda u Bat i  je  ve  znamení  kva l i tn ích kožených mater iá lů  

a  dokona lého pohodl í .  Jarn í  sezoně v ládne nedba lá  e legance,  prec izn í

zpracován í  a  př í rodn í  tóny.  Ko lekc i  pánské módy a  také da lš í  t ipy  

na jdete  na muz i .bata .cz

w w w . b a t a . c z



V hodnotitelské komisi byli
zastoupeni: Doc. akad. arch.
Ivana Čapková, akad. mal. Mar-
cela Čapkovičová - Kocáková,
akad. arch. Jiří Kočandrle, Ing.
Zdeněk Hlubuček, předseda VD
Granát, družstvo umělecké výro-
by, Ing. Jiří Šťastný, ředitel odbo-
ru podnikatelských služeb
SČMVD a Ing. Milan Kabát, ředi-
tel Design centra ČR. Komise
udělila 11. ledna celkem čtrnáct
ocenění v pěti kategoriích
a zvláštní cenu jury za vykosťo-
vací řeznický nůž. Některé vítěz-
né výrobky představujeme
a všem oceněným družstevní-
kům samozřejmě blahopřejeme.

Obor KOVO, ELEKTRO
1. místo: Řeznický 
vykosťovací nůž
Autor: Josef Špaček
Družstvo: KDS Sedlčany, 
nožířské výrobní družstvo

Řeznický vykosťovací nůž je pří-
kladem dobrého tvarování profe-
sionálního nástroje. Klasická
kontura držadla je vhodně dopl-
něna robustní modelací a osobi-
tým zvýrazněným elegantním
lemem. 

2. místo: Stolní svítidlo DINA
Autoři: Karel Buchta a Ing. Ladi-
slav Minx

Družstvo: Lidokov, v. d.
Design stolního svítidla DINA
vychází z čistých kubických
forem postavených na čtverco-
vém půdorysu.

3. místo nebylo uděleno

Obor NÁBYTEK, DŘEVO,
INTERIÉR
1. místo: Nábytkový soubor
RINA
Autoři: Ing. Jan Zuhla 
a Ing. Libor Pavliš
Družstvo: DŘEVOTVAR, výrobní
družstvo Znojmo
Soubor úložného nábytku pro
společnou část bytu. Nábytková
stavebnice inspirovaná součas-
nými trendy uměřeného vzhledu
s důrazem na reprezentativní
funkci.

2. místo: Servírovací stolek
Autor: Petr Rych a Jiří Šibrava
Družstvo: DIPRO, výrobní druž-
stvo invalidů
Užitečný doplněk pro vybavení
domácnosti vhodný pro použití
v interiéru i chráněném exteriéru. 

3. místo nebylo uděleno.

Obor TEXTIL, ODĚV, KŮŽE,
KOŽEŠINY
1. místo: Pánský oblek z bam-
busového vlákna
Autor: Michal Přibyl
Družstvo: VÝVOJ, oděvní druž-
stvo v Třešti
Částečně podšité pánské sako
v současné módní linii. Velkým
přínosem u oceněné práce je
použití netradičního přírodního
materiálu - bambusového vlák-
na, který zákazník ocení v letním
horkém období.

2. místo: Dámská oboustran-
ná bunda
Autorky: Markéta Rozsívalová
a Markéta Kopečná, Bc. 
Družstvo: Moděva, oděvní druž-
stvo Konice
Design oboustranné bundy je

čistý, materiál i barevnost odpo-
vídají současným módním tren-
dům. Použití dvou barev a odpí-
nací detaily dodávají výrobku ori-
ginalitu a nápaditost. 

3. místo: Zimní záchranářský
komplet – TRAUMA TEAM
BRNO, ČR
Autoři: Ĺubica Vodstrčilová
a kolektiv lékařů Úrazové
nemocnice v Brně
Družstvo: Trinom Brno
Velmi praktická a variabilní kolek-
ce je ušita z kvalitních materiálů
určených do extrémních podmí-
nek. Domyšlené funkční detaily,
jako jsou kapesní průhmaty, či
odpínací rukávy. 

Obor PLAST, CHEMIE,
KOSMETIKA, OBALY
1. místo: Nová řada vín 
Komtur Ekko
Autor: Mgr. Lukáš Lukáš
Družstvo: Templářské sklepy
Čejkovice
Tato nová řada dobře doplňuje
celkový design lahví templář-
ských sklepů, tradičního výrob-
ce vína. Graficky zajímavá eti-
keta tištěná na speciálním ruč-
ním papíru doplněna pečetí
a visačkou.

2. místo: Kolekce PET 
lahviček
Autoři: kolektiv družstva

Družstvo: BRISK, výrobní druž-
stvo, Ježov u Kyjova
Dvě sady PET lahviček pro far-
maceutické a pěstitelské účely
vytváří utilitární, tvarově čistou
kolekci obalů. 

3. místo: FALDY – přípravek
pro žehlení rukama
Autoři: kolektiv družstva Drutep
Družstvo: Drutep družstvo,
Teplice 
Tvarově čistý plastový obal má
bílý podklad, který dobře kontra-
stuje s červenou tryskou a spou-
ští. Výrobek má vtipný název
FALDY, který se snadno zapa-
matuje, zdůrazní obchodní
úspěch výrobku.

3. místo: Podpalovač PE-PO
pevný i tekutý
Autoři: Werbung Bohemia, Jiřina
Chrtková
Družstvo: Severochema, druž-
stvo pro chemickou výrobu,
Liberec
Čistá, tvarově vkusná PET láhev,
dobře kontrastuje s černým pod-
kladem etikety. Celkové kvalitě
etikety by pomohla lepší grafika 
a typografie.

Připravila: Michaela Vostálová,

Svaz českých a moravských 

výrobních družstev

Foto: archiv SČMVD

Svaz českých a moravských výrobních družstev společně s Designcentrem ČR
vyhlašuje každoročně soutěž o družstevní design pod názvem Design VD. V letoš-
ním roce se do soutěže přihlásilo 18 družstev, tj. celkem 42 soutěžních exponátů.
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DESIGN VD 2006
Uspûly nápad i praktické vyuÏití

Stolní svítidlo DINA

Nábytkový soubor RINA

www.blazekpraha.cz



Jedinečné rukodělné práce uměleckých kovářů a zámečníků, zlatní-
ků, sklářů nebo keramiků dovedou zkrášlit naše životní prostředí.
V širokém spektru tradičních uměleckých řemesel zůstávají některá
zdánlivě zapomenuta, např. umělecké pozlacovačství. Přesto však
nejsou o nic méně významná než ta, s jejichž výrobky se v životě
setkáváme. V současnosti je jejich hlavním posláním pomáhat
zachraňovat vzácné památky minulosti.

Neobyčejná truhla

Do nejstaršího uměleckoprůmy-
slového muzea v našich zemích
v Brně (tehdy Mährisches
Gewerbemuseum) byla již
v roce 1889 se souborem drob-
ných předmětů především
z doby italské renesance
zakoupena pozoruhodná truhla.
O její historické a umělecké
hodnotě bylo přesvědčeno již
tehdejší kuratorium muzea
a starožitnické firmě H. Lam-
pertz’s Söhne z Kolína nad
Rýnem vyplatilo na tehdejší
dobu vysokou částku 366 zla-
tých. Reprezentativní vzhled
truhly zdobené na třech stra-
nách pozlaceným reliéfem se
šlechtickými erby a historickým
výjevem napovídal, že byla do
sbírek získána náročná svatební
truhla. Bylo zvykem, že si v ní
přinášela nevěsta výbavu do
nového domu, kde se truhla
uchovávala po generace jako
vzácná rodinná památka. Po
druhé světové válce, kdy se
uměleckoprůmyslové muzeum
stalo součástí dnešní Moravské
galerie v Brně, ji mohli po něko-
lik desetiletí vidět v překrásném
Císařském sálu návštěvníci
zámku v Bučovicích.  Po dlouhé
době se na degradaci materiálu
náležitě podepsal zub času.
Poškození však vyvolala také
pochybnosti o originalitě. Res-
taurování díla mělo tak zabez-
pečit nejen další uchování truh-
ly, ale vyřešit některé sporné
otázky. Náročnou práci proved-
la  umělecká pozlacovačka
a restaurátorka Eva Plánská,
vedoucí sekce pozlacovačů
a tajemnice sdružení pro umě-
lecká řemesla Rudolfinea.

Pátrání téměř detektivní

Vzrušení zažívají odborníci při
podobné práci téměř vždy. Nej-
prve je třeba shromáždit všech-
ny dosud známé skutečnosti
a prověřit dosavadní poznatky.
Zatímco restaurátorka Eva Plán-
ská pečlivě ohledala svěřený
objekt, zahájila odborná pracov-
nice Moravské galerie v Brně
Mgr. Martina Straková vyhledá-
vání srovnávacího materiálu,
tedy podobných truhel v evrop-
ských muzeích. 
Reliéf z křídy nebo sádry spoje-
né klihem nebyl zlacen jen na
obloukovitém víku. Poškozen
byl nejvíce v partii soklu, ale
také na víku. Aby bylo možné
bezpečně zjistit druh dřeva, slo-
žení hmoty reliéfu a druh zlata,
byly odebrané vzorky zaslány
do technologické laboratoře
Národního památkového ústavu
v Praze.
Již koncem 19. století se věřilo
v italský původ truhly. Předpo-
kládalo se, že mohla vzniknout
v Sieně v průběhu 15. nebo
snad již koncem 14. století.
K Sieně směřovaly nejen erby
rodu Piccolomini, vyskytující se
na několika místech, ale také
výjev, považovaný za bitvu mezi 
příznivci císaře (guelfy) a papeže
(ghibeliny) u Perugie. 
Analýzou materiálu v technické
laboratoři Národního památko-
vého ústavu za použití nejmo-
dernějších přístrojů a metod
bylo zjištěno, že truhla byla zho-
tovena z topolového dřeva,
a reliéf ze sádry, křídy a pojiv
byl pozlacen s užitím ryzího
zlata získaného rýžováním.
Z takového zlata byly raženy
zlaté mince. Zjištěné skutečnos-

ti zaručily původnost výzdoby.
Protože i na víku bylo užito
pokostu z přírodních jílů a hli-
nek, byla potvrzena také jeho
originalita. Povrch víka tedy imi-
toval tlačenou kůži, používanou
od 15. století na potahy nábyt-
ku. Zpráva z Victoria&Albert
Musea v Londýně, kde se
nachází velmi podobný exem-
plář z topolového dřeva, s dolo-
ženou datací kolem roku 1430,
potvrdila nejen pravost brněn-
ské truhly, ale upřesnila i dobu
jejího vzniku. Ukázalo se, že
zobrazený výjev není bitvou
z dějin Sieny, ale zachycením
rytířského turnaje, který patřil
od středověku k projevům spo-
lečenského života šlechty. 

Ošetření „vzácné pacientky“

Ještě před započetím vlastního
průzkumu se musela truhla
podrobit preventivní kůře - ozá-
ření paprsky gama v Konzer-
vačním ozařovacím pracovišti
Středočeského muzea v Rozto-
kách u Prahy. Dřevěné tělo
truhly totiž neslo stopy po
napadení dřevokazným hmy-
zem.Teprve pak mohla restaurá-
torka začít s pečlivým a časově 
náročným ošetřením vlastního
objektu. Nejprve bylo třeba
sejmout všechny druhotné
zásahy, zpevnit a zajistit podkla-
dy zlacení a barevné vrstvy na
víku. Pak musela opatrně vyčis-
tit zachované zlacení a poly-
chromii, zpevnit (petrifikovat)
a konzervovat části bez povr-
chové úpravy a zabezpečit ji
proti další degradaci. Nakonec
přikročila k doplnění chybějícího
zlacení původní technikou
a retuším vytmelených míst na

víku snímatelnými akvarelovými
barvami. 
Po půl roce se restaurovaný
evropský významný klenot vrátil
do Brna. Obnovenou svatební
truhlu nevěsty z rodu Piccolomi-
niů (její příbuzný Eneas Sylvius
byl dokonce zvolen papežem
Piem II. a pro nás je zajímavý
svou Husitskou kronikou) před-
stavila 15. ledna Mgr. Martina
Straková veřejnosti ve speciali-
zované přednášce. Truhla
v moderní expozici rekonstruo-
vaného Uměleckoprůmyslového
muzea zaujala místo jednoho
z nejvýznamnějších reprezen-
tantů uměleckého řemesla epo-
chy italské renesance.

Miloslav Vlk,

viceprezident Sdružení pro umělecká 

řemesla Rudolfinea

VÝROBA SIENSKÉ SVATEBNÍ TRUHLY  

Dřevo
si vybral truhlář, jak bylo v Sieně obvyklé, z kmenů topolu, které
nechal nařezat na vodní pile. 

Konstrukce
Nejprve zhotovil sokl se dnem truhly, který odlehčil vyřezanými
oblouky. Na připravenou podnož upevnil záda truhly a k nim při-
dal ostatní tři stěny spojené a upevněné dřevěnými kolíčky. Samo-
statně pak udělal přesahující víko z prken nařezaných do pásů,
uchycených na bočních stranách ve tvaru oblouku. Sokl a víko
nakonec opatřil lištami. Zámečník pak vyrobil panty a zámek na
otevírání a zabezpečení vloženého obsahu.

Reliéf
nezhotovil sochař, ale štafíř, který se zabýval povrchovými úprava-
mi především dřevěného podkladu a ovládal také pozlacování
a polychromii. Reliéf připravil ze sádry, křídy a kostního klihu
a scénu rytířského turnaje provedl odlitím do předem připravené
formy.

Povrch
Tři pohledově exponované strany pozlatil nesmírně tenkými plátky
dukátového zlata, vyrobeného zlatotepcem, nanášeného štěteč-
kem z veverčích ocásků na vrstvu červenohnědé hlinky pojené
vaječným bílkem (tzv. poliment). Zlato vyleštil achátem do vysoké-
ho lesku. Ornament pak doplnil puncováním pomocí kovových
razidel stejně jako bývalo na pozadí deskových oltářních obrazů.
Barevně koloroval erby, praporec herolda a půdu, s níž kontrastují
nejen květiny, ale i zlomené dřevce. Připravený reliéf víka pokryl
vrstvou probarvené hlinky smíšené s voskem, která dodala povr-
chu matný vzhled tlačené kůže.

Svatební truhla ze sbírek Moravské galerie v Brně je vzác-
ným příkladem luxusního raně renesančního nábytku.
Podobné exempláře se zachovaly jen v několika evrop-
ských sbírkách uměleckoprůmyslových muzeí v Londýně,
Berlíně a Římě.

OMLUVA
V lednovém čísle jsme v popisce k fotografiím u článku Naděje čes-
kého řezbářství mylně uvedli, že se jedná o ukázky z restaurátorské
práce Pavla Špaldy. Správné znění je, že jde o ukázky z řezbářo-
vých autorských prací. Panu Špaldovi se tímto omlouváme.

Redakce
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PR ČLÁNEKVELETRHY

Jezte zdravě!
V podobě jubilejního 25. ročníku
se odrazí současný příklon
k moderním produktům podpo-
rujícím zdravý životní styl 
a k pokrmům s nenáročnou pří-
pravou, stejně jako častější pre-
ference kvality před kvantitou.
Statistiky českého trhu potvrzují
růst spotřeby nealko nápojů,
mražených produktů, „conveni-
ence food“, drůbeže, dětských
pokrmů, jižního ovoce, luštěnin,
rostlinných tuků a olejů. Hlavní-
mi obory veletrhu SALIMA jsou
potraviny, hotové a mražené
pokrmy, nápoje (alko i nealko-
holické, káva, čaj), potravinář-
ské stroje a technologie, obalo-
vé prostředky a technologie.
V Brně se budou prezentovat
oficiální účasti ze Slovenska,
Polska, Německa, Rakouska,
Thajského království, Srí Lanky,
Číny, Belgie - Vlámska, Portu-
galska a samozřejmě z České
republiky. Stále významnější
a rozsáhlejší část SALIMY se
stává doménou technologií. 

Nejen Zlatá Salima
Nosnou událostí doprovodného
programu bude mezinárodní
konference „Bezpečné 
potraviny na společném trhu
Evropské unie“. 
Projekt TRENDY 2006 budou
provázet aktivity Platformy
komisaře EU – Strava, fyzická
aktivita a zdraví. Ve spolupráci
s obalovým institutem SYBA se
uskuteční 4. evropská konferen-
ce o novinkách a trendech
v obalových materiálech, zamě-
řená na trendy v balení piva.
Právem se tato konference
koná v ráji pivařů - v České
republice. SALIMU už tradičně
provází také řada odborných
soutěží. Nejznámější soutěž pro
vystavovatele o nejlepší exponát
Zlatá Salima bude vyhlášena 
7. března večer. 
Doprovodné programy jsou
vždy velmi vyhledávanou sou-
částí veletrhu a jsou již tradiční
součástí SALIMY. Přinášejí řadu
zajímavých podnětů pro vysta-
vovatele i návštěvníky veletrhu.

Kdy na veletrh?
Kladné reakce ze strany vysta-
vovatelů v roce 2004 na rozdě-
lení dnů pro odborné návštěvní-
ky, školy a laiky nás upevnily
v této myšlence. I v roce 2006 
zachováme obdobnou struktu-
ru. Jeden den je vyhrazen
odborníkům, ale také středním
a vysokým školám. Laickým
návštěvníkům z řad široké 
veřejnosti je určen pouze
poslední den konání našich
veletrhů. 
Potravinářské veletrhy jsou pře-
devším o jídle a pití a o techno-
logiích, kterými jednotlivé pro-
dukty vznikají. A právě všeobec-
ný zájem o tuto významnou
oblast každodenního života je
důvodem pro návštěvu SALIMY
laickými návštěvníky. 
Celodenní vstupenku pro první 
tři dny akce pořídíte za 500 Kč,
studentská vstupenka ve čtvrtek
9. března přijde na 200 Kč.
Poslední den akce je jednotné
vstupné 100 Kč.

(san)

Bavorsko je největší obchodní
partner České republiky ze
všech německých spolkových
zemí. Jsou zde výborné pod-
mínky pro podnikání, neboť je
ekonomicky nejsilnější ze všech
spolkových zemí. Česká repub-
lika se letos zúčastní veletrhu
pod záštitou ministerstva prů-
myslu a obchodu již podesáté.
Největší počet oficiálních účastí
ze všech německých veletrhů
má tradičně Mnichov. Uzavírají
se zde kontrakty s celým svě-
tem. Proto byly i loni mnichov-

ské veletrhy nejvýznamnější pre-
zentací českých firem.

Veletrhy za humny
Mezinárodní veletrh řemesel
I.H.M. se koná přes 50 let. Na
ploše 130 000 m2 se zde kaž-
doročně prezentuje 1600 firem,
z České republiky jich v roce
2005 bylo 72. Společnost
GMH, jež má na poli výstavnic-
tví více než padesátiletou zku-
šenost, očekává počet návštěv-
níků kolem dvou set tisíc osob.
Úspěch na veletrhu tkví ve

výborných startovacích podmín-
kách, dokonale řemeslně zvlád-
nutému produktu a možnosti
prezentovat se v důstojném,
odpovídajícím prostředí.
Mezinárodní veletrh řemesel
bude probíhat od 16. do 22.
března 2006, v témže termínu
se uskuteční i Zahrada Mnichov.
Mezinárodní veletrh pro hotel-
nictví, gastronomii a společné
stravování se bude konat od
19. do 22. března.

(tan)

Foto: archiv
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SALIMA je za dveřmi Postavte se na vlastní nohy
ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ V MNICHOVĚ

Zastoupení pořadatele pro ČR a SR:
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
On-line objednávky vstupenek, 
ubytování, organizace zájezdů:
www.expocs.cz

Nejvût‰í nûmecké veletrhy zamûfiené na fiemesla, zahradu a stravování
se konají v bfieznu 2006 v Mnichovû. Jsou to pfiedev‰ím I.H.M. – Meziná-
rodní veletrh fiemesel, Garten – prodejní v˘stava pro zahrádkáfie a HOGA
– Mezinárodní veletrh pro hotelnictví, gastronomii a spoleãné stravování.

Nabízíme přehled z některých
aktuálních členských veletrhů
a výstav, které pořádá SOVA
ČR v období od 23. 2. do 26.
3. 2006.

HOLIDAY WORLD
23. 2. - 26. 2. 
15. středoevropský veletrh
cestovního ruchu
Výstaviště Praha - Holešovice
www.holidayworld.cz 

REGION WORLD
23. 2. - 26. 2. 
Souhrnná prezentace turistické
nabídky regionů České 
republiky
Výstaviště Praha - Holešovice
www.holidayworld.cz 

OPTA
24. 2. - 26. 2. 
12. mezinárodní veletrh oční
optiky a oftalmologie
Výstaviště Brno
www.opta.cz 

CLEAN CITY
7. 3. - 9. 3. Praha -
PVA Letňany
2. odborná výstava úklidového
průmyslu a čištění
www.abf.cz 

ECO CITY
7. 3. - 9. 3. Praha -
PVA Letňany
12. veletrh životního prostředí
a úspor energie
www.abf.cz   

Zpracoval: Břetislav Fabián, ředitel

úřadu SOVA ČR

Zdroj: veletržní příloha HN

Mezinárodní potravináfiské veletrhy SALIMA se uskuteãní v âeské
republice od 7. do 10. bfiezna. Platformu brnûnsk˘ch veletrhÛ tvofií
SALIMA – jubilejní 25. mezinárodní potravináfisk˘ veletrh, 
MBK – 3. mezinárodní veletrh mlynáfiství, pekafiství a cukráfiství,
INTECO – 22. veletrh strojÛ a zafiízení pro obchod a vefiejné stravo-
vání a VINEX – 12. mezinárodní vinafisk˘ veletrh. V roce 2006 
je navíc doplnûna nov˘m projektem TRENDY s podtitulem 
Pfiehlídka trendov˘ch potravináfisk˘ch v˘robkÛ.

Začátkem ledna proběhlo regionální kolo XI. roč-
níku soutěže mladých kulinářských odborníků
Gastro Junior Nowaco Cup v Chrudimi. Výsled-
kové listiny a podrobné informace najdete na
ww.akc.cz.  
Druhé regionální kolo proběhlo 26.-27. 1. 2006
ve Frenštátu pod Radhoštěm a finalisty z oborů
kuchař, cukrář a číšník budeme moci přivítat ve
dnech 7.-10. 3. v Brně v průběhu veletrhu Sali-
ma. Na atraktivní podívanou do pavilonu G2
brněnského výstaviště zveme všechny příznivce
gastronomie, aby přišli naše budoucí špičky 
v těchto oborech podpořit! 

Do brněnského finále z každého oboru postoupi-
lo pouze 30 nejlepších. Tito vítězové změří své
síly ve dvoudenním napínavém klání i se studenty
z okolních zemí, jako jsou Slovenská republika,
Polsko a Rakousko. Naši “reprezentanti” obvykle
patří mezi nejlepší a v mezinárodní konkurenci
rozhodně vždy obstojí. Držíme jim palce i pro ten-
tokrát a věříme, že v klání potvrdí svůj skvělý
kuchařský um.
Takže ještě jednou – srdečně vás všechny zveme
na finále do Brna!

Zuzana Albrechtová, 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

SoutûÏit se bude i na Salimû

placená inzerce



Tuto odpověď hledá odnepaměti
tisíce lidí, jejichž jazýček hledá
stále nové a lepší zážitky.
V poslední době je navíc gur-
mánství, požitky z dobrého jídla,
na výsluní. Ostatně patří to i ke
kultuře podnikání – k dobrému
obchodnímu jednání patří dobrý
oběd, jak jinak než v kvalitní res-
tauraci. Pokud možno oceněné,
známé a vyhledávané pro svou
kuchyni, atmosféru, obsluhu či
jakékoli jiné kritérium.
Tradici žebříčků restaurací založil
v roce 1900 André Michelin,
když publikoval prvního průvod-
ce Francií, který měl napomoci
řidičům najít dobré ubytování na
jejich cestách. Průvodce obsa-
hoval především adresy čerpa-
cích stanic, opraven, veřejných
toalet a také, v menší míře,
adresy ubytovacích zařízení
a restaurací.
Průvodce byl distribuován zcela
zdarma, ostatně v té době byla
řidičů jen hrstka. V roce 1926 se
v Michelinově průvodci objevila
poprvé hvězda – jedna jediná 
– smybolizující, že se v uvedené
restauraci dobře vaří. Nic míň,
nic víc. Jenže tím se začala psát
nová éra v dějinách restauratér-
ství a dobrého jídla. V roce 1930
bylo zahájeno hodnocení pro-
střednictvím jedné, dvou a tří

hvězdiček – čím více, tím samo-
zřejmě pro danou restauraci
lépe. 
Dnes Michelin Guide hodnotí
více než 45 000 hotelů a restau-
rací po celé Evropě, vychází ve
30 milionech výtisků a při výběrů
restaurace se jím řídí miliony
dobrého jídla chtivých gurmánů.

Tři hvězdičky, kdo je víc!

Už jen být zařazen v Michelinu je
ohromný úspěch. Ovšem získat
tři hvězdičky, to je prakticky
zázrak. V loňském vydání pro
Velkou Británii, kde je uvedeno
celkem 5500 restaurací a hotelů,
má 98 z nich jednu hvězdičku
(znamená to: velmi dobrá restau-
race ve své kategorii), 11 dvě
hvězdy (znamená: vynikající
kuchyně, zaslouží si sjet z cesty)
a pouze 3 mají tři hvězdy (zna-
mená: zcela výjimečná kuchyně,
která si zaslouží speciální cestu
jen kvůli své kvalitě). A pozor:
Michelin je respektovaný nejen
mezi strávníky, ale hlavně mezi
restauracemi a hotely. Ztráta či
přidání hvězdy pro ně znamená
rozdíly v milionech eur! A nejen
to – jedná se také o prestiž!
V únoru 2003 Bernard Loiseau,
prominentní francouzský šéfku-
chař, spáchal sebevraždu na

základě toho, že Michelin snížil
rating jeho burgundské restaura-
ce Côte d'Or v Saulieu ze tří na
dvě hvězdy. Ale to je opravdu
extrém…

Být tak inspektorem…

Michelin zaměstnává na plný
pracovní úvazek desítky svých
inspektorů. Nejsou to ledajací
pánové, mají obvykle praxi
kuchařů či jiných zaměstanců
v oboru z těch nejrespektovaněj-
ších restaurací či hotelů. Jsou
posedlí gastronomií a bojují za
stavovskou čest dobrého jídla.
Hodnotí tvrdě a spravedlivě.
Jejich slovo má váhu. Do restau-
race přicházejí anonymně, účet
si platí ze svého. Majiteli restau-
race či šéfkuchaři se představují
pouze při zevrubnějších inspek-
cích - a až po skončení konzu-
mace a uzavření svého úsudku.
V případě udělení dvou či tří
hvězdičkového ratingu to není
jen na jednom inspektorovi
a jedné návštěvě, ale musí se
jich shodnout více a restaurace
musí opakovaně během několika
měsíců potvrdit svůj status. 
A to vůbec není jednoduché. 
Na takto přísná pravidla si sice
všichni stěžují, ale na druhou
stranu – hvězdičky za to stojí!

Český Michelin
U nás už více než devět let
vychází podobná publikace, ale
samozřejmě v mnohem skrom-
nějších podmínkách. Jedná se
o výběr nejlepších a nejzajíma-
vějších pražských a českomo-
ravských restaurantů podle
mínění nezávislých hodnotitelů 
– Maurerův výběr GRAND
RESTAURANT 2006. Navazuje
na obdobný projekt Gurmán
a vychází z hodnocení 300 až
500 nezávislých návštěvníků res-
taurací. Jejich hodnocení probí-
há direct mailem a on-line inter-
netem, hodnotí se kvalita jídla,
obsluhy a celková atmosféra
interiéru. Rozhodně to tedy
nejsou žádní „inspektoři“ od
Michelina, ale normální (i když
nároční) smrtelníci! Známkuje se
jako ve škole od 1 do 5. V sou-
časnosti je hodnoceno 370 res-
taurantů a vyhodnocené restau-
race nesou na dveřích samolep-
ku kvality. Pokud se chcete
zapojit do hodnocení, stačí nav-
štívit www.grand-restaurant.cz.
Ovšem na hvězdné nebe Miche-
linova průvodce se zatím žádná
česká restaurace nedostala. Ale
možná je to třeba jenom proto,
že sem žádný z inspektorů
neměl cestu...

red

JIŘINA BOHDALOVÁ JE NADŠENEC NABITÝ NEZDOLNOU ENERGIÍ. NIČÍM JI
NEZASKOČÍTE, DO VŠEHO JDE NAPLNO. NEDÁVNO SE SPOLU S FOTBALOVOU
AMFOROU VRÁTILA Z NÁROČNÉ CESTY PO JIŽNÍ AMERICE. A PODĚLILA SE
S NÁMI O SVÉ CESTOVATELSKÉ I KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY.

Křižovatkou na červenou

S Amforou jsme navštívili Chile,
Paraguay a Brazílii. Zájezd to byl
krásný, ale únavný. Samotný let
už člověk přežije, ale neustálé
stěhování se na letiště, odbavo-
vání a čekání je úmorné. Chile leží
u moře, Paraguay nikoli, takže už
v tom je trošku rozdíl a navíc mě
například v Paraguayi překvapil
způsob, jakým jsme tam cestova-
li. Přistavili nám autobus, před
námi jeli dva motorizovaní policaj-
ti, potom jeden policejní vůz se
zapnutými světly a za námi totéž.
Jela jsem podobným způsobem
vůbec poprvé v životě a musím
říci, že to bylo příjemné, protože
jsme i křižovatky projížděli na čer-
venou! Naši motorizovaní policajti
svou práci zvládali skvěle. Mohli
jste si sami vybrat. Buď si říci, že
patříte k významné delegaci,
však také naši kluci měli hrát fot-
bal se zdejším prezidentem,
nebo že je v této zemi hodně
nebezpečno. Já jsem si raději
vybrala delegaci, byť nebezpečí
tam také může být velice reálné.
Všude je spousta policajtů, ale
ne že by měli jen bambitky
u pasu, oni mají rovnou kvéry!

Kouzlo jihoamerické kuchyně

V Chile jsem si dopřávala přede-
vším sushi. Nesmírně mi chutná,
ale u nás mám občas strach
z toho, zda je čerstvé. Chile je
přímořský stát, a proto jsem
zdejšímu sushi věřila. A přímo se
jím přecpávala! Úžasné jsou
v jihoamerické kuchyni také ste-
aky a jehněčí. Servírují vám je na
ohromných grilovacích jehlách,
takových zvláštních mečích.
Právě na nich maso přinesou
a rovnou před vámi z té úžasné
dobroty ukrajují. I tam ale hodně
záleží na místě, kam přijdete.
Někde podávají maso tak tuhé,
že z něho můžete jen vycucávat
šťávu a při nejlepší vůli je ne-
užvýkáte. Ale když se podaří,
jsou zdejší nádherné hovězí ste-

aky a měkoučké jehněčí úplná
balada! Je zvláštní, že kouzlo
jihoamerické kuchyně není
v cizokrajných kořeních. 
V Sao Paolu jsem se třeba ptala
jedné krajanky, jaká koření po-
užívají. Jmenovala mi cizím
názvem bobkový list a další
druhy, které u nás běžně dosta-
nete. Nemusela jsem si tedy
odtud ani žádná zvláštní koření
vozit. Vydyndala jsem však
v Brazílii recept na neskutečně
dobré houbové rizoto. Vůbec při-
tom nevím, jak jsem to dokázala.
Rukama nohama, hatla patla,
recept jsem ale získala a nechala
si jej od naší průvodkyně přelo-
žit. Ona ale asi moc kuchařka
nebude, takže něco jí také
zůstalo neznámé. A já musím
vystopovat, co schází. Nechci
lidem doporučovat, co jsem
sama nevyzkoušela. Ale úplně
nejvíc mi v Jižní Americe chutnal
grilovaný ananas. Je šíleně
dobrý, mohla jsem se po něm
utlouct. Navíc se ananas  dopo-

ručuje jako absolutní dietní 
jednička. 

Otřeseme váhou

Pocházím z velice chudé rodiny
a u nás doma se podávaly
omáčky, knedlíky a k nim malin-
ký kousek masa. Stejně jako
oba moji vnuci omáčky miluji
dodnes, ale pojednou cítíte, že
je třeba jídelníček radikálně změ-
nit. Tělo už v určitém věku
nespaluje tak, jak by mělo. Mám
doma spoustu knížek o zdravé
výživě a dělené stravě. Listuji si
v nich, ale stejně mi dělá pro-
blém si vybrat a dodržovat
podle nich přesný stravovací
režim. Proto jsem si řekla, že
jediná možnost je, abych i já
měla podobnou hubnoucí
kuchařku. Spolu s kamarádkou
Alenou Bartoňovou jsme napsa-
ly knížku Třicet dní, které otřásly
váhou. Alena se s ničím nepáře
a to se mi na ní libí. Její teta
vážila 120 kg a Alena si řekla, 

že ji zhubne. Bavily jsme se
o tom a já jí povídám: zapisuj
recepty, potom je vyzkoušíme.
Naše knížka tedy vznikla díky
silnější tetě. Obsahuje jídelníček
s jídly ze zeleniny a z produktů
zdravé výživy, jako jsou třeba
špaldová nebo kukuřičná
mouka. A kdo jeho zásady
dodržuje, skutečně zhubne.
Mám dokonce i příznivé ohlasy.
Třeba Adélka, přítelkyně Petra
Salavy, prezidenta Amfory, mi
nedávno volala, že na to najeli
a už mají nějaká kila dole. I mě
moc těší, pokud zjistím, že mé
snažení má nějaký smysl i pro
druhé lidi. V Jižní Americe jsem
si tedy v dobré víře dopřávala
dietní ananas. Jenže díky jedi-
nečným tamějším steakům pře-
sto cítím, že s nadcházejícím
jarem musím i já otřást svou
váhou. Přeji tedy vám všem
krásné zážitky na cestách i při
dietním vaření. 

Vaše Jiřina Bohdalová

Foto: Vašek Vašák

DESET NEJLEP·ÍCH âESK¯CH
RESTAURACÍ V ROCE 2005

1. FOUR SEASONS, ALLEGRO 1730 Kč

2. RADISSON SAS, ALCRON 1460 Kč

3. LE TERROIR 1280 Kč

4. OBECNÍ DŮM, FRANCOUZSKÁ RESTAURACE 1120 Kč

5. RADISSON SAS, LA ROTONDE 1500 Kč

6. AROMI 770 Kč

7. AMBIENTE BRASILEIRO I. 760 Kč

8. U KASTELÁNA 930 Kč

9. STŘEDOVĚKÁ KRČMA 420 Kč

10. KAMPA FISH 1000 Kč

Cena zachycuje průměrnou konzumaci na osobu

GASTRONOMIE str. 52 únor 06 Z CEST str. 53 únor 06

Z CHILE ROVNOU NA VÁHUKDO JE NEJLEPŠÍ?
SOUPEŘENÍ A ŽEBŘÍČKY DNES PATŘÍ NEODMYSLITELNĚ KE KAŽDÉ LIDSKÉ ČIN-
NOSTI. ZAČALO TO KDYSI SPORTEM A DNES UŽ NENÍ NIC, CO BY NEBYLO POD
DROBNOHLEDEM MĚŘITELŮ. A PLATÍ TO I PRO GASTRONOMI. AČKOLIV – CO
KDYŽ VLASTNĚ VŠECHNO ZAČALO PROSTOU OTÁZKOU: KDE SE NEJLÍP VAŘÍ?

Jiřina Bohdalová s indiány z kmene Maka (Paraguay).

Ital Vito Mollica, šéfkuchař restaurace Allegro v pražském hotelu Four Seasons. 

Foto: ČTK



S TOUTO OTÁZKOU JSME OSLOVILI ŠPIČKOVÉ ČESKÉ
MÓDNÍ NÁVRHÁŘE - ALICI ABRAHAM, TVŮRČÍ DVOJICI
ALEŠBÁRY A PAVLA JEVULU. ODPOVĚDI NÁS VYLOŽENĚ
POTĚŠILY. VŠICHNI SE SHODUJÍ V TOM, ŽE SITUACE
V ČESKÉ MÓDĚ VŮBEC NENÍ ŠPATNÁ. 

Nejsme módní outsideři

Alice Abraham, která je majitel-
kou příjemného obchodu přímo
v centru Prahy, si v tomto roce
razantně pootevřela dveře do
světa. Koncem ledna  britská
televize Brighton TV natočila
dokument o její tvorbě. Průvod-
kyní pořadu je světová super-
modelka Jodie Kidd. "Mám
z toho ohromnou radost," usmí-
vá se sympatická Alice. "Pořad
se totiž vysílá ve všech módních
metropolích, včetně Tokia,
Hongkongu nebo Cape Townu.
O mé modely navíc projevili
zájem i nákupčí velké sítě luxus-
ních obchodů na Floridě." 
Ze slov Alice je patrné, že česká
móda nemusí být ani ve světo-
vém měřítku opomíjeným outsi-
derem. Pokud si někdo vzpo-
mene na stav české módy
z doby krátce po revoluci, je mu
jasné, že ve světovém módním
byznysu nás tehdy sotva mohl
někdo reprezentovat. Dnes je
však situace nesrovnatelně jiná.
Mladým návrhářům už nechybí
kreativita, schopnosti, sebevě-
domí a ani jazykové vybavení.
Mají v rukou všechny šance
prosadit se. 
Pavel Jevula vstoupil mezi hvěz-
dy české módy velice razantně.
Na loňském veletrhu módy Styl
a Kabo v Brně získal prestižní
titul Top Styl Designer za kolek-
ci, která porotě i divákům na
dlouho vyrazila dech. Inspiroval
se v ní totiž oblečením lidí, kteří
byli nuceni žít v koncentračních
táborech. A svým příznivcům
nedovolí vydechnout ani dnes.
"Spolupracuji s českou módní
značkou Rialto," doplňuje Pavel.
"Právě připravujeme focení
katalogu. Dokončujeme kolekci
a zároveň se studenty JAMU

v Brně připravujeme videopro-
jekci pro únorový veletrh Styl
a Kabo. Už dnes vím, že 
kromě herců a modelek v něm
budou hrát i tank a kalašnikovy.
S týmem z veletrhu dnes
domlouváme choreografii a shá-
níme doplňky."  
Pavel při své práci nedávno
ocenil i význam Hospodářské
komory ČR. "Určitě je pro uměl-
ce velice důležitá v navazování
kontaktů," vysvětluje. "Nikdo
vám nic nenaservíruje pod nos
a je třeba využít každé šance.
Právě s pomocí Hospodářské
komory České republiky jsem
spolu s dalšími kolegy získal
možnost prezentace své tvorby
na velvyslanectví ČR ve Vídni.
Je to úžasná zkušenost a navíc
také jedna z možností, jak se
prosadit i za hranicemi naší
země."
"Móda je dnes u nás podnikání,
jako každé jiné," potvrzuje
brněnská manželská dvojice
Báry a Aleše Šeligových, kteří
se prezentují pod módní znač-
kou AlešBáry. 
V současné době dokončují
studia na vysoké škole a proto
se věnují především módním
doplňkům. Například jejich klo-
bouky už jsou tak vyhlášené, že
se objevily třeba v pořadu
Banánové rybičky Haliny Paw-
lowské. Jinak ovšem Bára
a Aleš připravují doplňky i pro
přehlídky nejrůznějších známých
jmen české módy. "Myslím si,
že zpočátku, na té pomyslné
startovací dráze, jsou na tom
všichni čeští módní návrháři
stejně," vysvětluje Aleš.  "Pak je
ale důležité, abyste si dokázali
vybudovat své vlastní zázemí.
Vůbec potom nezáleží na tom,
zda se prosadíte pod vaší vlast-
ní módní značkou, nebo jako

designéři v zázemí velké módní
firmy. Podstatné je dělat práci,
které se věnujete na stále vyšší
úrovni a zachovat si přitom pat-
řičný odstup. A také, a to
s Bárou považujeme za velmi
důležité, je nutné zachovat si
nezávislost na komerci. Jedině
tak si v módní branži udržíte
svou tvář."

Všude dobře, ve světě 
nejlíp?

České módní magazíny se
předhánějí v popisech prestiž-
ních přehlídek na milánských,
pařížských nebo newyorských
molech. Kupní síla za hranicemi
naší domoviny je logicky vyšší,
a především lidé v zahraničí si
dříve než my navykli, jak je důle-
žité dobře vypadat a také, jak
podstatná je pro člověka i pravi-
delná razantní proměna jeho
šatníku. Přesto se naši mladí
módní návrháři nebojí konkuren-
ce a o srovnání podmínek u nás
a ve světě mluví s přehledem
a věcně.   
"Všude je přece chleba o dvou
kůrkách," říká Pavel Jevula.
"Tradiční česká představa
o pečených holubech je abso-
lutně mylná. Prosazení se ve
světě je dnes především otáz-
kou dobré znalosti jazyků, bez
které nemáte šanci se prosadit
ve vůbec žádném oboru.  Návr-
hář Jakub Polanka, který nějaký
čas studoval v Paříži, mi
vysvětlil, že bez silného finanční-
ho zázemí dnes v zahraniční
módě vůbec nemůžete fungo-
vat. To, co pro vás v Čechách
někdo udělá z kamarádství
a vám to přitom ve vaší branži
třeba neskutečně pomůže, je
v zahraničí nepředstavitelně
drahé. Jen z pouhého přátelství

pro vás ale neudělá nikdo nic.
Možná i proto mě práce
v zahraničí nijak zvlášť neláká.
Chápu, že je to úžasná zkuše-
nost, ale chci žít u nás."
Na tento problém má zajímavý
názor i Alice Abraham. Vychází
mimo jiné z otázky, která dnes
trápí řadu našich výrobců. Váží-
me si vůbec dostatečně čes-
kých produktů? 
"Mám pocit, že ve světě obecně
panuje větší respekt k práci,"
vysvětluje Alice. "Ve Francii je
například každý rok vypsán
konkurz pro mladé talenty a ti,
co vyhrají, jsou vydatně sponzo-
rováni. Minulý rok získal nejlepší
z mladých módních talentů
částku  asi patnáct tisíc euro na
jednu kolekci. S takovou investi-
cí už přece můžete ukázat na
nějakém Fashion weeku světu,
co umíte! A pokud se budete
ptát na to, co je příčinou světo-
vého úspěchu mnoha italských
návrhářů, mohu vám klidně říci,
že je to národní nacionalismus!
Italští návrháři, umělci a zpěváci
jsou bezmezně podporováni
a zbožňováni celým národem.
Mohou dělat cokoli a Italové to
budou milovat a kupovat. Řek-
něte mi, kolik Čechů si něco
koupí jen proto, že je to české?
A navíc tuto věc ještě stačí
s nadšením doporučit přáte-
lům?" 
Úcta k českým produktům nám
tedy stále ještě schází. Obecné
české povědomí je  světem
zahraničních značek většinou
zcela okouzleno. Bohužel.

Sehnat obchod je boj

Pro většinu módních návrhářů je
stěžejním problémem obchod
nebo alespoň kontakt na galerii
na dobrém prodejním místě.

A to je problém. Obvykle to
znamená získat alespoň několik
čtverečních metrů přímo v cent-
ru většího města, v blízkosti
luxusních obchodů a turistic-
kých tras. Obchůdek zastrčený
kdesi na periferii ztrácí pro pod-
nikatele v módě prakticky jaký-
koli význam. Ideální je, pokud
se součástí obchodu může stát
třeba i malá kavárna, nebo je
jeho rozloha taková, že majiteli
umožní prezentovat zde pravi-
delně s módní sezónou nejno-
vější kolekce. Výhodu mají
v tomto směru AlešBáry. Poda-
řilo se jim propojit ateliér přímo
s vlastním bytem. 
"Obchod nemáme a ani jej
nesháníme," potvrzuje Aleš Šeli-
ga. "Zdá se nám ideální, že
jsme propojením ateliéru a bytu
vyřešili dvě věci najednou. Navíc
i zákazník, který k nám přijde,
může mít pocit příjemného
domácího prostředí, kde se mu
věnujeme, mluvíme s ním o jeho
představách a on se tak možná
cítí i lépe než v neosobním pro-
středí butiku. Samozřejmě, že
náš byt je této variantě přizpů-
sobený a oddělujeme striktně
pracovní a soukromou zónu."
O tom, že situace na českém
trhu realit vůbec není růžová, ví
své i Alice Abraham. "Pokud jde
o pronájem komerčních prostor,
situace u nás je skutečně velmi
špatná," říká Alice. "Sehnat
obchod na dobrém místě je
nekonečný boj. Nájmy v Praze
jsou neúměrně vysoké a neod-
povídají standardní kupní síle.
Proto jsem situaci řešila pro-
nájmem menších obchodů, pře-
stože bych samozřejmě mno-
hem raději disponovala jedním
velkým."
Slova svých kolegů potvrzuje
i Pavel Jevula. "Nájmy obchod-
ních prostor jsou u nás velice
vysoké," říká. "A protože kupní
síla je dost malá, já sám raději
v komerční oblasti spolupracuji
s finančně silnějšími partnery."

Podnikatel hledá sponzora

K všednímu dni podnikatele
patří vyjednávání na úřadech.
Návrháři jsou duší i zaměřením
především nepraktičtí umělci
a proto s ním mnohdy mohou
mít problém. Zajímalo nás, jak
to skutečně je, a také, zda je
pro ně obtížné sehnat pro svou
tvorbu sponzory. "Žádné problé-
my s úřady jsem nezazname-

nal," říká Pavel Jevula. "Mám
spíš pocit, že jsem podezřelý
jako muž - návrhář. Obor oděvní
branže je zřejmě obecně pod-
ceňován. Ale to platí nejen
u nás. Sponzoring je zase pře-
devším záležitost osobního jed-
nání, kontaktů a umění přesvěd-
čit člověka, který sedí naproti
vám, o tom, že si stojíte za svou
věcí a své závazky splníte na
sto procent. Většinou se dokážu
na nějaké formě spolupráce
domluvit."
AlešBáry zase potvrzují dobrou
zkušenost se sháněním sponzo-
rů pro materiály, s nimiž pracují.
Velmi samostatný postoj ke
sponzoringu zaujala Alice Abra-
ham:  "Nemám pocit, že by
móda v této zemi spadala do
oblasti, která se nějak zvlášť
sponzoruje. Kdykoli jsem oslovi-
la určitou velkou firmu s tím, že
bych ráda prezentovala svou
novou kolekci ve spojení s jejich
produktem, neuspěla jsem.
Dnes proto vnímám úsilí o zís-
kání sponzora jako zbytečnou
ztrátu energie a času a své pro-
jekty si raději financuji sama."

Jak se tedy vede návrhářům
v Čechách?

Alice Abraham: "Není lehké
cenově konkurovat řetězcům
typu H&M, Zara atd., ale na
druhé straně, pokud je člověk
zaměřený na kvalitu, výjimečný
design a vybranou klientelu, lze
z daného pomyslného "soubo-
je" vyjít se ctí. Myslím si, že situ-
ace v české módě vůbec není
špatná."
Pavel Jevula: "Vše je ovlivněno
mírou návrhářova “podbízení se“
zákazníkům. Snažím se vždy
najít hranici mezi praktičností
a nositelností. Česká móda je
pro mne stále radost, mám
pocit, že i českým návrhářům
se dobře daří a jediné, k čemu
se nesmějí snížit, je podceňovat
zákazníka."
AlešBáry: "Mám pocit, že si
dnes čeští módní návrháři
vedou velice slušně. A pokud se
po českých módních obcho-
dech rozhlédnete, určitě tam
uvidíte práci, která je svou kvali-
tou srovnatelná se světem
a zaslouží si respekt."

aš
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AlešBáry, Pavla Jevuly a Alice Abraham

Pavel Jevula 
připravuje kolekci s palčivou tematikou
terorismu. Typické jsou pro ni vysoké
stojáky zapnuté až po bradu a tajemné
tmavé a kontrastní rudé barvy

AlešBáry
chystají retrospektivní výstavu

< Alice Abraham 
připravuje na léto 2006 kolekci inspiro-
vanou mořem a západem Slunce
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Jak se daří české módě?



Umělecké agentury mají na internetu i ve Zlatých strán-
kách mocné zastoupení. Jakoby každý, kdo vlastní mobil,
fax a pár kontaktů v branži, získal pocit, že může být
dobrým agentem. O tom, jak důležitá je pro umělce kva-
litní agentura, hovoří houslový virtuos Pavel Šporcl
a majitel největší české umělecké agentury Petr Novotný.

Před lety u nás všechny umělce
bez rozdílu zastupovalo pouze
několik povolených agentur.
Dnes je situace výrazně jiná.
Prakticky na každém rohu nara-
zíte na někoho, kdo je ochotný
nabídnout vám kvalitní casting,
zajištění prezentace firmy, orga-
nizaci koncertu nebo jiné umě-
lecké show. Mnozí umělci prožijí
v zázemí stabilní agentury skvě-
lé pracovní období, jinde však
vzájemná spolupráce skřípe. 
Ve světě je úplně běžné, že
špičkoví umělci mají vlastního
personálního agenta. Je jejich
druhým já, stará se o to, aby se
klient mohl soustředit pouze na
svou práci.
David Schifter je ředitelem jedné
z největších světových umělec-
kých agentur Hollywood East
Casting. K tomu, aby jeho
agentura získala tak prestižní
post, ve velké míře napomohlo
i Davidovo vlastní renomé. Více
než patnáct let totiž sám jako
žurnalista, producent a režisér
získával významná ocenění za
své investigativní reportáže.
"V Americe je pro tento druh
byznysu určitě velmi důležité,
aby vás lidé mediálně znali.
Chcete-li založit uměleckou
nebo castingovou agenturu,
působí důvěryhodněji, pokud
lidé mají ponětí o vaší vlastní
práci. Lépe se mi navazují kon-
takty, jsem si blíže s významný-
mi lidmi, protože jsem se s nimi
dříve setkával jako novinář. Při-
pravujeme tak castingy třeba
pro show Donalda Trumpa The
Apprentice nebo oblíbenou
show American Idol," říká David.
Pro USA je vůbec typické, že
sféra uměleckých agentur je
mnohem více polarizovaná.
Najdete tu umělecké agentury

prakticky pro všechny. Agentura
Native American tak například
zastupuje indiánské umělce, své
zastoupení mají umělci křesťan-
ští i adrenalinoví sportovci. 

Investice do talentu

Situace se výrazně mění
i v Čechách. Herec a moderátor
Petr Novotný je majitelem nej-
větší české umělecké agentury
Firma 6 P. Zastupuje nejen
známé umělce, ale prostor dává
i mladým talentům. Nejnověji
jsou jimi třeba Jiří Mádl, Michael
Foret nebo Alice Konečná.
"Dobrá agentura a dobrý mana-
žer jsou pro umělce naprosto
nezbytné subjekty," vysvětluje
Petr. "Nejde jen o prosté admi-
nistrativní záležitosti, agentura
pomáhá umělcům i ve vlastní
tvorbě, v propagaci, ve vytváře-
ní image. Pokud si navzájem
opravdu vyhoví, dokáží spolu
hodně, ba mnohdy se dějí
i zázraky."
Na otázku, jakým způsobem si
mají mladí umělci vybrat oprav-
du kvalitní agenturu, odpovídá
Petr jednoznačně: "Těžší otázku
jste mi nemohli položit. Nerad
to říkám, ale začínající umělec
potřebuje především finanční
dotaci, bohatou agenturu, sol-
ventní zázemí. Pořadatelé si ho
nebudou objednávat, pokud
není populární. Je-li to například
zpěvák, potřebuje nahrávky,
které někdo musí natočit, aby
se mohly nabídnout vydavate-
lům. Potřebuje mít řízené P.R.,
propagační materiály… to
všechno stojí peníze a výsledek
je nejistý. V dnešní době si
v Čechách začínající umělec
agenturu nevybírá, spíše se sám
nabízí všem a věří, že se někte-

rá chytne a bude ochotna do
jeho talentu investovat. Za
korektní považujeme to, že mla-
dým umělcům nic neslibujeme.
Hned na začátku naší spoluprá-
ce všem říkáme, že je to loterie,
ve které nevyhrává každý. Žádá-
me po nich jen práci a další
práci, snažíme se je vést,
pomáháme s repertoárem,
obklopíme je odborníky a nabí-
zíme je především do programů,
které pro naše klienty sami
sestavujeme. Pokud nám klient
věří, umělec má zakázky, jezdí,
vystupuje, zdokonaluje se. Když
však klient novému jménu nevě-
ří, vyškrtne nám ho z navrhova-
ného seznamu umělců a chce
ho nahradit známějším jménem.
Stává-li se to často, začínající
umělec prohrává a to nám bývá
líto. Našim ideálem je dostat
našeho celkem neznámého
umělce do všeobecného pově-
domí, začlenit ho do hlavního
proudu showbyznysu, jako se
nám to povedlo například
u tanečníka Yemiho a jeho sku-
piny JAD.  
Začínající umělce bych varoval
před agenturami, které hodně
slibují a málo plní, před mana-
žery, kteří platí, až když zaplatí
pořadatel, jakož i před všemi,
kteří umělce „kasírují“. Správná
agentura by měla umělci dát
celý jeho honorář a žít z provizní
přirážky, kterou si k honoráři při-
počítává," shrnuje Petr Novotný.
U houslisty Pavla Šporcla
o vhodné investici do umělce
bezesporu není pochyb. Ve
svém oboru patří k absolutní
světové špičce. A jeho vlastní
zkušenost s agenturou?
"Schopný agent či agentura
jsou samozřejmě velmi důležitou
součástí mé profese a velká

pomoc," říká Pavel. "Pokud se
chce člověk plně soustředit na
svou hru, potřebuje někoho,
kdo mu zajistí určitý servis,
udělá promo, připraví smlouvy.
Najít takového člověka je ale
velmi těžké. Potřebujete k němu
mít naprostou důvěru. Já jsem
v této chvíli po mnoha letech
bez osobního manažera a spo-
lupracuji s několika agenturami
doma i ve světě. Mám kolem
sebe mnoho lidí, s nimiž spolu-
pracuji, od mediální agentury až
ke stylistovi, vizážistce, houslaři.
Vybírám si je samozřejmě podle
kvality, ale mám navíc ještě
jednu zásadu: Se svými spolu-
pracovníky si musím rozumět
i v osobní rovině."   

Peníze se musí točit

V showbyznysu se logicky točí
velké peníze. Málokterý majitel
agentury si troufne na opravdu
velkou akci, která automaticky
může být i ztrátová. Agentura
Petra Novotného připravovala
například otevření Sazka Arény.
Podílel se na něm kromě 2500
umělců ještě 180členný štáb.
Na koncertu Nedvědi na Stra-
hově pracovalo 230 lidí v sedmi
štábech. Na otázku, jak jsou
lidé, kteří pro něho pracují,
ohodnoceni, Petr Novotný
odpovídá: "Všichni bezezbytku
jsou odměňováni předem urče-
nou částkou, která se vypočítá-
vá ze zisku každé akce zvlášť -
neboli dostanou podíl z peněz,
které pro firmu svými nápady
nebo svou prací vygenerují.
Každý ví předem, kolik si vydě-
lá, pokud zakázku úspěšně
dovrší. Naše počítače mu v pří-
padě nejistoty jeho podíl na
zisku kdykoliv rády vypočítají.

Čím více se manažeři pro mou
firmu otáčejí, tím více si vydělají.
Někteří pracují i 16 hodin denně
a jejich odměna tomu odpovídá." 

Mnohem tvrdší konkurence

Pavel Šporcl si prošel nelehkým
obdobím, kdy se kromě hudby
musel naučit i praktičtějším
věcem. Vzpomíná si, jakým pro-
blémem pro něho třeba bylo,
říci si o honorář. "Pokud se ale
dnes chce muzikant uživit, musí
se to naučit. Doba už je taková.
Učím se každým dnem, vedu
mnoho obchodních jednání
a řeším spoustu věcí." Pokud
jde o srovnání se zahraničím,
nevychází z něho podle Pavla
Česká republika vůbec špatně.
"Záleží na typu umělce a agen-
tuře samotné," vysvětluje Pavel.
"Jste-li hvězda, je vaše situace
samozřejmě jiná, než když stojí
vaše jméno na konci seznamu.
U nás je situace v mnohém
podobná jako venku, ale bohu-
žel chybí velká agentura, která
by dokázala zahraničí konkuro-
vat. Čeští muzikanti mají proti
zahraničním kolegům velkou
výhodu v tom, že v naší zemi se
stále pořádá mnoho koncertů.
Dokonce i v malých městech.
Nic podobného, alespoň
v takovém měřítku, v zahraničí
nefunguje. Na západ od našich
hranic je mnoho výborných
agentur, ale také daleko větší
konkurence. Hudební život je
tam podstatně tvrdší."

Jeden nápad denně

Podnikání v umělecké agentuře
je podle všeho byznys jako
každý jiný. Vyžaduje vůli, energii,
schopnosti a velkou míru štěstí.

Člověk, který agenturu vlastní,
by však podle Petra Novotného
měl mít jeden ne zcela normální
nápad denně. "Zakládám si na
tom, že mám denně minimálně
jeden nápad, který není tak
úplně normální a vyžaduje tro-
chu odvahy a netradičního myš-
lení. Mám ovšem ve své blízkos-
ti dva lidi, kteří mě dokážou
rychle postavit na zem. Když se
jim to nezdá, já ustoupím
a druhý den vymyslím něco jiné-
ho. Někdy jdu i proti nim, ale
nerad. Už se mi to mockrát
vyplatilo (třeba Nedvědi na Stra-
hově se nezdáli v mém okolí
prostě nikomu!), ale taky jsem
se už párkrát spálil. Přesto se
každý den v naší zemi koná
několik akcí, které pořádáme,
případně se na nich podílíme.
Loni jich bylo kolem dvou tisíc,
letos ještě víc."
Zajímavý nápad měl v poslední
době i Pavel Šporcl. Po letech
začal koncertovat bez svých
pověstných šátků na hlavě. Je
to snad výsledek působení sty-
listy nebo tlaku zastupující agen-
tury? "Ale vůbec ne," směje se
Pavel. "Šátky jsem nosil oprav-
du hodně dlouho. Snažil jsem
se tak přitáhnout mladé lidi ke
klasické hudbě a snad se mi to
podařilo. Pak už jsem ale cítil,
že je to trošku svazující a také
bych se šátkem těžko vydržel
do padesátky. Vůbec nejde
o agenturu. Jen jsem čekal na
vhodnou dobu pro změnu, která
přišla s novou sezónou, novým
albem a singlem. Nikde jsem ale
neřekl, že si šátek občas opět
neuvážu. Budu se zkrátka snažit
být stále svůj."

aš
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a archiv Petra Novotného

Pavel Šporcl Petr Novotný
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Dobrá agentura nic neslibuje

HOUSLISTA PAVEL ŠPORCL 

patří k absolutní světové hudební špičce. Koncertuje
v USA, Německu, Španělsku, Japonsku a nyní připravuje
i turné po Čechách. Je držitelem Ceny Bohuslava Martinů
stejně jako vítězem proslulé mezinárodní soutěže Holland
Music Sessions. Před dvěma měsíci vydal své poslední CD
se skladbami pro housle a klavír Antonína Dvořáka, které
se rázem stalo třetí nejlépe prodávanou deskou klasické
hudby za minulý rok. A to i přes to, že na pultech obchodů
bylo teprve měsíc. Druhá nejprodávanější deska je také
Pavlova. Je to jeho předchozí album Paganini. Nedávno
natočil i první popový singl Halliuve, který složil společně
s Ondřejem Soukupem. Miluje hru na housle, cvičí tři až
čtyři hodiny denně a tvrdí, že s houslemi je neustále šťast-
ný. Odložil šátek a podle vlastních slov právě prožívá obdo-
bí free elegance, dlouhých vlasů a hudby Antonína Dvořáka.
Pavel citlivě vnímá i rozdíl mezi publikem z jednotlivých
zemí. Tvrdí, že třeba Američané jsou  otevření, dávají více
najevo své emoce. Japonci jsou jejich pravý opak, zato
jsou věrnějšími fanoušky. A Češi patří k vůbec nejsoustře-
děnějším posluchačům. 

PETR NOVOTNÝ 

je známou osobností českého showbyznysu. Majitel umě-
lecké agentury právě odevzdává do tisku kuchařskou knihu
VAJEČNÝ SEN, která je věnovaná receptům na nápoje,
poháry, dezerty, ale i hlavní jídla s vaječným koňakem.
Spolu s Františkem Ringo Čechem připravuje cestopis ze
společných cest v Anglii, Thajsku, USA, Mongolsku a Jor-
dánsku. Právě se chystají do Argentiny a Macaa.
Jako producent se Petr Novotný těší na knížku Jak jsem se
bavil v politice, kterou vydá ve své firmě dr. Zdeňkovi Šara-
patkovi. A v umělecké agentuře se těší na spolupráci
s Jiřím Mádlem, kterého v těchto dnech exkluzivně získali.
Podle vlastních slov ho naopak vůbec netěší, že stát příliš
nepodporuje střední podnikatele, štvou ho odvody i DPH.
"Mrzí mě, že současná vláda nemá ráda boháče, že slovo
milionář má hanlivý přízvuk, že zisk je u nás stále něco
nepatřičného," doplňuje. "Přiznání, že vše, co ve své firmě
děláte, děláte pro peníze a zisk, vás diskvalifikuje. Všichni
chtějí dobře placenou práci, ale na ty, kteří jim ji obstarají,
se dnes pohlíží jako na vydřiduchy a současné orgány stát-
ní správy i moci téhle atmosféře napomáhají."
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100 zlatých pravidel pro úspěšnou kariéru
Richard Templář, Grada, 198 Kč

Máte potřebné vzdělání, jste dobří ve svém
oboru, jste pracovití. Ale jste úspěšní?
Stoupá vaše kariéra vzhůru? 100 zlatých
pravidel pro úspěšnou kariéru vám přinese
výhodu proti těm, kteří jsou zaměření pouze
na to, „co dělají“. Vy zjistíte, že jde hlavně
o to, JAK to dělat a jak ostatní vnímají, že
to děláte. 

Jak motivovat sebe a své spolupracovníky
Rainer Niermeyer, Manule Seyffert, Grada, 137 Kč

Jak motivace funguje a jak ji využít pro
dosažení svých osobních cílů a cílů firmy?
Dozvíte se, jak správně motivovat sami
sebe, jak účinně motivovat své podřízené
a jak rozpoznat a řešit úskalí motivace ve
firmě.

Jak se úspěšně prosadit – Získejte uznání a respekt v práci
i v životě
Susanne Dölz,  Grada, 137 Kč

Chcete pohotově, přesvědčivě a suverénně
vystupovat a jednat? Toužíte po respektu
a uznání? Dnes to ani jinak nejde. Je stále
důležitější cílevědomě se prosazovat – ať už
v pracovních týmech a projektech, u spolu-
pracovníků a nadřízených, u zákazníků
a obchodních partnerů. Posilte svoji osob-
nost, zlepšete svoji argumentaci, buďte
přesvědčiví!

Mzdové účetnictví 2006 – praktický průvodce
Václav Vybíhal a kolektiv, Grada, 329 Kč

Aktualizace k 1. 1. 2006. Odpovídá na
otázky, které řeší mzdové účetní v oblas-
tech pracovního práva, mezd, zdravotního,
důchodového a nemocenského pojištění,
zdaňování příjmů ze závislé činnosti,
cestovních náhrad a dávek státní sociální
podpory. Předností knihy je rovněž přehled-
né a praktické zpracování odborné proble-
matiky s použitím příkladů, tabulek, přehle-
dů a vyplněných formulářů. 

DPH 2006 – úplné znění zákona k 1. 1. 2006
Grada, 49 Kč

Úplné znění zákona o DPH (č. 235/2004
Sb.) po novelách, které byly přijaty v průbě-
hu roku 2005 (obsáhlejší je říjnová). V roce
2005 došlo k několika „nepřímým“ nove-
lám, které znamenají pro plátce a správce
daně odlišný postup. Zákon o DPH byl
novelizován v roce 2005 postupně záko-
nem č.124/2005 Sb., 215/2005 Sb.,
217/2005 Sb., 441/2005 Sb., a v nepo-
slední řadě novelou zákona o daních z příj-
mů č. 545/2005 Sb., s účinnosti od 
1. ledna 2006. 

DPH 2006 – výklad s příklady
Svatopluk Galočík, Oto Paikert, Grada, 199 Kč

Kromě úplného znění zákona o DPH 
i komentář ke všem paragrafům, včetně
jednotlivých odstavců, zákona po novelách. 

Knihy z nakladatelství Grada si můžete objednat

elektronicky v naší redakci na e-mailové adrese: 

sanchezova@komora.cz, kde vám zajistíme zaslání

vybraných titulů na dobírku.

Rubriku připravuje Ilona Sánchezová.

NOVÉ KNIHY
V souladu s únorovým tématem zaměřeným na vzdělávání nabízíme související tituly s úspěšným uplatněním na trhu práce 
a dále aktuálně publikace k DPH a mzdovému účetnictví.

To si musíte přečíst!
O všem se dá psát zábavně i nudně. Když si přečtete název knihy
Ivana Kratochvíla a Václava Cílka O přírodě, řízení a naději / Nabe-
ton (vydalo nakladatelství Alfa Publishing), jste na pochybách, jestli
se do čtení máte vůbec pustit. Ale jestliže tak učiníte, budete ji číst
jako detektivku, kde vrah dobrého životního prostředí je znám, je jen
potřeba ho zkrotit. Vápenky a cementárny v okolí Prahy dělaly nejen
jizvy do krajiny, ale zamořovaly vzduch prachem. Nebudu vám pro-
zrazovat, jak probíhala očista, ale manažer a ředitel Radotínské
vápenky tvrdí, že základem k tomu byla správná privatizace 
a pozvání zahraničního kapitálu. Když srovnáte snímky, jak vypadala 
v osmdesátých letech a jak vypadá dnes, je to jako zázrak. Jistě to
nebylo jednoduché, ale vyžadovalo to odvahu správně se rozhod-
nout, nezříkat se vlastní odpovědnosti, umět řídit nejen chod továr-
ny, ale také lidi. Ivan Kratochvíl se domnívá, že získat lidi, kteří
půjdou do toho se stejným nadšením, je základem dosažení daného
cíle, protože jejich rukama a hlavami se to dá uskutečnit. Ten zápal
pro věc dělá z celé knihy velikou inspiraci, ba dokonce poezii a filo-
zofii. Ne nadarmo tu Ivan Kratochvíl podává jakýsi vlastní výtah 
o dějinách filozofie, neboť každý postoj není jen praktický krok, ale
zároveň výklad světa. Je proto jako pohlazení tvrzení, že zisk není
při hospodaření a výrobě to jediné, čeho se má dosáhnout. Stejně
důležité je vytvořit dobré sociální, přírodní klima, aby lidé mohli pra-
covat s radostí. Kniha Nabeton není jen o tom, jak správně řídit
nějakou výrobu, ale také jak nebýt lhostejní a při vší racionalitě jak
mít nadhled a filozofický názor. A že je možné sepsat to všechno
tak, aby vás to strhlo a vedlo k tvořivému napodobení. 

Milena Nyklová

V období, kdy se z tváře hlavní-
ho města začaly postupně vytrá-
cet staré lokality, ztvárnil tyto
motivy malíř Jan Minařík. V jeho
díle jsou zachycena místa jako
Josefov, čili unikátní původní
zástavba pražského židovského
ghetta, a jednotlivé renesanční,
barokní a klasicistní domy
v oblastech kolem Mariánského
a Linhartského náměstí, v ulicích
Kaprové a Platnéřské. Těžiště
Minaříkovy tvorby olejomaleb
spadá do let 1907 až 1911. V té
době se také změnily plochy
mezi Staroměstským náměstím
a navazující ulicí Dlouhou a veřej-
né prostory u kostela sv. Ducha
a mezi ulicemi Elišky Krásnohor-
ské a Kozí. 
Návštěvníka této pozoruhodné
výstavy jistě zaujme asanace
bývalého Židovského města,
tedy Josefova. Dodnes se vedou
více či méně učené spory
o oprávněnosti tak zásadního
zásahu do organismu města.
Každopádně stísněnost poměrů,

zchátralost objektů a minimální
hygienické podmínky pro jeho
tehdejší obyvatele byly důvo-
dem, že město ve městě zmize-
lo. Kurátorka výstavy Pavla Stát-
níková k tomu říká: „I když cha-
rakter nové zástavby není bez
hodnoty historické, architekto-
nické, kunsthistorické a časem
se jistě z nově vytvořeného urba-
nistického celku stane historická
památka, nelze tehdejší bezpre-
cedentní zničení ojediněle
zachované, organické a v té
chvíli žijící paměti města a jeho
lidí přejít mlčením a ospravedlnit
zjednodušené řešení situace.
Rozsáhlá asanace Josefova
a velké části Starého Města tak
nadále zůstává mementem pro
současnost.“
Díky uměleckému záměru malíře
Jana Minaříka (1862-1937), jenž
studoval na pražské akademii
výtvarných umění a byl žákem
Julia Mařáka, se toto memento
dostane nyní před zraky součas-
ných Pražanů i mimopražských

zájemců o tuto tematiku. Jeho
posedlost zachytit, zdokumento-
vat a předat budoucnosti
„odchod minulosti“ se týkala
i domů na Vyšehradě, Malé Stra-
ně, Hradčanech, Pražském
hradu, ale též i v Bubnech či
v Nuslích. Můžeme mu být vděč-
ni za takový počin.

Minařík kontra přítomnost

Souborná výstava obrazů Jana
Minaříka, která se prostorách
muzea konala naposledy v roce
1984 a jehož díla s pražskou
tematikou zapůjčila řada sou-
kromníků, Národní galerie
v Praze, Krajská galerie výtvarné-
ho umění ve Zlíně, Muzeum
umění Olomouc, Oblastní galerie
vysočina v Jihlavě, Památník
národního písemnictví a Židovské
muzeum, bude konfrontována se
současnými fotografiemi týchž
míst ze stejného nebo téměř stej-
ného stanoviště. Kdyby malíř
Minařík dnes žil, asi by se divil,

kam se podoba Prahy v urbanis-
tickém vývoji dostala, napadne
patrně každého, kdo výstavu
absolvuje. Fotograf Ondřej Polák
(nar. 1968) přijal nevděčnou úlohu
zdokumentovat zásadní změnu
ve zmíněných lokalitách, ovšem
lze věřit, že šlo o práci navýsost
inspirativní. Zvláště proto, že  jako
absolvent Střední průmyslové
školy grafické a později jako stu-
dent FAMU a nyní jako nezávislý
fotograf specializující se na foto-
grafování architektury mohl nalézt
v té konfrontaci určité napětí
v toku dějin. A to je vždy silný
motiv pro pořádání takové nápa-
dité akce pod názvem Zmizelá
Praha Jana Minaříka, jakou
Muzeum hlavního města Prahy 1.
února 2006 otevřelo.
Chtělo by se na závěr říci: „Mistře
Minaříku, promiňte, čas se nedá
zastavit. Ale díky, že jste ho poza-
stavil, když jste ve své době bral
do rukou barvy, štětce a z hlavy
nápady.“

(tš)
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Jak mizela stará Praha
Proměny bořené Prahy dokumentárně zachycené na olejomalbách Jana Minaříka můžete shléd-
nout na souborné výstavě, kterou pořádá od 1. února do 30. dubna Muzeum hlavního města Prahy.

Novoměstské mlýny a Novoměstská vodárenská věž, 1909. Skupina Nových mlýnů,

zbořená v letech 1915-1916. V pozadí věž kostela sv. Klimenta, vlevo Novoměstská

vodárenská věž. Na břehu za jednou z budov je patrná část Vávrova mlýna čp.

1239/II, vzniklého barokní a klasicistní přestavbou na konci 19. století. 

Dům na křižovatce ulic Jáchymovy a Úzké, zachycen stav před r. 1898.  

Ulice Úzká, probíhající přibližně v místech dnešní Maiselovy ulice, ústila na svém již-

ním konci do Mikulášské ulice poblíž kostela sv. Mikuláše na Starém Městě a spojo-

vala tak centrum Josefova s centrem Starého Města.



Na sklonku ledna Škoda předvedla fotografie nového
modelu Roomster. Název Roomster evokuje prostor
a nekonvenčnost. Široké veřejnosti se nová Škoda
Roomster poprvé představí na mezinárodní automobi-
lové výstavě v Ženevě 28. února 2006. A prodávat se
„prostorňák“ začne letos v létě.

Premiéra proskleného, prostor-
ného a poněkud nekonvenčního
auta je pro celou značku hodně
důležitá. Proto Škoda neváhá
v německých podkladech tvrdit,
že čtyřmetrový roomster shora
vypadá jako startující raketa
a silueta střechy připomíná letící
šíp. Některé názory sice říkají,
že "kvůli jedné prosklené
dodávce je to trochu moc hum-
buku," ale šéfům z Mladé Bole-
slavi to optimismus nekalí. 
"Chceme změnit náš usedlejší
design, budoucnost Škodovky 
(třeba i naší příští fabie), půjde 
tímhle směrem. Chceme vyrá-
bět auta, do nichž se vejde
máma, táta, dvě děti a bagáž
na čtrnáct dní v Chorvatsku,"
popisuje vizi značky šéf Vratislav
Kulhánek. A tu roomster napl-
ňuje.
Roomster má kulatější masku,
kterou zdědí i další vozy Škoda.
Vpředu se od normálních vozů
v zásadě ničím neliší. Řidič
i spolujezdec mají uvnitř asi stej-
ně místa jako ve fabii, víc pro-
storu je nad hlavou. Střecha je

navenek hodně výrazná a víc
zasahuje do čelního skla. Vzadu
jsou tři samostatná sedadla,
která lze posunovat dopředu
nebo dozadu až o 15 centimet-
rů. Jednoduchým zákrokem je
lze celá vyjmout a dozadu
postavit třeba jízdní kola. Vzadu
jsou praktické velké dveře.

Kolik stojí prostor

"Ceny zveřejníme 28. února ve
čtvrt na čtyři," říká člen předsta-
venstva Škody Fred Kappler
a zvědavce odkázal na ženev-
ský autosalon, kde se roomster
ukáže světu.
Ale už dnes se spekuluje o ceně
350 tisíc Kč za základní verzi.
Protože se bude vyrábět
v menší sérii kolem 100 tisíc
vozů ročně, nelze jít s cenou
níž. Automobilka však věří, že
nadchne dost lidí ochotných při-
platit si za svérázný vůz.
„Prostorňák“ roomster narostl
na 4,21 metru délky, do šířky
zabírá 1,68 m, střecha je ve
160 centimetrové výšce. Králov-

ským rozvorem 2,62 metru pře-
konává dokonce i novou octavii.
Podvozek vychází z fabie, zadní
nápravu si ovšem konstruktéři
vypůjčili z octavie.

Nabídka motorů

Automobilka prozatím prozradila
nasazení tří benzinových a tří
naftových agregátů. Údajně by
se mělo jednat o benzinové
motory o objemech 1,2; 1,4
a 1,6 litru s výkony 65, 86
a 105 koní. Nejslabší tříválec
vyvine 112 Nm kroutícího
momentu, dva objemnější agre-
gáty 126 a 155 Nm. Nejsilnější
benziňák bude možné pořídit
také s šestistupňovou automa-
tickou převodovkou. 
Nejslabší dieselová čtrnáctistov-
ka poskytne 70 koní a 155 Nm,
o stupínek výše bude agregát
se stejným objemem, ovšem
naladěný na výkon o 10 koní
vyšší a kroutící moment 195
Nm. Na vrcholu spočine 105
koňové TDI s objemem 1,9 litru
(240 Nm). Posledně jmenovaný

motor rozjede roomster na
maximálních 185 km/h. Stovku
roomster pokoří za 11,5 sekun-
dy. Ale to vše jsou zatím doha-
dy a doměnky, teprve v letoš-
ním létě bude jasné, jak je to
doopravdy. Kvůli roomsteru se
zvětšila továrna v Kvasinách,
kde se vyrábí i superb. Po room-
steru přijde nová fabia, pak
nový superb a pak malý džíp
Yeti. Škoda chce růst na Výcho-
dě a její šéf Detlef Wittig před
nedávnem řekl, že si časem umí
představit roční výrobu až jed-
noho milionu aut.

Kdo bude konkurence

A největší konkurenti nové ško-
dovky? Názory se různí a zahr-
nují celou paletu modelů: od
Fordu Fusion, Mazdy 2 a Fiatu
Idea, přes Opel Meriva, až
k Renaultu Kangoo, Citroenu
Berlingo a Fiatu Dobló. Brzy se
ukáže, jetli je roomster opravdu
nový segment na trhu nebo jen
další trochu zajímavá dodávka.

red

Sdružení automobilového prů-
myslu jako spoluvyhlašovatel
ankety „Auto roku 2006
v České republice“ vyhlásilo
v souvislosti s touto anketou,
tak jako v minulém roce, akci
„Dodavatel pro Auto roku 2006
v ČR“. Přihlásit se do ní mohli
jeho členové vyrábějící díly, pří-
slušenství a doplňky pro auto-
mobily nominované do ankety
s tím, že výrobci dodávající své
produkty pro vítězný vůz budou
moci používat označení „Doda-
vatel pro Auto roku 2006 v ČR“.
Význam českého automobilové-
ho průmyslu dokumentuje fakt,

že pouze do akce „Dodavatel
pro Auto roku 2006 v ČR“ při-
hlášené tuzemské firmy (to je 
12 firem z celkem 114 výrobců
skupin, dílů a příslušenství vozi-
del zapojených do činnosti
Sdružení AP) dodávají své pro-
dukty na 60 % ze všech 34
nominovaných vozů pocházejí-
cích z různých zemí a světadílů.
Na vozy evropských značek je
to dokonce 90 %. A mezi fina-
listy ankety „Auto roku 2006
v ČR“ (tj. BMW řady 3, FORD
Focus, HONDA Civic, RENAULT
Clio a SUZUKI Swift) nebyl ani
jediný, který by neměl dodava-

tele z naší země. Vítězem anke-
ty „Auto roku 2006 v ČR“ se
stal FORD Focus, pro něhož
své výrobky dodává (samozřej-
mě mimo jiné) těchto 7 z 12 při-
hlášených dodavatelských
firem:

BARUM CONTINENTAL,

Otrokovice

BRANO GROUP, 

Hradec nad Moravicí

CONSTRUCT A&D PLUS,

Velké Meziříčí

HELLA AUTOTECHNIK,

Mohelnice

SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR,

Hořovice

VISTEON - AUTOPAL, 

Nový Jičín

WITTE Nejdek 

Tyto firmy byly na slavnostním

galavečeru dne 18. ledna 2006

v pražské Sazka Aréně vyhláše-

ny jako „Dodavatelé pro Auto

roku 2006 v ČR“ a obdržely

osvědčení o právu používat

uvedené označení. 

Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

Sdružení Automobilové průmyslu
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NOVÝ PROSTORŇÁK JE TADY!

DODAVATELÉ PRO AUTO ROKU 2006 V ČR

Dvanáctý ročník nejprestižnější
motoristické ankety  Auto roku,
nad kterým poskytla záštitu
Hospodářská komora ČR 
a časopis Komora.cz byl jed-
ním z mediálních partnerů,
vyvrcholil slavnostním vyhláše-
ním 18. ledna v Sazka Aréně,
které vysílala v přímém přenosu
televize Prima. Na druhém
místě skončil vůz Honda Civic,
třetí byl BMW řady 3, čtvrté
místo obsadil Suzuki Swift a
páté místo získal Renault Clio. 
O pořadí rozhodovala 29členná
odborná porota složená 
z předních motoristických novi-
nářů ze všech druhů médií.
Spoluvyhlašovatelem ankety
bylo Sdružení automobilového
průmyslu, které v souvislosti 
s touto anketou vyhlásilo
výsledky druhého ročníku akce
Dodavatel pro Auto roku 2006
(viz článek níže). 

Focus vítězí

"Svým triumfem navázal nový
Focus na úspěch svého před-
chůdce, kterým byl Ford Focus
první generace, jenž byl vyhlá-
šen českým autem roku 1999,"
komentoval vítězství Dušan
Fornůsek, marketingový ředitel
firmy Ford Motor Company.
Soutěže Auto roku 2006 se
zúčastnilo 34 vozů, které byly 
v uplynulém roce uvedeny na

český trh. O první místo pak
bojovalo pět finalistů, mezi
které rozděloval každý z odbor-
ných porotců 25 bodů.
Ford Focus je na českém trhu
k dostání ve tří, čtyř a pětidve-
řové verzi, dále doplněné 
o verze kombi a nabídku velko-
prostorového Focusu C-Max.
Na konci minulého roku pak
byla tato řada ještě doplněna 
o sportovní verzi, Focus ST. 
Ford Focus, tedy vozidlo nižší
střední třídy, si loni v České
republice koupilo 1561 lidí,
čímž se toto vozidlo stalo
šestým nejprodávanějším 
ve své kategorii. 

Loňskou anketu Auto roku
2005 vyhrála Škoda Octavia. 

Ceny v hodnotě 900 000 Kč

Součástí ankety byla soutěž
pro veřejnost. Ta si mohla tip-
nout, který vůz se stane autem
roku. Celkem bylo do uzávěrky
doručeno 111 776 tipů. Na
galavečeru proběhlo slosování
všech tipů a vítěz získal pouká- 
zku v hodnotě 600 000 korun
na nákup jednoho z automobi-
lů přihlášených do ankety. 
K poukázce CCB Finance
poskytne výherci leasing 
s nulovým navýšením do výše

pořizovací ceny vybraného
automobilu 1 milion korun
včetně DPH a pojišťovna
UNIQA mu poskytne na vůz
povinné ručení a havarijní
pojištění na rok zdarma. Dále
pro tento vůz poskytne spo-
lečnost Construct mechanické
zabezpečení vozidel proti krá-
deži Construct. Vylosováni byli
i další výherci. Hodnota všech
cen dosáhla téměř 900 000
korun. Na galavečeru byli
odměněni také vítězové dětské
soutěže (kreslili obrázky na
téma Auto budoucnosti), které
se zúčastnily téměř dva tisíce
dětských malířů. red

Focus vyhlá‰en Autem roku 2006

Foto: Škoda auto



Curling je moderní sport s obnovenou tradicí. Kdysi
dávno si staří Skotové posílali po ledě svou oblíbenou
whisky. Přestože dnešní curleři místo alkoholu odha-
zují kameny, patří curling stále k nejneobvyklejším
sportům současnosti. 

Je to výborná kolektivní hra
plná taktiky i dovednosti, zalo-
žená na principu poslat kámen
po ledové ploše tak, aby se
zastavil co nejvíce ve středu
kruhu, kterému se říká button
nebo také dům. „Hráč si vlastně
sám tvoří hru a vymýšlí různé
strategie, jak kámen do kruhů
co nejlépe umístit. Ten pocit,
když zahrajete kámen, jak jste si
přál, je nepopsatelný,“ říká
Lukáš Plachý z vítězného curlin-
gového týmu na mistrovství
České republiky v mixech
z Brna v roce 2005.

Sportovní etika

Pro úspěch ve hře je nutné být
obratný, myslet takticky a hrát
naplno. I když by se podle her-
ního náčiní, kterým jsou košťata,
mohlo na první pohled zdát, že
hra bude pomalá nebo nudná,
není tomu tak. Kameny přitom
váží skoro dvacet kilogramů!
Tento sport rozvíjí jak fyzické,
tak i morální kvality jedince,
neboť kromě obyčejných spor-
tovních pravidel platí v curlingu
také pravidla etická, zvaná jako
„duch curlingu“. Žádný opra-
vdový curler neporušuje pravidla
hry úmyslně. Hráč, který přes
svou snahu o fair play pravidla
neúmyslně poruší, přizná chybu.
Dobrý hráč raději přijme prohru,
neusiluje o nečestné vítězství za

každou cenu. Důležité je zvítězit
ve smyslu dokázat prvenství sám
sobě, nikoli porazit soupeře. 

Historie curlingu

Hra podobná metané je stará
více než půl tisíciletí. Její přesný
původ není znám, víme jen, že
první zmínky o curlingu pochá-
zejí z počátku 16. století ze
Skotska. Za oceán curling puto-
val s prvními skotskými osadní-
ky. Na olympijských hrách se
tento sport objevil už v letech
1924 a 1928, ovšem záhy se
z olympijské scény vytratil.
Znovu se curling hrál na olympi-
ádě v japonském Naganu v roce
1998. Meznárodní význam
dostala disciplína až v roce
1986 díky vzniku mezinárodní
curlingové federace (ICF), která
byla posléze přejmenována na
dnešní World Curling Federacion
(WCF). Dnes je největší curlingo-
vou velmocí Kanada.

Curling v České republice

Český svaz curlingu (ČSC) vzni-
kl v roce 1990 sdružením něko-
lika pražských klubů. Kluby
mimo Prahu vznikaly až od
půlky devadesátých let. Na jaře
roku 1996 vznikl z iniciativy pro-
fesorského sboru Gymnázia
Matyáše Lercha v Brně 1. CK
Brno, další kluby vznikaly v Trut-
nově, na Kladně a v Sušici.
Dnes existuje v České republice
necelá dvacítka klubů. Od roku
1991 Český svaz curlingu pořá-
dá mistrovství České republiky
v jednotlivých kategoriích. Rep-
rezentace se účastní turnajů
světového poháru a evropského
i světového mistrovství. Čeští
curleři mají zatím k dispozici
jedinou halu specializovanou

přímo na curling, a to v praž-
ských Roztylech.

Jak začít hrát

Ani dnes není u nás curling příliš
známým, natož rozšířeným
sportem. Snad je to částečně
způsobeno tím, že vybavení na
tento sport je dosti finančně
náročné: boty se speciálně
upravenými podrážkami (jedna
klouže, druhá naopak) vyjdou
na čtyři a půl tisíce korun, koště
stojí kolem dvou tisíc. Jednotný
dres na soutěže vyjde třeba na
pět tisíc korun, takže celkovou
výbavu pořídíte za více než
deset tisíc. Zato vše dlouho
vydrží. Nováček si může výstroj
půjčit od svého klubu. Zájemce
o curling má možnost navštívit
kterýkoli z existujících klubů, jet
se podívat na nějakou soutěž
nebo klubový trénink. „Pokud
ho to nadchne, tak ať neváhá
ani minutu. Ideální je, pokud se
domluví čtyři až šest lidí (tým
tvoří čtyři curleři) a založí vlastní
tým, s nímž by hráli pod hlavič-
kou některého klubu,“ vysvětluje
Lukáš Merta z Brna fakt, že
začlenit jednotlivce do sestavy
klubu může být obtížné. „Náš
tým vznikal na GML (Gymnáziu
Matyáše Lecha, pozn. red.), při
kterém je založen 1. CK Brno.
Jednoho dne jsme se rozhodli
to zkusit a už nás tato malá
vášeň nepustila,“ vzpomíná
Lukáš Merta, který také hraje
v létě golf a v zimě lyžuje. Jeho
sportovní kolega Lukáš Plachý,
jehož tým (hrál za Kolibris XP)
loni zvítězil na mistrovství České
republiky v mixech v Brně,
vysvětluje okolnosti vzniku cur-
lingového klubu Rychlopalná
košťata Brno: „Po odchodu
z gymnázia veškeré akce spoje-

né s curlingem už nemohly být
placeny ze školních peněz,
proto jsme se rozhodli se sedmi
dalšími bývalými studenty, že si
založíme svůj vlastní klub. Vznikl
tak vlastně druhý brněnský cur-
lingový klub Rychlopalná košťata.“

Proč zrovna curling?

„Hokej ani krasobruslení nepro-
vozuji z toho prostého důvodu,
že neumím bruslit,“ přiznává
Merta, kterého na curlingu zaujal
nárok na maximální preciznost.
„Jakékoliv smítko může na
dráze udělat s jedoucím kame-
nem divy a jakékoliv vychýlení
ze směru při odhozu je přímo
katastrofální,“ tvrdí Lukáš Merta
a zdůrazňuje rovněž veliký
smysl pro fair play, který hráči
mají, nároky na dobrou a přes-
nou spolupráci celého týmu při
hře a přiznává tomuto sportu
jistý exotický půvab, který u nás
stále ještě má. „Curling má
v sobě nádherné kouzlo, které
člověk objeví, až okusí tuto
hru… a poté už curling neopus-
tí,“ dodává Lukáš Plachý.

Táňa Švrčková

Foto: Klub RKB
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VÁŠEŇ ZVANÁ CURLING

„Zimní hry se nemohou konat
ve stejném čase a na stej-
ném místě jako vlastní olym-
piáda. Což by někdo mohl
chtít například po Nizozem-
cích, aby zhotovili horské
hřebeny? Jediným řešením
je, zřídit jakýsi druh auto-
nomního cyklu zimních her,“ 

řekl na Olympijském kongresu
v Praze roku 1925 zakladatel
novodobých olympiád baron
Pierre de Coubertin. Vycházel
z toho, že už rok před tím se
v Chamonix konal tzv. Týden
zimních sportů v pěti odvětvích,
jehož se zúčastnili sportovci ze
16 zemí. Čechoslováci se tehdy
přihlásili jako první, ač pokladna
jejich olympijského výboru zela
prázdnotou a pouze lyžaři odjeli
s alespoň stejnými čapkami.
Plán, o kterém baron Coubertin
v Praze hovořil, nakonec oprav-
du uvedl v život. Týden sportů
v Chamonix byl totiž přes odpor
Skandinávců dodatečně prohlá-
šen za I. zimní olympijské hry.

Problémový statut amatéra

Stejně jako letní i zimní OH byly
určeny pouze pro amatérské
sportovce. Zdá se až neuvěřitel-
né, že toto omezení jen s drob-
nými úpravami platilo prakticky
celých 70 let. Teprve roku 1974
zasedání MOV ve Vídni rozhodlo
o tom, že sportovci mohou po
dobu přípravy a vlastní soutěže
dostávat podporu od svého
NOV nebo národní federace na
stravu, ubytování, dopravu či
pojištění, přičemž příjem nesmí
překročit částku, kterou by
závodník vydělal za stejnou
dobu prací, a mohl pobírat
vysokoškolská stipendia. Nadále
ovšem nikdy nesměl být profesi-
onálem a jeho jméno či fotogra-
fie mohly být použity pouze
k oficiální reklamě na základě
smlouvy jeho NOV či sportovní
federace, která tím získala pení-
ze na sportovní vybavení; všech-
ny platby však musely být po-

ukazovány těmto organizacím
nikoliv sportovci samotnému.
Jak se ovšem tyto předpisy
obcházely a posléze vysloveně
nedodržovaly, máme ještě v živé
paměti, stejně jako všechna ta
fingovaná zaměstnání... 

Zlato je za milion

A tak není divu, že další vývoj
vzal rychlý spád. O amatérismu
se přestávalo mluvit, až se svě-
tová a tím pádem i olympijská
kolbiště stala otevřeným měře-
ním sil pro všechny. Sport se
proměnil v jeden velký byznys,
v němž jeho aktéři mají velmi
lukrativní profesionální smlouvy
a další značné částky vydělávají
na reklamách díky sponzorům,
kteří do sportu dávají ohromné
částky, neboť sport je pro ně
skvělým obchodním artiklem.
V praxi to znamená, že sporto-
vec si může vydělat, kolik chce
(nebo lépe kolik dokáže). I Český
olympijský výbor od ZOH v roce
1996 vypisuje pro své reprezen-
tanty za medailová umístění
peněžité prémie. Ty letošní činí
podle vítězné příčky pro jednotliv-
ce milion, půl milionu a 300 000
korun, hokejový tým by si rozdělil
deset, sedm či pět milionů.

Jména v síni slávy

Profil zcela nového můstku na
II. ZOH 1928 ve Sv. Mořici se
upravoval téměř do posledních
minut - šťastnější skokané
dosahovali až 70 metrů, jiní
končili v nemocnici. Bronz

Rudolfa Burkerta v tomto poně-
kud hrůzostrašném závodě byl
jediným a na dlouhou dobu také
posledním medailovým úspě-
chem, dalších medailí se naši
sportovci dočkali až po II. svě-
tové válce. Začali to jaksi sym-
bolicky v r. 1948 opět ve Sv.
Mořici a opět bronzovými
medailemi hokejisté, kteří
později vybojovali bronzy ještě
dva, k tomu tři stříbrné a přede-
vším zlatou medaili z Nagana.
Jejich gladiátorské bitvy s Kana-
dou 2:1, kterou Reichel rozhodl
až gólem ze samostatného
nájezdu, a s Rusy 1:0 gólem
Svobody, má skoro celý národ
ještě v živé paměti. Z jednotliv-
ců se zlatem dokázal jako první
ozdobit Jiří Raška, po jehož
nádherném skoku v Grenoblu
prý i hory vydechly úžasem.
Přes pád při trojitém rittbergeru
na stupeň nejvyšší vystoupil

v Sapporu i krasobruslař Ondrej
Nepela, a poté, co svým troj-
ným saltem s pěti vruty překo-
nal snad všechny zákony gravi-
tace, také akrobat Aleš Valenta.
Mezi nejúspěšnější olympioniky
vedle Rašky, jenž si doskočil
i pro stříbrnou medaili, patří dvě
běžkyně: Kateřina Neumannová
s jedním stříbrným a třemi bron-
zovými kovy a Květa Jeriová,
která má vedle stříbra jen
o jeden bronz méně. Do olym-
pijské síně slávy dále patří
stříbrný a bronzový skokan
Ploc, stříbrná běžecká štafeta
žen a krasobruslař Divín, bron-
zoví krasobruslaři Mašková,
Sabovčík a Barna, sjezdařka
Charvátová, běžkyně Šikolová,
skokan Malec, družstvo skoka-
nů a štafeta běžců.

Je tady Turín

Jubilejní XX. zimní olympijské
hry pořádá italský Turín. Česká
reprezentace čítá rekordní počet
83 sportovců. Předseda České-
ho olympijského výboru MUDr.
Milan Jirásek před odjezdem na
ZOH řekl: „Není to jen nejpočet-
nější, ale také nejkvalitnější
výprava všech dob, v níž má
řada sportovců naději na výbor-
ná umístění. Věřím nejméně ve
tři medaile lyžařů, tradičně se
čeká od hokejistů a doufám
i v jiná příjemná překvapení.“
Zda to bylo jen zbožné přání, či
se šéfovská slova skutečně
naplňují, jistě v těchto dnech se
zájmem sledujete.

Ivan Veselý

SPORT

Můžeme se pyšnit tím, že o zimních olympijských
hrách se vlastně rozhodlo v Praze
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HRDINOVÉ BÍLÝCH OLYMPIÁD

Olympijský vítěz v maratonu Stefano

Baldini zahájil 8. prosince v Římě cestu

olympijské pochodně na italském

území. Její plamen 10. února zažehl

oheň při zahájení zimních her v Turíně.

Na ZOH v Turíně Česko reprezentuje 83 sportovců

V historii nejpočetnější česká výprava čítající 63 mužů a 20 žen se účastní letošních XX. zimních olym-
pijských her v Turíně, které se konají od 10. do 26. února. Je tak reálná šance, že nejpočetnější tým
bude také historicky nejúspěšnější.
Největší zastoupení mají letos lyžaři, těch je 37. Právě oni jsou vedle hokejistů jádrem největších očeká-
vání vkládaných do sestavy. Ať již to jsou běžci Kateřina Neumannová či Lukáš Bauer, skokan Jakub
Janda, sjezdařka Šárka Záhrobská nebo akrobati Nikola Sudová či obhájce zlata ze Salt Lake City Aleš
Valenta. Překvapit mohou pochopitelně další sportovci včetně nováčků, kterých je letos více než polo-
vina výpravy.

(tš)

Místo skotské whisky dnes curleři
posílají po ledě kameny těžké 20 kg

Odraz Lukáše Plachého z vítězného
týmu na loňském republikovém 
mistrovství
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ŠACHY

V minulém čísle jste se dozvěděli, co je to ,,sudoku'' a jak jej luštit. Teď se dostává i na ty, kteří si s minulou hádankou poradili ,,levou
zadní''. Na prvním obrázku bude vždy řešení z minulého čísla a druhý obrázek je již nové sudoku. Těžší úroveň spočívá v tom, že je vypl-
něných políček mnohem méně. Je tedy nutné více kombinovat a uvědomit si, kde mohu určitá čísla vyloučit a kde mohou být jen určitá
čísla. To vám již ale napovídám, i když jsou to věci, na které byste přišli sami. Každý vyřešený problém vás posouvá vpřed a pomalu vzniká
krásná závislost – musíte řešit další a další. Já to moc dobře znám...

Alena Netušilová

SUDOKU

Řešení z minulého čísla :
1. … Jxf2!! a bílý se může vzdát, neboť na 2. Kxf2 přijde Sg3 
se ziskem dámy a jinak bílý ztrácí věž. Prosté, že?

Kompoziční šach
Šachová hra je zde již odnepaměti a s výjimkou drobných změn
pravidel se hraje pořád stejně. Stále stejné pole a souboj logiky,
důvtipu a nápaditosti. 
Jak se šachová hra vyvíjela, začali nejlepší hráči připravovat pro ty
ostatní určité pozice, z nichž měli tito hráči najít nejlepší pokračová-
ní a zvítězit. Taková obdoba hádanky či rébusu. A to byl vlastně
zárodek kompozičního šachu, který má dnes již pevná pravidla
a hlavní směry. 
Nejjednodušší jsou dvojtažky. Bílý na tahu musí dát druhým tahem
mat. Pozice je plná figur a bílý má drtivou materiální převahu. Najít
řešení je někdy těžké - je totiž pouze jediné. Další kategorií jsou
vícetažky. Bílý opět s obrovskou převahou musí dát mat nejpozději
třetím, čtvrtým, ale třeba i desátým tahem. Opět platí, že je pouze
jedno jediné řešení. A pak jsou zde studie. Jsou to uměle sestave-
né pozice, ve kterých má bílý zvítězit nebo remizovat. A opět se
nabízí pouze jediné řešení. A je tu také tzv. exošach. Tam už může-
te potkat i figury, které normálně neexistují, můžete hrát na válcové
či širokoúhlé šachovnici a tak podobně. Je to takový pohádkový
svět šachu. 

V dnešním diagramu si připomeneme začátky šachové legendy
Roberta Jamese Fischera. V partii se Samuelem Reshewským jako
bílý na tahu rychle partii rozhodl.

Ing. Miroslav Netušil - mistr FIDE
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Souhlasím, aby Hospodářské komora České republiky využila moje osobní údaje k nabídce svých produktů a služeb. Souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání.

Podle počtu došlých lednových tajenek má křížovka v časopise své opodstatnění. Správné znění minulé tajenky bylo Baťovo
známé: „Náš zákazník, náš pán“. Tři luštitelé získávají tyto hodnotné knihy z nakladatelství Grada: Dagmar Chytlíková, Brno:
Encyklopedie platebních karet; Jiří Mika, Karlovy Vary: Ekonomické a finanční řízení firmy; Helena Šimková, Praha 9: 100 zla-
tých pravidel pro úspěšnou kariéru. Únorová tajenka skrývá citát George Sorose. Znění tajenky posílejte do 7. března 2006 
na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Tři nejrychlejší luštitele opět odměníme knihami nakladatelství Grada.

KfiíÏovka o ceny! 
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NOVÝ DESIGN, NOVÝ STYL, NOVÉ
MOŽNOSTI! OBJEDNEJTE SI 
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU KOMORA.CZ

VELKÁ SOUTĚŽ PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE!
VYHRAJTE NĚKTEROU Z TĚCHTO CEN:
3X DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CANON POWERSHOT S1 IS 
20X USB 128 MB 
10X MANAŽERSKÝ DIÁŘ ADK CRUZ 2006

Objednávkový kupon předplatného časopisu KOMORA.CZ

Objednávám roční předplatné (11 čísel, jedno za 29 Kč)  
za zvýhodněnou cenu 319 Kč 
(pro nečlena HK ČR) v počtu kusů:

Objednávám roční předplatné dalšího výtisku časopisu 
KOMORA.CZ (11 čísel, jedno za 20 Kč) za zvýhodněnou 
cenu 220 Kč (pro člena i nečlena HK ČR) v počtu kusů:

Od čísla:

VYPLŇTE, PROSÍM, ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

Odběratel
Jméno a příjmení:

Název společnosti:

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č.p.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Člen HK ČR prostřednictvím složky HK /OHK/ŽS/:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nečlen proškrtne)

Další předplatné v rámci naší společnosti objednávám pro:

Jméno a příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Název společnosti:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č.p.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Způsob úhrady:
bankovním převodem na č.ú. 997402/0800, v. s. 640003 
Vyplněný kupon s kopií dokladu o zaplacení zašlete na adresu:
Cortex spol. s r.o., Poděbradská 61a, 198 00 Praha 9 nebo faxem 
na 266 610 466 nebo na e-mail: hospodarska.komora@cortex.cz
Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 296 779 122.

✁

Členům HK ČR připomínáme nutnost aktualizovat adre-
sáře členské databáze, abychom mohli zaručit doručení
KOMORY.CZ včas a na správné místo.

Časopis KOMORA.CZ vydává v nákladu 22 000 výtisků
Hospodářská komora České republiky a je určen pře-
devším jejím členům a podnikatelské veřejnosti. Vychází
11x ročně, předplatitelé mají nárok na slevu 15 % 
z objednané inzerce a na pravidelné zasílání elektronic-
kého týdeníku e-Zpravodaj, přinášejícího aktuální infor-
mace o podnikání.

Kontakt:
Irena Ježková
tel.: 296 646 675
e-mail: jezkova@komora.cz.

Předplaťte si více výtisků časopisu KOMORA.CZ!

Jako člen Hospodářské komory ČR získáte jeden
výtisk zdarma v rámci řádně hrazených člen-
ských příspěvků.
Nyní máte možnost přiobjednat si další předplatné 
za zvýhodněnou cenu 20 Kč za výtisk. Více vytisků
KOMORY.CZ se vám či vaší společnosti určitě vyplatí.

Předplatné pro nečleny Hospodářské komory ČR

Náš časopis samozřejmě mohou odebírat i nečlenové
Hospodářské komory ČR. Pro ně je předplatitelská
cena 29 Kč za jedno roční předplatné, další výtisky roč-
ního předplatného zasíláme za zvýhodněnou cenu 
20 Kč za výtisk (stejná cena u druhého výtisku jako pro
členy HK).

Ve volném prodeji (na pobočkách) stojí časopis 35 Kč.

Soutěž prodloužena do 5. 4. 2006! Ceny budou slosovány v přítomnosti notáře.
Soutěž je společná pro všechny předplatitele – členy i nečleny Hospodářské komory ČR.
Bližší pravidla na www.komora.cz

www.adk.cz

Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, Praha 9, Tel: +420 296 646 112, e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz

Podpora exportu: Mezinárodní vztahy – podnika-
telské mise českých firem do zahraničí, setkání zahranič-
ních podnikatelů s jejich potenciálními partnery v ČR 
a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace: Komplexní a kva-
lifikované poradenské služby v otázkách Evropské unie 
a poskytování informací podnikům na požadavky jednot-
ného trhu EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání členů Eurok-
lubu, studijní cesty do Bruselu a do Irska, zajištění služeb
CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU 
v Bruselu.

Služby celní a certifikační: Ověřování a vystavo-
vání dokumentů pro mezinárodní obchod, certifikáty, ATA
karnety, konzulární legalizace a superlegalizace, systém
CLA IQ.
Služby právní a legislativní: Poradenské a kon-
zultační služby, předkládání vyjádření a odborných stano-
visek, osvědčení o skutečnostech v právních vztazích 
v mezinárodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání: Spolupráce se státní správou
na změnách v odborném a dalším vzdělávání, program
Akademie řemesel a služeb HK ČR, podpora systémových
změn pro zlepšení podmínek rozvoje lidských zdrojů ve
společnostech, projektová činnost v oblasti podpory vzdě-
lávání ve společnostech, zpracování standardů kvalifikací
a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.

Informační servis: Komora.cz – měsíčník o podni-
kání a pro podnikatele; Aktuality – aktuální zprávy 
z komorové sítě zveřejňované na www. komora.cz;
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy HK ČR 
a další zájemce; Monitoring tisku – denní přehled infor-
mací o aktivitách komorové sítě publikovaných v médiích.
Projekt Informační místa pro podnikatele:
HK ČR realizuje projekt Informační místa pro podnikatele
od září roku 2003. Regionální kanceláře jsou otevřeny již
ve 172 městech a cílový stav je 205 informačních míst,
paralelně vzniklo 18 oborových koordinačních míst, která
se specializují na otázky z konkrétních oblastí podnikání.
Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy z oblasti podnika-
telské praxe jsou na všech informačních místech pro pod-
nikatele k dostání oborové příručky o podnikání v jednot-
livých živnostech a další informační balíčky. Prostřednic-
tvím informačních míst pro podnikatele se nabízejí
komerční služby např. e-Aukce a Příručka pro oblast život-
ního prostředí.

Hospodářská komora 
České republiky vám nabízí 
nejširší škálu služeb 
pro podporu podnikání

Prosazujeme
jasný směr 

ve světě
podnikání


