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Základ systému CLA IQ tvoří program
pro celní řízení při obchodu s třetími
zeměmi.

Programem lze zpracovat 
- dovoz, vývoz a tranzit včetně tranzitu

obyčejným postupem, DCH, EUR.1, 
CMR a CIM,

- zjednodušený postup při vývozu pro dvojkovou
číselnou řadu.

Obsahuje elektronický celní sazebník včetně doplňko-
vých kódů a informací o SPD s možností přímého přístu-
pu k celnímu sazebníku na webu EU, kontrolu správného
vyplnění JSD a TCP, sledování čerpání záruk, rozpočet
dopravného, celní legislativu a mnoho dalšího.

Program podporuje elektronickou komunikaci 
deklaranta s CÚ
- prostřednictvím libovolného VAN operátora včetně 

příjmu odpovědí a doručenek z CÚ,
- prostřednictvím Internetu, lokálních sítí

nebo pomocí disket.

Program umí přesně a spolehlivě spočítat výši CLA 
a DPH, umí vést evidenci DPH pro daňové 
přiznání.

Program umí načítat data JSD z textových souborů 
a z tabulet MS Excel, umí jakákoli data exportovat 
do MS Excel, MS Word, XML, HTML 
a prostého textu.

Za příplatek možnost rozšíření o modul 
INTRASTAT

Modul poslouží ke sběru dat, k jejich vysčítání do
měsíčního výkazu, k tisku výkazu i k jeho předá-
ní elektronickou formou. Výkaz můžete předat
vytištěný s disketou místně příslušnému celnímu úřadu,
nebo odeslat data měsíčního hlášení přímo
do centra GŘC, nebo převést data do programu
IDES a následně odeslat na GŘC.

Kromě povinných údajů si uživatel může evidovat i řadu
údajů pro vlastní potřebu, především pak údaje
o DPH, které si následně může tisknout či exportovat
do souboru k dalšímu zpracování ve svém účetním pro-
gramu. Systém uživateli umožňuje i definování nových
(námi nepředpokládaných) údajů, se kterými lze násled-
ně plnohodnotně pracovat.

Systém poskytuje možnost přehledné a snadné
opravy již předaných výkazů s automatickým hlídání
povinnosti opravit výkaz.

Měsíční výkazy lze naším programem zpracovat třemi
způsoby:
1. Průběžně zadávat údaje o jednotlivých obchodních 

operacích, které program jednou měsíčně automatic-
ky převede do měsíčního výkazu.

2. Načítat potřebná data z jiných ekonomických systémů 
a z nich sestavit měsíční výkaz.

3. Při malém množství obchodů přímo vypsat 
měsíční výkaz.

Kontakt: 
Tel.: +420 296 646 108
Fax: +420 296 646 406 
E-mail: cla@komora.cz

Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, Praha 9 - Vysočany, 190 00 Czech Republic
tel.: +420 296 641 111, fax: +420 296 641 221, e-mail: office@komora.cz, www.komora.cz

CLO
ZOLL

Systémpro celní
řízení  CLA IQ

Hospodářská komora České republiky představuje systém Mgr. Koblera 
vyvinutý ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a LCS International a. s.
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Milí čtenáři,
vítám vás u letošního třetího vydání měsíčníku
Komora.cz., jehož hlavním tématem je snížení
administrativní zátěže podnikatelů. Jde o problém
mnohokrát diskutovaný, problém, na nějž Hospo-
dářská komora ČR upozorňuje dlouhodobě. Byro-
kratickou zátěž komplikující vlastní podnikání nejcit-
livěji vnímají, zcela oprávněně a pochopitelně, drob-
ní živnostníci a malé firmy. Počet potřebných razí-
tek a povolení, která jsou dnes nutná k zahájení
podnikání, přesáhl desítku, každý z dalších, byť 
i velmi triviálních úkonů, je spojován s celou řadou
povinností a z podnikatele činí pošťáka mezi jednot-
livými institucemi. Navíc jsou po něm neustále
požadována tatáž potvrzení, dokumenty, kterými již
státní správa disponuje. Proto mne velmi potěšilo,
že byl v uplynulých týdnech přijat Sněmovnou
zákon o informačním systému veřejné správy, který
alespoň částečně podnikatelským subjektům, ale 
i občanovi, v tomto směru uleví. Dokumenty z rejst-
říků a některé výpisy tak budeme moci získat na
jednom místě, tedy např. na příslušné hospodářské
komoře, resp. informačním místě pro podnikatele.
Je to jedna z dalších přímých služeb podnikatelům,
což považuji za velmi významný krok vpřed. 
Neméně důležitý je pak vznik centrálních registrač-
ních míst, která by měla zajišťovat servis při zaháje-
ní podnikání tak, aby mohl začínající podnikatel
veškeré náležitosti nutné k podnikání vyřešit na jed-

nom místě. Vznik těchto kanceláří, které by měly
být umístěny na živnostenských úřadech, je ale 
o něco pomalejší. Přestože se o věci jedná již dva
roky, centrální registrační místa by měla vzniknout
až v polovině příštího roku. Věřím ale, že tento
záměr vyjde a další krok k odbourání zbytečné
byrokracie bude dokončen. 
Administrativně náročných úkonů je samozřejmě
celá řada, živnostníci a drobní podnikatelé mi jistě
dají za pravdu. Patří k nim bezpochyby vedení
účetnictví, které je spojeno s neustálým sledováním
změn daňových zákonů a předpisů. Problém by
vyřešilo rozšíření možnosti použití paušální daně.
Nezbývá než doufat a dělat vše proto, abychom
našli se zákonodárci společnou řeč i při řešení
těchto a dalších problémů, které nás v běžném
podnikatelském životě trápí. Přeji Vám mnoho sil 
a hodně úspěchů.

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

Komora_3_v3  15-03-2006  12:53  Stránka 2



EDITORIAL 3

UDÁLOSTI
Katalogové firmy a podvodné inzeráty 6
Novy kodex práce ve starém kabátě 7
Podnikatelé pozor! Čas daňových přiznání je tu 7
Poslední vůz značky Tatra 7
Dopravní dokumenty v obchodě 7
Prioritní je vytvořit registr dlužníků 8
Výstavba nového sídla v Bruselu 
– štěstí přeje připraveným 8
Na své si přijdou i podnikatelé 9
Personálie 9

TÉMA 
Jak snížit administrativní zátěž podnikatelům 10
Rozhovor s ministryní informatiky Danou Bérovou 10

Vladimír Šiška: Podnikatel ať podniká, úředník ať úřaduje 11
Open Government 2006 12
ENVIRO 2006 12
Centrální elektronická podatelna 
pro subjekty veřejné správy 13
12. sympozium EDI (FACT a eB) 14
Bohuslav Sobotka: Státní administrativa myslí 
také na podnikatele

EKONOMIKA
Obchod chce spolupracovat s kontrolními orgány 16
Potravináři: Argumenty obchodníků 
jsou často zavádějící 16
Podnikat ano, ale slušně! 17
Nový program podpory obcím 17

NAŠE OBEC
Domky Start, vlastní bydlení na dosah 18 – 19

Z REGIONŮ
Jak správně napsat projekt 20
PPP projekty – budoucnost investic 20
OHK v Příbrami 20
Svatá Barbora, patronka a ochránkyně horníků 20
Ve víru zábavy 20
Při hledání práce buďte aktivní a věřte si 21
Co se chystá v krajích 21
OHK Brno podporuje podnikatelky 21
Projekt sedmi komor 21

INTEGRACE V EU
Postřehy z Bruselu 22
Infolinka CEBRE 22
Eurostat: fakta a čísla 23
Pište, raďte, nemlčte! 23
EU a my 24
Kde hledat prostor pro soukromé firmy v EU,
radí v rozhovoru Ivan Pilip, viceprezident
Evropské investiční banky 25

Atak HK ČR na evropské podnikatelské prostředí 26
Problém zvaný zpožďování plateb 27

ZAHRANIČÍ
Ze setkání velvyslance Ruské federace v ČR
s podnikateli Moravskoslezského kraje 28
Kypr – centrum obchodu 28
Jak se naučit obchodovat v Japonsku a v Koreji 29

KOMORY VE SVĚTĚ
Jsme aktivní v mnoha směrech 
a máme své priority 30 - 31

INFORMATIKA
Vítejte v superbytě nabitém špičkovými technologiemi 32 - 33

Komora.cz, časopis o podnikání a pro podnikatele • Vydává: Hospodářská komora České republiky se sídlem Freyova 27, 190 00 Praha 9 • Redakce: Mgr. Ilona Sánchezová, šéfre-

daktorka • Adresa redakce: Freyova 27, 190 00 Praha 9, tel. 296 646 606, e-mail: sanchezova@komora.cz, www.komora.cz • Redakční rada: Dr. Ing. Jaromír Drábek, prezident Hos-

podářské komory České republiky, předseda redakční rady • Ing. Břetislav Fabián, ředitel úřadu Společenstva organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR (SOVA ČR) • Ing. Miroslav

Fischer, člen předsednictva Okresní hospodářské komory Most • PhDr. Magda Habrmannová, ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje • Prof. Ing. Jaroslav 

A. Jirásek, DrSc., děkan Graduate School of Business, čestný člen České manažerské asociace, předseda dozorčí rady Strojírny Tatra Praha a.s. • Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc., rek-

tor Vysoké školy podnikání v Ostravě • Ing. Jaroslav Vítek, člen představenstva HK Plzeň a člen redakční rady měsíčníku HK Plzeň Komorník • Doc, Ing. Antonín Malach, CSc., docent

Ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity v Brně • JUDr. Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR • Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace tech-

nických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a člen představenstva Hospodářské komory ČR • Ing. Jaroslav Stach, výkonný ředitel České asociace telekomunikací • Redakční tým:

Vladimír Šiška – tajemník úřadu HK ČR, Viktorie Plívová, Bc. – tisková mluvčí HK ČR, Ing. Ondřej Hradil - CEBRE, Brusel, zástupce HK ČR, Ing. Karel Tůma – ředitel odboru InMP, Vero-

nika Součková – projektová manažerka HK ČR, Ing. Jakub Rainisch – manažer marketingu • Nakladatelský servis: Štrob, Širc, Slovák s.r.o., Oldřichova 28, Praha 2 • DTP: 

Pantograph s. r. o., Oldřichova 28, Praha 2 • Distribuce: Cortex spol. s r.o., Poděbradská 61a, 198 00 Praha 9, e-mail: info@cortex.cz • Inzerce a předplatné: Objednávky – redak-

ce@komora.cz, tel.: 296 646 606, Fakturace: Irena Ježková, tel.: 296 646 675, e-mail: jezkova@komora.cz, evidenční číslo: MK ČR E 10663 • Všechny fotografie bez označení: archiv

redakce • Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Články označené PR jsou placenou reklamou. Redakce neodpovídá za pravdivost údajů uvedených v inzerátech • Vychází 11x ročně,

toto číslo vyšlo: 21. 3. 2006, Náklad: 22 000 výtisků • Užití článků nebo jejich částí podle zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském je možné pouze se souhlasem autora, případně

vydavatele díla. • Neoprávněný zásah do práv autora a vydavatele se trestá.

OBSAH str. 4 březen 06 OBSAH str. 5 březen 06

CESTA K ÚSPĚCHU
Bill Gates aneb miliardářem v 31 letech 34 - 35

LIDSKÉ ZDROJE
Work in Prague i pro cizince 36
Opravdu hravá hra 37
Práce s lidskými zdroji není nic nadpozemského 37
Vzdělávání podnikatelů v Královéhradeckém
a Libereckém kraji 38
Z nezaměstnaného manažer projektů EU 38
Názor: OHK Opava a počty gymnázií 39

SERVIS PRO PODNIKATELE
Konzultace 40
Účetnictví a jeho vedení 40 – 41
Podnikáme s InMP 42
Nabídky a poptávky ze zahraničí 42
Vyšlo ve Sbírce 43
Listárna 43

REALITY
Je libo zámeček, kus lesa či pole... 44 – 45

JARMARK
Jak se vám líbilo na Jarmarku 46 – 47

PODNIKATEL ROKU
Prostor pro nápady a tvořivost 48 - 49

VELETRHY
Sanita, topení a klima 50
Sova ČR – přehled členských veletrhů 50

GASTRONOMIE
Jak se dělá raut? 52
Pavel Mareš je kuchařem roku 53

LIDÉ A STYL
Svět koní Ludvíka Hesse 54 - 55

KULTURA
Od "párkaře" ke Štěstí 56 - 57

VÝSTAVY
V okovech smíchu 58

NOVÉ KNIHY 59

AUTO MOTO
Formule 1: Každá změna je k lepšímu 60 – 61

SPORT
Basketbal 62
Známka za zlato pro Kateřinu 63
Olympijské hry a olympijské symboly 63

RELAX
Šachy, Sudoku 64
Křížovka 65

PŘEDPLATNÉ 66

UNITŘ ČÍSLA KOMERČNÍ PŘÍLOHA GETIT – PORADENSTVÍ 
PRO ROZVOJ VAŠÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
GetIT – novinky v dotačním programu I
HK ČR pro podnikatele II
Jak si správně vybrat firemní ekonomický systém III - IV
O jaké dotace mají podnikatelé největší zájem IV - V

Komora_3_v3  15-03-2006  12:53  Stránka 4



Významnou změnou pro fyzické osoby je sloučení dřívějších formu-
lářů daňového přiznání A a B. Fyzické osoby z obou skupin v sou-
časné době vyplňují jeden totožný formulář, ke kterému podle své
konkrétní situace připojují až 5 dalších příloh. Formuláře daňových
přiznání jsou pro všechny poplatníky snadno dostupné i na inter-
netu. Server Finance.cz připravil pro své uživatele všechny aktuální
tiskopisy pro finanční úřad a další pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
v elektronické podobě na adrese http://formulare.finance.cz.

Na serveru Finance.cz v sekci Daně uživatelé najdou celkem 
49 formulářů ve formátu PDF. Kromě formulářů přiznání k dani 
z příjmu a příslušných příloh zde poplatníci najdou přehledy k soci-
álnímu a zdravotnímu pojištění, které budou po odevzdání daňové-
ho přiznání bezprostředně potřebovat. V letošním roce došlo 
k sloučení daňového přiznání A a B. Za zvláštní zmínku stojí také
příloha k daňovému přiznání fyzických osob číslo 5, která se týká
společného zdanění manželů. To lze letos uplatnit poprvé.

24 nejčastěji užívaných formulářů je převedeno do formátu XLS
(MS Excel). Pomocí těchto formulářů je vyplňování daňového při-
znání značně jednodušší, neboť je lze vyplnit přímo v počítači 
a hlavně umí daňovou povinnost vypočítat. Formuláře zcela odpo-
vídají požadavkům Ministerstva financí ČR a úřady mají povinnost
je přijímat. 

Více informací:
Ing. Pavel Nesejt, šéfredaktor serveru Finance.cz, telefon: 
544 423 717, e-mail: pavel.nesejt@finance.cz

Ministerstvo financí vydalo aktuální  daňové tiskopisy platné
pro rok 2006. Jedná se celkem o více než 40 nových nebo
upravených tiskopisů.

Podnikatelé, pozor!
âas daÀov˘ch pfiiznání je tu

Český výbor Mezinárodní obchodní komory (ICC) ve spolupráci 
s Českou spořitelnou, a.s., připravil na 5. dubna jednodenní semi-
nář zaměřený na problematiku dopravních dokumentů v dokumen-
tárních akreditivech a trade finance. Akce proběhne u příležitosti
konání „Annual Survey of Letter of Credit Law and Practice Confe-
rence“ v  pobočce České spořitelny v Rytířské ulici na Praze 
1. Přednášet na téma: „Transport documents - from carrier’s and
shipper's point of view“ bude Jeffrey Blum, Interlink International
Trading (UK) Ltd., přední expert z Velké Británie. O využití námořní-
ho konosamentu a dalších dopravních dokumentů v trade finance
bude hovořit Johan Bergamin, ředitel trade finance v ING Bank. Na
problematiku práva a případů zneužití se zaměří přední odborník na
tuto problematiku, právník světové právní společnosti Clyde & Co.
Robert Parson. Účast přislíbili i další přední odborníci: Holger
Hagen, Director Bolero International Ltd., Düesseldorf, Karl Mayrl,
ředitel trade finance, Erste Bank, Austria a Vincent O’Brien, ředitel
eBSI a trade finance konzultant. Na semináři vystoupí v roli před-
nášejících i panelistů čeští odborníci. 
Podrobný program semináře a přihlášku naleznete na interneto-
vých stránkách ICC ČR - www.http://www.icc-cr.cz.

Dopravní dokumenty 
v obchodû

Stanovisko Hospodářské komory ČR 
k přijetí zákoníku práce
K návrhu zákoníku práce, přijatému 8. února 2006, má Hospo-
dářská komora ČR řadu zásadních výhrad. Návrh neodpovídá
požadavkům tržní ekonomiky a věcně se neřídí zásadou "co není
zákonem zakázáno, je povoleno", což je v rozporu s ústavními
principy. Cílem tvorby nové úpravy pracovně-právních vztahů 
bylo vytvoření moderního a liberálního kodexu práce, který pone-
chá prostor pro kolektivní vyjednávání, tento cíl ale nebyl naplněn.
Přijatý návrh se v mnohém velmi podobá dodnes platnému více
než čtyři desítky let starému zákoníku práce. 
"Své stanovisko jsme prezentovali na mnoha jednáních, své připo-
mínky Hospodářská komora jako povinné připomínkové místo
uplatňovala také v průběhu legislativního procesu. Až na výjimky
ale vláda ani Sněmovna na požadavky zaměstnavatelů nereflekto-
vala, přijetí návrhu v tomto znění považuji za velmi nešťastné," říká
prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Podle něho
jde o krok zpět a další prodlevu do vytvoření moderního zákoníku,
který bude odpovídat dnešním standardům. 
V druhém čtení byla v Poslanecké sněmovně odebrána pravomoc
odborům rozhodovat o práci přesčas a o práci v noci, což bylo 
v rozporu s Ústavou ČR. Odborovým organizacím bylo ponecháno
pouze právo požadovat od zaměstnavatele zastavení těchto prací.
"Do návrhu ale naopak přibyla povinnost zaměstnavatele uhradit
zaměstnanci dvanáctiměsíční odstupné v případě pracovního
úrazu, který mu znemožní nadále vykonávat jeho práci. Do pracov-
ních úrazů, které budou tímto způsobem odškodněny, ale spadají 
i ty, které si zaměstnanec přivodí vlastním zaviněním nebo pod vli-
vem alkoholu. To považuji za nehoráznou velkorysost sociálního
výboru, který toto do návrhu prosadil," zdůraznil Jaromír Drábek.
V návrhu zůstala obsažena taková opatření, která mohou výrazně
zasahovat do činnosti firem. Například právo odborových organi-
zací vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad stavem bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci, spolurozhodování odborů zda absen-
ce na pracovišti může být označena jako neomluvené zameškání
práce zaměstnancem, návrh ukládá zaměstnavateli povinnost
vytvářet podmínky pro uspokojování kulturních, rekreačních 
a sportovních potřeb a zájmů zaměstnanců apod.  
Otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví se budeme ve spolupráci
s Komorou BOZP zabývat od příštího čísla.

Viktorie Plívová, tisková mluvčí HK ČR

Nov˘ kodex práce 
ve starém kabátu

Poslední vůz značky Tatra, 
kterým kdy jezdil premiér této země, dokázal jet rychlostí až
240 km v hodině, prohlásil během předávání vozu do péče
Národního technického muzea v Praze expremiér Miloš
Zeman a přiznal, že někdy bylo nezbytné vyvinout vyšší než
povolenou rychlost, aby se kvůli jeho opoždění například neura-
zila cizí vládní delegace a nepřerušila s Českou republikou
diplomatické styky. Připomněl, že vůz obsahoval popelník
ještě z trabanta, 
a proto nechal provr-
tat díru na nový
popelník. „Nebyl
nijak luxusní, ale
přeci jen byl lepší,
než popelník z tra-
banta,“ prohlásil
Zeman.

Text a foto: 

Táňa Švrčková
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Příjmení, jméno a titul účastníka: …………………………………………………………………………………
Název a adresa firmy: ……………………………………………………………………………

Firma je - není členem HK ČR - kde je evidována………………………………………………
IČ: …………………………… DIČ:…………………………………………………………….

Telefon: ……………….. fax: ……………………… e-mail: …………………………………...
Hlavní obor činnosti firmy ………………………………………………………………………..

Číslo účtu, ze kterého byl uhrazen účastnický poplatek - na základě tohoto údaje bude vystaven daňový doklad
…………………………………………………………………….

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti a účastnický poplatek jsme uhradili 
dne …………………….. ve výši ……………… Kč.

Potvrzení o zaplacení předložte při registraci.
V případě zaslání poštou či faxem:

……………………………………………                                                     ………………………………………
podpis a razítko firmy                                                                              podpis účastníka

✁

VLOŽNÉ:
Pro nečleny HK ČR : 1 200 Kč 
(včetně 19 % DPH) za 1 osobu
Pro členy HK ČR : 1 000 Kč 
(včetně 19 % DPH) za 1 osobu

Způsob úhrady : na účet u ČS, a.s. 

číslo 997402/0800, variabilní symbol:

230060424 (bez uvedení variabilního

symbolu nebude platba identifikována).

Prokázání úhrady a předání daňového

dokladu: při registraci účastníků.

Termín pro zaslání závazné přihlášky: 

do 18. 4. 2006 (e-mailem na adresu 

sadovska@komora.cz, faxem 

na č. 296 646 221, poštou na adresu 

HK ČR, paní H. Sádovská).

Na jednu přihlášku lze přihlásit i více

účastníků, ale pouze z jedné firmy.

V mimořádných případech lze platit  

v hotovosti na místě při registraci

účastníků.

Účastníci budou evidováni podle pořa-

dí doručených přihlášek. Přijetí účast-

níka se nepotvrzuje, budou vyrozuměni

pouze ti účastníci, kteří nebudou 

z kapacitních důvodů na seminář zařa-

zeni. V případě, že těchto nezařaze-

ných účastníků bude dostatečný

počet, bude seminář uspořádán ještě

v dalším termínu. Pokud náhradní

seminář nebude uspořádán, nebo

pokud účastník tento náhradní termín

odřekne nejméně 5 pracovních dnů

před jeho konáním, bude mu vrácen

zaplacený účastnický poplatek 

(vložné).

Při neúčasti přihlášeného účastníka

(nebo jeho náhradníka) účastnický

poplatek (vložné) nevracíme. 

Platba provedená před termínem

konání semináře je zálohou ve výši

100% dohodnuté ceny. Zúčtování

bude provedeno v den konání seminá-

ře předáním daňového dokladu. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění je den

konání semináře.

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma

Katalogové firmy a podvodné inzeráty
Seminář se bude konat dne 24. dubna 2006 od 9.00 hod. 
v zasedací místnosti č. 440 Hospodářské komory České republiky, 
Freyova 27/82, Praha 9 - Vysočany (bývalá budova ČKD HOLDING) . 

Přednášejí a na dotazy odpovídají:
JUDr. Marie Moravcová - Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
Dr. Marcela Pawelka - německá advokátka, přednášející česky
Mgr. Jan Kořán - Advokátní kancelář Kříž a Bělina

PROGRAM SEMINÁŘE :

8.30 - 9.00 -  Registrace účastníků

9.00  -  10.00 JUDr. M. Moravcová

- rozhodčí řízení v EU
- výhody rozhodčího řízení  oproti řízení

soudnímu,
- uznávání a výkon rozhodčích nálezů,
- rozhodčí doložka - její význam a použití.

10.00 - 11.00 Dr. M. Pawelka :

- zkušenosti s katalogovými firmami 
v Německu, obrana, postup v případě 
podepsání tzv. objednávky,

- nejčastější nedostatky v obchodních 
smlouvách s Německem,

- vymáhání pohledávek v Německu, 
konkurzy, uznávání rozhodnutí českých
soudů v Německu po vstupu do EU,

- informace o některých německých 
předpisech - obchodní zákoník, 
živnostenský zákoník,

- podmínky založení obchodní společnosti 
pro právnické osoby podle německého
práva

- podmínky založení dceřiné společnosti
v Německu,

- podmínky vykonávání živnosti fyzickou
osobou podle německého práva,

- prokazování podmínek pro podnikání, 
které jsou vyžadovány německými 
předpisy,

- přechodné období, které si vyžadují 
členské státy EU na vybrané druhy služeb,
během kterého mohou omezit české 
podnikatele při poskytování těchto služeb.

11.00 - 11.30 - občerstvení

11.30 - 13.30 Mgr. J. Kořán:

- zkušenosti s katalogovými firmami v České
republice, příklady z praxe,

- obrana proti katalogovým firmám z hledis- 
ka českého práva, možná prevence,

- trestněprávní aspekty.

13.30 - 15.00 - dotazy, diskuze 

DISKUZE:
Případné otázky do diskuze je možné zaslat
předem e-mailem na adresu : 
sadovska@komora.cz  - s označením
„DISKUZE - 24. 4. 2006“
nebo faxem na číslo 296 646 221 
- s označením „URČENO PRO HANU
SÁDOVSKOU - DISKUZE 24. 4. 2006“

24. dubna 2006ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Katalogové firmy a podvodné inzeráty
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Odlehčit od administrativní zátěže při
zařazování do projektů Evropské unie
by měl podnikatelům podle ministra
průmyslu a obchodu Milana Urbana
nový registr dlužníků státu. Ten by
také zlepšil šance bojovat proti šedé
ekonomice. Vytvoření celostátní evi-
dence dlužníků se tak stává priorit-
ním úkolem pro nejbližší období.
Nový registr dlužníků státu by mapo-
val provinilce z daňové oblasti a také
ze sféry sociálního a zdravotního
pojištění. 
V současnosti se evidencí nedoplat-
ků povinných plateb odváděných
státu zabývá hned několik institucí -
finanční úřady, správy sociálního
zabezpečení, zdravotní pojišťovny 
a celní úřady. Dohled je však roztříštěn
nejen na celou řadu subjektů, ale 
i v jejich rámci. Ani v jednotlivých insti-
tucích totiž není centralizován. V praxi
to pak znamená, že chce-li třeba
finanční úřad vystavit doklad o bez-
dlužnosti, musí vznést dotaz na další

finanční úřady, u nichž by mohl být podnikatel registrován k jiným
daním. Dotazování mezi jednotlivými úřady však vůbec neznamená,
že se dobere k opravdu stoprocentní informaci. Vystavený doklad
pak nemusí odpovídat skutečnosti, protože nečerpá z úplných infor-
mací. Cesta k jejich zjištění je v současnosti tak zdlouhavá a kompli-
kovaná, že se jen velmi těžko zjišťuje přesný stav v okamžiku, 
k němuž je příslušný doklad vystaven.
Bez dokladu o bezdlužnosti se přitom neobejdou nejen podnikatelé,
ale ani občané, kteří se podnikateli chtějí teprve stát. 

Podpora spolupráce škol a firem

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí se věnovala také otázce
podpory spolupráce vzdělávacích institucí a podniků z hlediska roz-
voje lidských zdrojů. Zástupci podnikatelské sféry a ministerstev se

shodli na tom, že je třeba zlepšit nynější stav spolupráce mezi podni-
katelskými subjekty a sférou odborného vzdělávání.
Nežijeme však v době, kdy stačí získat na počátku života nějaké
vzdělání a potom z něho dlouhá léta žít. Další vzdělávání je nutností,
kterou musí pochopit jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Je však
třeba odstranit bariéry a vytvořit motivaci pro další vzdělávání
zaměstnanců. Rada v oblasti vzdělávání navrhla prohloubení spolu-
práce podniků a škol, a to zejména v oblastech odborné praxe stu-
dentů a komunikace vzdělávacích institucí s podnikatelskou sférou.
Nutno poznamenat, že mnohé zahraniční firmy, které do tuzemska
přicházejí, navazují spolupráci například s vysokými školami. Studen-
ti, kteří u nich získávali praktické zkušenosti ještě v době studia, pak
rádi využívají nabídek na pracovní místa, která jim firmy nabízejí.
Výhodu to znamená pro obě strany - podnik si „vyzkouší“ potenciální
zaměstnance a vybere si přirozeně ty nejšikovnější. Student si pak na
oplátku ještě v době, kdy chodí do školy, zajistí své první pracovní
působiště. Podobná praxe není však doménou pouze zahraničních
firem. Sahají k ní i české společnosti. 
Napříště by mělo větší provázanosti podnikatelské a vzdělávací sféry
napomoci také zavedení daňového zvýhodnění darů vzdělávacím
institucím od podnikatelských subjektů. I to je praxí prověřená obou-
stranně výhodná záležitost.

Peníze, peníze, peníze

Trvalkou v jednání je zvýšení účasti soukromých zdrojů na financování
malých a středních podniků. Především je však třeba zlepšit dostup-
nost informací o tomto sektoru podnikatelských subjektů, protože ty
jsou pro potenciálního investora rozhodující. Pomoci může i veřejná
podpora investic včetně rozvojového kapitálu.
Novinkou je však otázka, jak zaplnit mezeru na trhu rizikového kapi-
tálu a podpořit inovační aktivity malých a středních podniků, které se
vyznačují vysokým růstovým potenciálem, mají své know-how, ale
nemají prostředky pro rozjetí výroby. Takové firmy se mohou snadno
dostat na hranici pouhého přežití na trhu. Rizikový kapitál, který by
jim mohl pomoci výrobu odstartovat, se totiž v současnosti zaměřuje
hlavně na expanzi už existujících firem. Řešením je podle Rady fond
rizikového kapitálu s účastí státu.

Dana Rybáková

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, v jejímž rámci se setkávají zástupci podnikatelů 
a ministerstev, se sešla už posedmé. Opět řešila spolupráci podnikatelů a škol, možnosti 
financování malých a středních podniků a zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Prioritní je vytvofiit registr dluÏníkÛ

Výstavba hlavního sídla NATO v Bruselu bude probíhat
od roku 2008. Zhruba v polovině roku 2007 bude
třeba předložit přihlášku do veřejné soutěže, kterou
bude vypisovat Ministerstvo obrany Belgie z pověření
NATO. Zájemci o veřejnou zakázku musí mít potvrze-
nou způsobilost k účasti v mezinárodních veřejných
zakázkách - prověrku NBÚ, která trvá minimálně šest
měsíců. Deklarace o způsobilosti schvaluje Minister-
stvo obrany - odbor infrastruktury a NSIP.

V˘stavba nového sídla NATO v Bruselu 
·tûstí pfieje pfiipraven˘m
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Projekt Březen - měsíc internetu vstupuje letos již do svého 
9. ročníku. Stejně jako v předchozích letech se i letos v březnu koná
řada akcí, které mají napomáhat rozšíření internetu v České republice
- jak v domácnostech, tak ve státní správě, jak v životě běžných
občanů, tak v podnikatelské sféře.
Podnikatelé mohou namítnout, že v jejich firmách je internet a elek-
tronická komunikace běžnou záležitostí, bez níž by nemohly jejich
firmy řádně fungovat a prosperovat. Vždyť pokud se říká, že kdo není
na internetu, jako by neexistoval, pak pro podnikatelské subjekty to
platí především. Může se jim tedy zdát, že akce v rámci projektu Bře-
zen - měsíc internetu (BMI) jim neřekne příliš nového. Skutečnost je
ale jiná - v nabídce akcí si mohou vybrat i takové, na nichž mohou
získat potřebné informace či inspiraci i oni.

Letošní menu
Hlavních akcí BMI 2006 je letos šest. Některé z nich jsou zaměřené
především na podporu využívání elektronických médií mladou genera-
cí (žáků základních škol a studentů), další na posílení role internetu při
uplatnění handicapovaných lidí v běžném životě či při hledání pracov-
ního zařazení, třetí skupinu pak tvoří ty, které přinášejí informace, rady
a zkušenosti podnikatelské sféře. Potřeba je zmínit se i o skupině
akcí, jež má podpořit rozšíření internetu a především jeho přístupnost.
Kromě akcí, které již začátkem března proběhly - e-learning, 
e-government, šestý ročník konference INSPO či konference Internet 
a bezpečnost podniku, která se konala na Univerzitě T. Bati ve Zlíně,
proběhnou ještě tyto akce:
• Noc s Andersenem je již tradiční akcí BMI - letos se koná již
pošesté. Pořádá ji Klub dětských knihoven SKIP a jejím cílem je pod-
pořit s využitím internetu zábavnou a dobrodružnou formou dětské
čtenářství. Noc s Andersenem se koná 31. března.
• Dětskou konferenci Junior Internet, která se koná 1. dubna, 
si vymyslely a samy ji organizují děti (sdružené v občanském sdružení
Together Czech Republic). Sedmý ročník se poprvé uskuteční také 
v Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
• Konference ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě se
stala důležitým fórem pro pravidelné hodnocení pokroku v oblasti
využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě
na místní, regionální a celostátní, ale i mezinárodní úrovni. Její 9. roč-
ník, který se koná 3. a 4. dubna v Hradci Králové, kromě tradičních
témat věnuje více prostoru využití ICT v cestovním ruchu.
Letošní ročník provází také řada soutěží - Český zavináč, Zlatý erb,
Geoaplikace roku, Biblioweb a EuroCrest, Junior Web a Junior Text.

Vzdělávání a bezpečnost
Ve své tzv. Lisabonské strategii si Evropská unie vytyčila řadu ambicioz-
ních cílů pro růst hospodářství. I když se ukázalo, že u řady těchto
cílů je třeba slevit, jedno zůstává nezměněné - důraz na celoživotní
vzdělávání, na budování vzdělanostní ekonomiky a společnosti. To
mimo jiné znamená, že pracovníci, pokud budou chtít, aby jejich pra-
covní síla byla konkurenceschopná, se budou muset neustále vzdělá-
vat, doplňovat své znalosti. Ochota k celoživotnímu vzdělávání už

nyní začíná patřit ke klíčovým pracovním kompetencím. Obdobně lze
hovořit o vzdělávání i v souvislosti s podnikáním - firmy zaprvé budou
vyhledávat a upřednostňovat pracovníky ochotné se vzdělávat,
zadruhé pak samy budou svým zaměstnancům zajišťovat kontinuální
vzdělávání a také je k zájmu o toto vzdělávání motivovat. A právě 
e-learning je jednou z forem, jak vycházet požadavkům na kontinuál-
ní vzdělávání vstříc.
Konference e-learning fórum 2006 si vytkla cíl poskytnout prostor 
k vzájemné komunikaci a výměně názorů těm, do jejichž pracovní
nápně patří implementace, tvorba či řízení e-learningových programů.
Když organizátoři před šesti lety připravovali první ročník konference,
byl e-learning vizí pro malou skupinu zasvěcených osob. Dnes jej
běžně využívá v procesu vzdělávání řada firem a institucí. V praxi má
e-learning různou podobu a přináší různé zkušenosti a výsledky.
Konference proto již opouští koncept sdělování a diskuzí o tom, co je
a co není ten správný e-learning a zaměřuje se spíše na prakticky
použitelná řešení a postupy. Proto také součástí programu letošní
konference se stala i přehlídka e-learningových kurzů i technologií
pro jejich tvorbu. 
Druhým z důležitých podnikatelských témat letošního Března - měsíce
internetu je internet a bezpečnost podniku. Na konferenci, která se
letos poprvé uskutečňuje i jako mezinárodní, se bude hovořit o téma-
tech: obecné principy a zásady ochrany bezpečnosti ICT, standardy
a normy bezpečnosti ICT, metody a prostředky ochrany a bezpeč-
nosti internetových aplikací, metody předvídání bezpečnostních inci-
dentů, krizové řízení po bezpečnostních incidentech, význam lidské-
ho činitele pro ochranu a bezpečnosti ICT. Podrobnější informace ke
konferenci je možné nalézt na webové stránce Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, která ji také pořádá (http://e-konference.utb.cz).

Zdeněk Kubín

Na své si pfiijdou i podnikatelé

Personálie
Jan Wiesner
byl podruhé za sebou 
zvolen předsedou 
Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů. 
V Konfederaci zastupuje 
Družstevní asociaci ČR, 
která je národní 
družstevní centrálou 
reprezentující české a moravské družstevnictví doma i v zahra-
ničí, a Svaz českých a moravských výrobních družstev. 

Jitku Hanzlíčkovou
vystřídal na postu generálního ředitele agentury CzechTrade 
k 15. březnu Ivan Jukl, který přišel z pozice obchodního rady
českého zastupitelského úřadu v Dánsku.  "Během působení 
v CzechTrade jsem splnila cíle, se kterými jsem do agentury při-
šla. Svou další profesionální dráhu spojuji s privátním sekto-
rem,“ prohlásila J. Hanzlíčková.

Eva Svobodová
se k 1. březnu stala novou generální ředitelkou Asociace
malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR. Dosud půso-
bila jako projektová manažerka CEBRE ve Svazu průmyslu 
a dopravy ČR. „Mým cílem je nabídnout malým a středním
podnikatelům a živnostníkům co nejkvalitnější servis a navýšit
členskou základnu,“ uvedla pro Komoru cz. Eva Svobodová.

Informace na stránkách NATO
http://www.nato.int/structur/tenders/new
hq3/index.htm 

Informace na stránkách belgického
ministerstva obrany
http://www.mil.be/def/doc/index.asp?LA
N=fr&ID=104
http://www.mil.be/def/subject/index.asp?L
AN=fr&FILE=&ID=595&MENU=0&PAGE=1

Belgické veřejné zakázky
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/
bul.pl 

Ministerstvo obrany České republiky
http://www.army.cz/files/3313/program.d
oc 

Zdroj: Ing. Blanka Jakubcová, CEBRE,
www.cebre.cz
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Pošta, obce, notáři a Hospodářská
komora ČR mohou začít vydávat výpisy
z úředních rejstříků a databází

Novela zákona o informačních systémech
veřejné správy, kterou koncem února defini-
tivně schválil parlament, doplňuje pravidla
pro elektronickou komunikaci s veřejnou
správou, ukládá povinnosti veřejné správě ve
vztahu k tělesně postiženým a rozšiřuje
okruh míst, která jsou oprávněná k vydávání
ověřených výpisů z úředních rejstříků a data-
bází. 

Novela zákona reaguje na rychlý vývoj 
v oblasti informačních technologií a vytváří
podmínky pro bezpečnou elektronickou
výměnu informací uvnitř veřejné správy, a to
mimo jiné tím, že rozšiřuje povinné atestová-
ní veřejnou správou používaných informač-
ních systémů. Vedle způsobu, jakým mají
informační systémy komunikovat mezi
sebou, obsahuje novela i pravidla pro zveřej-
ňování informací na internetu. Informace,
které veřejná správa zveřejňuje, musejí být
publikovány takovým způsobem, aby byly

přístupné i zdravotně postiženým a odpoví-
daly metodice Ministerstva informatiky, která
měla doposud pouze doporučující charakter. 

Další kompetence pro Hospodářskou
komoru

Novela zákona také rozšiřuje okruh subjektů,
které jsou oprávněny k vydávání ověřených
výpisů z rejstříků a databází (například
katastru nemovitostí, obchodního rejstříku
nebo živnostenského rejstříku). Zatímco dnes
mohou výpisy vydávat pouze správci jednot-
livých databází (katastrální úřad, soud), díky
novele budou tuto službu moci nabízet
pobočky České pošty, některé obce, notáři 
a Hospodářská komora ČR. Schválením
zákona dá parlament vyjmenovaným institu-
cím pravomoc úřední výpisy vydávat, ovšem
neřekne, které výpisy to mají být. Bude zále-
žet na jednotlivých institucích a správcích
konkrétních rejstříků a evidencí, jak se mezi
sebou dohodnou. Konkrétně Česká pošta 
i katastr nemovitostí se na změnu připravují
už dnes tak, aby první pobočky České pošty
mohly výpisy z katastru nemovitostí začít

vydávat ještě v průběhu letošního roku. 

Portál veřejné správy

Do budoucna podstatná je pak rovněž ta
část novely, která označuje Portál veřejné
správy za elektronickou podatelnu státu,
jedno přístupové místo, přes které je možné
komunikovat s celou veřejnou správou.
Novela umožňuje, aby elektronické podání,
zpráva podepsaná zaručeným elektronickým
podpisem, odeslané na adresu
www.portal.gov.cz mohlo být považováno za
úřadům doručené. Tato změna v zákoně je
prostředkem k dalšímu rozvoji rychlé a pro
firmy i úřady méně nákladné komunikace se
státem. 
Vzhledem k tomu, že některé technické
změny nelze uskutečnit okamžitě, je účinnost
zákona rozdělena na několik období (ověřené
výstupy z rejstříků 15 dnů po vyhlášení záko-
na ve Sbírce zákonů, k 1. 1. 2007 atestace
informačních systémů a k 1. 1. 2008 přístup-
né webové stránky). 

Co konkrétně novela přináší? 
Novela zákona reaguje na rychlý vývoj 
v oblasti informačních technologií a vytváří
podmínky pro bezpečnou elektronickou
výměnu informací uvnitř veřejné správy.
Naším hlavním cílem bylo upřesnit práva 
a povinnosti související s řízením informač-
ních systémů. Zákon například zavádí nejen
povinnost přizpůsobit webové stránky insti-
tucí státní správy a samosprávy tak, aby byly
přístupné i pro osoby zdravotně postižené,
ale i možnost dodání datové zprávy orgánům
veřejné moci prostřednictvím Portálu veřejné
správy. Největším přínosem zákona je však
zavedení institutu vydávání ověřených výstu-
pů z informačních systémů veřejné správy. 
Rozšíření počtu míst oprávněných k vydávání
ověřených výpisů je umožněno rozvojem
informačních a komunikačních technologií 
a přístupem k datům elektronickými prostřed-
ky na dálku. Ověřené výstupy budou moci
vydávat obce, které o to projeví zájem, notá-
ři, Hospodářská komora a držitel poštovní
licence, tedy Česká pošta. Vydávání těchto
výpisů bude podstatným posunem směrem
ke zpřístupnění informací z veřejné správy

občanům jednoduchým a co nejméně byro-
kratickým způsobem. 

Mohou se tedy podnikatelé spolehnout
na to, že jim novela zákona aspoň čás-
tečně ulehčí byrokratické vyřizování for-
malit spojených s podnikáním?
Zcela jistě ano. Vždyť popsaná změna zkrátí
cestu občanů na úřad, ale nezbaví nás
povinnosti informace získané z jednoho
úřadu poskytovat prostřednictvím ověřeného
výpisu úřadu jinému. Aby byla i tato nelogič-
nost napravena, je zapotřebí zavést funkční
sdílení informací a dat uvnitř veřejné správy,
tedy zajistit, aby informace jednou úřadům
poskytnutá nemusela být občanem potvrzo-
vána znovu. Jde o jednu z dlouhodobých
priorit ministerstva informatiky. První konkrét-
ní viditelné změny se budou týkat rejstříku
trestů. Zhruba do roka by měla být odstraně-
na povinnost dokládat bezúhonnost výpisem
z rejstříku trestů. Ministerstvo informatiky
chce, aby si úřady informace z rejstříku tres-
tů povinně ověřovaly samy.

Ilona Sánchezová

Foto: Roman Sejkot

Jak sníÏit administrativní 
zátûÏ podnikatelÛm

Horkou novinkou účasti Hospodářské komo-
ry ČR v tomto procesu je právě to, že 
v novele zákona č. 365/2000 Sb., o infor-
mačních systémech veřejné správy, je hos-
podářské komoře (stejně jako notářům 
a České poště) přiřčena kompetence k tomu,
aby mohla vydávat a ověřovat výpisy z infor-
mačních systémů veřejné správy. To zname-
ná z různých registrů, rejstříků, databází tak,
aby podnikatel si mohl pro svou potřebu 
a pro potřebu dokladování vyřídit potřebné
doklady i u své Hospodářské komory, a tím
si usnadnit život. Pokud Hospodářská komo-
ra ČR poskytuje podnikateli informační a pora-
denskou službu, může ho na cestu k úřadům
vybavit všemi potřebnými dokumenty.

Týká se tato možnost jen krajských
komor nebo všech komor?
Toto ustanovení se týká všech úřadoven
komor. Proces, který bude následovat k ter-
mínu účinnosti tohoto zákona, bude spočívat
v podobné akreditaci, jaká byla potřeba pro
účely IMP. To znamená, že budou vydány
vnitřní předpisy Hospodářské komory České
republiky k těmto úkonům. Ta pracoviště,
která tyto vnitřní předpisy budou splňovat 
a nadále plnit, budou mít možnost tuto služ-
bu pro podnikatele poskytovat.

Jak bude probíhat proces 
implementace?
V současné době připravujeme naše vnitřní
předpisy k zákonu č. 365, a tyto normy
budou distribuovány všem komorám tak, aby
se byly schopny včas připravit na tuto službu 
a u nás akreditovat. Proces akreditace bude
spočívat v tom, že úřad HK ČR bude důvě-
řovat komorám, které prohlásí splnění
daných podmínek a které prohlásí, že budou
tyto podmínky plnit. Pak bude následovat
důsledná kontrola podle modelu, jaký jsem
už uvedl. Nechceme dělat obstrukce, na

druhé straně nechceme připustit, aby dobré
jméno komory bylo poškozováno jednotlivý-
mi výpadky u jednotlivých komor, které se
samozřejmě mohou stát.

Z čehož vyplývá, že konkrétně na úřadě
HK ČR se tyto doklady vydávat 
nebudou?
Nikoli. V sídle Hospodářské komory ČR při-
pravujeme otevření Business Centra, to zna-
mená pracoviště, které bude obsluhovat kli-
enty HK ČR. Chceme vytvořit v přízemí
budovy přívětivé místo pro všechny podnika-
tele, kteří si potřebují vyřídit jakékoliv záleži-
tosti spojené s podnikáním, jež pro ně
komora může připravit. Mohou požádat 
o informace, uspořádat v tom prostoru, který
je pro tyto účely zařízen a vybaven například
meetingy.

Komoře se podařilo získat další význam-
nou kompetenci, která má ulehčit podni-
katelům kontakt s úřady. Jak těžké to
bylo?
Celá problematika se točí kolem projektu,
který nazývají na ministerstvu průmyslu 
a obchodu zjednodušeně Administrativa 
v podnikání, na Úřadu vlády ho nazývají
Reforma ústřední státní správy - metodika
určování velikosti a původu administrativní
zátěže podnikatelů. Pro nás v Hospodářské
komoře se jedná o činnost jak zjednodušit,
zlepšit podnikatelům život, kontakt se státní
správou. Neřeknu nic nového, když konsta-
tuji, že na těchto procesech pracujeme sys-
tematicky dlouhou dobu, během které se
nám podařilo několik dílčích kroků. Jedním 
z těch významných je i to, co je obsahem
novely živnostenského zákona v těch oblas-
tech, kde živnostenské úřady se budou stá-
vat tzv. centrálními registračními místy. Zna-
mená to, že na těchto úřadech by žadatel
nebo podnikatel, který potřebuje komuniko-

vat se státem, mohl vyřídit veškeré formální
administrativní záležitosti týkající se podniká-
ní. Svou úlohu v tomto procesu hrají také
informační místa pro podnikatele hospodář-
ské komory, a to především v oblasti posky-
tování informací a vedení podnikatelů 
k tomu, aby kontakt s úřadem byl co možná
nejjednodušší a podnikatelé nemuseli chodit
sem a tam, protože nebudou informováni.

Ale tento krok se zase příliš nepodařilo
uhájit?
I když Hospodářská komora měla a má
ambice se aktivněji zúčastnit tohoto procesu,
považuji v tento okamžik rozložení rolí, jak
bylo nakonec dohodnuto po ročním vyjedná-
vání, za rozumný, a to především ze dvou
důvodů. První je ten, že i přes složité období
permanentní vládní krize a v těchto měsících
volební kampaně se podařilo vyřešit věcný
problém. Totiž  podařilo se zahájit proces,
kdy státní a vládní instituce si začaly uvědo-
movat, kdo platí daně a z čeho se plní státní
rozpočet. Na druhé straně i Hospodářská
komora prochází jakýmsi procesem vývoje,
kdy jednotlivé složky HK se podle mého
názoru více profilují podle svých rolí, které
v tom systému mají. Ať už je to tzv. regionál-
ní část, která se více zaměřuje na standardi-
zované služby v úřadovnách HK pro podni-
katele v oblasti poskytování informací, zpro-
středkování poradenství k podnikání a další
akce, a samozřejmě i živnostenská část,
kde se prohlubuje odborná komunikace.
Hlavně si ale myslím, že největším úspě-
chem je skutečnost, že začíná komunikace
podnikatelským světem napříč celou komo-
rou. Přesně to je prostor, kdy souběžně 
s tím, co se děje ve státní správě a v komo-
ře, můžeme dojít za nějaký čas k dalším
pozitivním krokům.

Ilona Sánchezová

Foto: archiv

Podnikatel aÈ podniká, 
úfiedník aÈ úfiaduje 

TÉMA str. 10 březen 06 TÉMA str. 11 březen 06

V souvislosti s pfiijatou novelou zákona 
o informaãních systémech jsme se obrátili pfiímo 
na ministryni informatiky Danu Bérovou:

Zeptali jsme se tajemníka úfiadu 
Hospodáfiské komory âR Vladimíra ·i‰ky na to, 
jak bude proces aplikace novely zákona ã. 365 
konkrétnû aplikován a jak tato nová kompetence 
celkovû souvisí s dÛleÏit˘m procesem 
sniÏování administrativy.
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TÉMA str. 12 březen 06 TÉMA str. 13 březen 06

Ministerstvo informatiky ve spolupráci 
s organizací OSS Alliance připravuje konfe-
renci "Open Government 2006: Open Sour-
ce ve veřejné správě". Cílem tohoto setkání
je zástupcům veřejné správy zprostředkovat
zkušenosti s nasazením softwaru s otevře-
ným zdrojovým kódem (Open Source Soft-
ware, OSS) a nabídnout praktické ukázky
jeho využití. Na konferenci ministerstva druhý
den naváže akce Evropské komise nazvaná
"Implementing Open Source Software in
Public Administration: Problems and Soluti-
ons" (Nasazení Open Source softwaru ve
veřejné správě: problémy a řešení). Obě kon-
ference se budou konat v pražském hotelu
Čechie 10.-11. dubna 2006 jako součást
veletrhu LinuxExpo 2006.

Konference Open Government 2006 je
zaměřená na využívání otevřeného softwaru
a podporu otevřených formátů ve veřejné

správě. Představeny budou případové studie
zástupců veřejné správy, kteří ve větší míře
využívají ke svému provozu Open Source
Software, jednotlivé Open Source produkty,
které jsou připravené pro provoz ve veřejné
správě, a další společné aktivity Ministerstva
informatiky ČR a OSS Alliance. Součástí
konference bude Open Laboratory, místo,
kde bude možné si ucelená řešení pro veřej-
nou správu přímo vyzkoušet.

Zástupci Evropské komise, která koordinuje
evropský program IDABC, členských států
EU a mezinárodních organizací působících 
v oblasti OSS, se pokusí odpovědět na otáz-
ku, „jaké jsou specifické problémy, kterým
musejí správní orgány čelit, pokud vytvářejí
pro sebe uzpůsobené aplikace založené na
OSS a distribuují je pod příslušnou licencí?“
Akce naváže na loňské setkání zástupců
států EU při konferenci LinuxTag v Karlsruhe

a bude se věnovat implementaci OSS ve
veřejné správě včetně právních náležitostí
(licence, patenty), pořizování softwaru (veřej-
né zakázky) a modelů pro spolupráci 
v oblasti Open Source z pohledu veřejné
správy (Open Source Repository, sběr 
požadavků, platforma e-procurementu).

Open Government 2006 chce především
oslovit vedoucí představitele správních orgá-
nů na všech úrovních veřejné správy 
a zástupce jejich IT oddělení. Registrace na
Open Government 2006 probíhá na interne-
tové stránce konference www.oss.cz/open-
government. Akce IDABC je workshop s
mezinárodní účastí, jednání bude probíhat 
v anglickém jazyce. Pro registraci na akci
IDABC sledujte internetové stránky
www.europa.eu.int/idabc.

Konference Open Government 2006: 
Open Source ve vefiejné správû

Zvyšování kvality ve veřejné správě zlepšová-
ním systémů řízení, nový standard pro bez-
pečnost  a  zdravotní nezávadnost potravin,
zkušenosti s implementací modelů a ISO
norem ve zdravotnictví, benchmarking indi-
kátorů kvality ošetřovatelské péče, financo-
vání zdravotní péče, poradenství... taková
jsou některá z témat chystané konference
EVIRO 2006. Konference ENVIRO patři mezi
tři nejvýznamnější akce pořádané v rámci
Národní politiky jakosti pod záštitou Rady
pro jakost ČR.  Záštitu dále převzali již tra-
dičně ministr životního prostředí ČR, hejtman
Středočeského kraje, primátor Statutárního
města Kladna a předseda Rady ČR pro
jakost.
Letošní ročník bude zaměřen na ochranu
životního prostředí podle nových normativů,
na management rizik a ekonomickou výkon-
nost, zkušenosti z poradenství a certifikace
systémů řízení ISO 9001, ISO 14001, EMAS,
EFQM, CAF, HACCP, OHSAS 18 001, dopl-
něné o specifické pohledy veřejné správy,
zdravotnictví, potravinářství (ISO 22000) 
a dalších oborů.

Letos poprvé bude současně probíhat mezi-
národní konference PORADENSTVÍ, jejíž

nosným tématem jsou světové zkušenosti 
z registrace, certifikace a výběru poradců 
v souvislosti s možnostmi dotační podpory 
a rozvojem podnikatelských oborů.

Pravidelnými účastníky konference jsou nejen
majitelé, ředitelé, manažeři výrobních a služ-
bových organizací, ale v poslední době také
představitelé a zaměstnanci státní správy 
a územní samosprávy, kde se systémy
managementu a modely zlepšování řízení 
v poslední době velmi rozšiřují.

PROGRAM
V rámci konferenci budou diskutována 
ve třech sekcích tato témata:

• Praktické zkušenosti s implementací
požadavků revidované ČSN EN ISO
14001:2005 (se zaměřením na hodnocení
environmentálního profilu a souladu s poža-
davky právních předpisů a jiných požadavků).

• Od systémů řízení kvality k managementu
rizik a ekonomické výkonnosti (integrace
systémů managementu s ekonomikou, rizika
ovlivňující existenci podnikatele - udržitelný
rozvoj, zákony atd.).

• Zkušenosti z aplikace systémů řízení
BOZP (zaměření na kritická místa zavádění
systému managementu BOZP, pohled
inspektorů bezpečnosti práce, hodnocení
souladu s požadavky právních předpisů 
a jiných požadavků).

• Zvyšování kvality ve veřejné správě - zlep-
šování systémů řízení dle modelu CAF, ČSN
EN ISO 9001:2001, Balanced Scorecard,
Benchmarking.

• Nový standard pro bezpečnost / zdravotní
nezávadnost potravin ISO 22000:2005 („od
vidlí po vidličku“) a integrace s ČSN EN ISO
9001:2001, HACCP apod.

• Praktické zkušenosti s implementací
modelů JCAHO,  SAK ČR, EFQM a ČSN EN
ISO 9001:2001 ve zdravotnictví, benchmar-
king indikátorů kvality ošetřovatelské péče,
financování zdravotní péče.  

Pavel Charvát, 

jednatel společnosti CERT Kladno

Integrované systémy fiízení:
cesta k minimalizaci rizik 
v podnikání

Pod tímto mottem se bude ve dnech 20. aÏ 21. dubna konat v Kladnû ‰est˘ roãník konference
ENVIRO 2006. Zá‰titu nad akcí pfievzal také prezident Hospodáfiské komory âR Jaromír Drábek.

Hospodářská komora ČR připravila projekt, který je podporován
ministerstvem informatiky a který přináší obcím způsob řešení dané
legislativou za přijatelné finanční prostředky a na druhé straně také
nabízí občanům jednoduše dostupné služby s dostatečnou podpo-
rou k využívání služeb. Současné nabídky produktů řeší ve většině
případů pouze aplikační nadstavbu pro příjem elektronických podání.
Dle podmínek zákona však jde o celý proces garantovaného zpraco-
vávaní datových zpráv, který už současná řešení nepřináší, neboť
počítá s vlastní zodpovědnosti každé obce. Přitom čím větší je důle-
žitost podání, tím větší je nutnost přesného procesu zpracovávaní
datových zpráv. Aplikace Hospodářské komory zajišťuje kromě
neprodleného zpracování přijatých datových zpráv:

• bezpečnost a ochranu dat proti ztrátě, pozměnění, a neoprávněné-
mu přístupu,

• nasazení a provoz elektronické podatelny v souladu s administrá-
torskými a uživatelskými příručkami,

• průběžnou revizi pravidel pro provoz a proškolování.

Přístup do aplikace Centrální elektronické podatelny bude umožněn 
z webového formuláře a zasláním pomocí e-mailu. Počítá se s proak-
tivním upozorňováním jednotlivých subjektů v případě nevyzvednutí
elektronického podání - pomocí SMS zprávy, popř. zavoláním se syn-
tézou hlasového oznámení. 

Data nebudou mezi subjekty sdílena a nebudou navzájem viditelná.
Veškeré úkony, jednak podle výše uvedeného zákona a jednak pro
podchycení komunikace se subjekty veřejné správy, budou evidovány
a archivovány.

Pokud je u datové zprávy zjištěn chybný formát nebo škodlivý kód,
bude zpráva uložena a zaevidována. Doručená zpráva se uloží do
úložiště doručených datových zpráv ve tvaru, ve kterém byla přijata
(včetně certifikátu). U doručené zprávy se bude evidovat čas doruče-
ní s přesnosti na sekundu a zpráva bude označena identifikátorem,
který bude mít charakter podacího razítka. Doručení zprávy se potvr-
dí odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud bude zjisti-
telná elektronická adresa. Součástí zprávy o potvrzení uznávaná
elektronická značka orgánů veřejné moci, datum a čas s uvedením
hodiny, minuty, sekundy, kdy byla zpráva doručena a charakteristiku
doručené datové zprávy umožňující její identifikaci. 

Co přináší občanům?

Projekt slouží ke zlepšení orientace občanů pro podávání elektronic-
kých žádostí. Po zavedení reformy veřejné správy se pro jednotlivé
občany velmi znesnadnila orientace v komunikaci se subjekty veřej-
né správy. Každý subjekt má svou vlastní podatelnu, jejíž adresa ne
vždy je intuitivně odhadnutelná. Znamená to, že každý občan musí
část ze svého  času věnovat „průzkumu“, kde žádost podat, jak ji
podat, co vše je nutné splnit, kde dostat informaci ke správnému
podání, atd. 

Náš projekt také zavádí úplně nový rozměr služeb pro veřejnost 
z úrovně veřejné správy - hot-line 24 hodin denně. Posunuje tak služ-
by veřejné správy do roviny, která byla zatím poskytována v oblasti
podnikatelské sféry. Vyrovnává určitý handicap, kdy elektronizace
veřejné správy má za úkol zajistit přístup ke službě 24 hodin denně,
ale podpora pro využívání takového druhu služeb je přístupná v lep-
ším případě pětkrát týdně od 8 do 17 hodin. 

Závěr

Projekt předpokládá využití především pro „menší a střední“ subjekty
veřejné správy, nebude však vylučovat ani zapojení velkých subjektů
veřejné správy, pokud si vyhodnotí, že aplikace Hospodářské komory
je pro ně efektivní řešení. Vycházíme ze znalosti prostředí v jednotli-
vých regionech, kde právě střední a malé obce nejsou schopny
finančně ani odborně zajistit náročnost provozu elektronických poda-
telen dle legislativy. Projekt můžeme chápat tak, že napomáhá 
k odstranění „digital divide“ méně finančně stabilizovaným subjektům
veřejné správy k zajištění podmínek legislativy, které jsou povinni
zajišťovat. Stát jim tímto způsobem může deklarovat skutečnost, že
sice po nich vyžaduje službu, ale současně podporou projektu na
budování Centrální elektronické podatelny jim umožnil tuto povinnost
naplnit bez počátečních investic z jejich strany. Partnery projektu 
k využívání služby jsou Zlínský kraj a Plzeňský kraj. Jedním z partnerů
je obec s rozšířenou působnosti Třinec, která chce pro obce na svém
správním území poskytovat další služby s využitím informačních 
a komunikačních technologií.

Jan Jasanský

Foto: Isifa

Od leto‰ního roku mají v‰echny subjekty vefiejné správy povinnost
mít zfiízenou elektronickou podatelnu.

Centrální 
elektronická 
podatelna
pro subjekty 
vefiejné správy
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12. SYMPOZIUM  EDI (FACT a eB)
Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích

8.00 Registrace, občerstvení

9.30 Zahájení
Petr Kužel, viceprezident Hospo-
dářské komory ČR 
Alexander Šafařík-Pštrosz, před-
seda FITPRO 

10.20 Podpora obchodu 
a veřejná správa 
Vladimír Hořejší, náměstek minis-
tryně, ministerstvo informatiky: 
e-Fakturace pro veřejnou správu
Marie Košťálová, ministerstvo prů-
myslu a obchodu: Exportní strate-

gie ČR na období 2006 - 2010
Libor Klapal, ministerstvo financí-
Generální ředitelství cel: Electro-
nic Customs 
Otakar Kunc, Český normalizač-
ní institut:Technické normy na
podporu usnadňování obchodu 
Vladimír Šiška, Hospodářská
komora ČR: Informační podpora
podnikání

11.30 Elektronická komunika-
ce a vybrané procedury 
v komerční transakci
Jaroslav Soušek, ministerstvo

dopravy: Podpora kombinované
dopravy 
Jan Brouček, ministerstvo
dopravy: Elektronické mýto 
Pavel Andrle, Mezinárodní
obchodní komora ČR: Obchodní
transakce v projektech ICC
Bohuslav Klein, Rozhodčí soud
při HK ČR a AK ČR: Alternativní
řešení obchodních sporů - řízení
on-line, spory o domény EU 

13.00 Oběd

14.00 Elektronická fakturace,
selfbilling
Jan Petr, EDITEL CZ, a.s.:
„Desatero“ elektronické fakturace

Jan Petr, EDITEL  CZ, a.s.; Jiří
Tomášek, TELEDIN, spol. s r.o.:
Elektronická fakturace a poža-
davky EU 
Andras Kelen, Triad Computer:
EBPP - Electronic Bill Present-
ment and Payment 

16.00 Sdílení a uchovávání
dat
Zbyněk Loebel, CENTRAL
EUROPEAN ADVISORY GROUP:
Elektronická archivace 
Harald Suk, Trosoft GmbH: Vyu-
žití biometrického el. podpisu
pro archivaci 

17.00 Diskuze

8.00 Registrace, občerstvení

9.00 Úvodní přednáška
Prof. Jiří  Voříšek, Česká společ-
nost pro systémovou integraci,
Vysoká škola ekonomická Praha:
Vzdělávání IT specialistů 
a manažerů

9.30 Komplexní řešení
obchodních procesů 
Pavel König, AIMTEC a.s.: AS2 -

bezpečné EDI na Internetu 
Jiří Šťastný, Svaz českých 
a moravských výrobních druž-
stev: Zkušenosti výrobních druž-
stev s elektronickým obchodem 
Pavel Přílepek, Minerva Česká
republika, a.s.: Logistické řešení
v potravinářství 

11.30 Standardy pro usnad-
ňování obchodu
Ondřej Novák, TELEDIN, spol. 

s r.o.: Globální standardy Odette
a ebXML 

12.30 Elektronická identifika-
ce, bezpečnost 
Lenka Nezdarová, ministerstvo
informatiky: Role certifikačních
autorit v obchodním procesu -
úvod do problematiky
Petr Budiš, I. Certifikační autori-
ta: Role certifikačních autorit 
v obchodním procesu 
Jiří Hejl, eIdentity a.s. : Role cer-
tifikačních autorit v obchodním
procesu 

Antonín Ambrož, Česká pošta,
s.p.: Role certifikačních autorit 
v obchodním procesu 
Karel Mařík, ministerstvo dopravy;
Jiří Novotný, Centrum dopravního
výzkumu: Digitální tachograf 
Miroslav Duda, ministerstvo
dopravy: Profesní karty řidiče 
Tomáš Holenda, ministerstvo
vnitra: Cestovní pasy s biome-
trickými údaji v ČR

14.30 Raut

16.00 Ukončení

Problematika podpory podnikatelského pro-
středí v České republice patří již delší dobu 
k absolutním prioritám vlád, v nichž má
významné postavení sociální demokracie. 
V následujících odstavcích se věnuji konkrét-
ním opatřením, které sledují jediný hlavní cíl -
co nejvíce ulehčit a zjednodušit soukromým
subjektům podnikání v této zemi.

Pohlédneme-li na současný stav podpory
podnikání, zjistíme, že již nyní existuje celá
řada nástrojů, pomocí kterých stát pomáhá
prostřednictvím relevantních institucí překo-
návat mnohá úskalí podnikání. V oblasti pod-
pory podnikatelského prostředí jako celku
fungují v rámci agentury CzechInvest progra-
my na infrastrukturu pro inovace, rozvoj lid-
ských zdrojů, zakládání a rozvoj technologic-
kých parků a inkubátorů, zintenzivnění spolu-
práce firem s vysokým školstvím a vědecko-
výzkumnými institucemi, či obstarání vhod-
ných nemovitostí určených k podnikání. Stát-
ní rozpočet na rok 2006 počítá s navýšením
celkové sumy určené na vědu a výzkum 
o 10 % na 18,2 miliardy, v dlouhodobějším
výhledu se budou takto vynaložené prostřed-
ky dále zvyšovat, například v roce 2008 to
má být již 25,8 miliardy Kč. Kromě zvýšení
veřejných výdajů na toto odvětví byla zave-
dena nová stimulační daňová opatření, která
mají podnítit větší soukromé investice právě
do vědy a výzkumu. 

Další významnou prioritou vlády je přímá
podpora podniků ve formě účelových dotací,
kupříkladu při zakládání nových podniků 
s růstovým potenciálem, na inovace výrobků 
a služeb apod. V případě rozšiřování nebo
modernizace výroby mají čeští podnikatelé
nárok na investiční pobídky ve formě výraz-
ných slev na dani nebo dotací na nově
vytvořená pracovní místa. CzechInvest rov-
něž klade důraz na podporu malých a střed-
ních podniků prostřednictvím mnoha progra-
mů, jako například Progres, Trh, Aliance,
Poradenství, Marketing atd., zabývá se 
i důležitou pomocí českým dodavatelům
vyrábějícím pro nadnárodní korporace.

Vláda ČR si velmi dobře uvědomuje význam
exportu pro naši ekonomiku, proto provádí
komplexní proexportní politiku obsahující
financování a pojišťování vývozu se státní
podporou (ČEB, EGAP), marketingové pora-
denství, informace, odborné vzdělávání
exportérů s důrazem na malé a střední pod-
niky (CzechTrade), prezentaci a propagaci
českých výrobků a subjektů v zahraničí aj.

Teritoriální priority vidíme v otevírání nových
obchodních zastoupení v poddimenzovaných
regionech typu Číny, Indie, Ruska či Nigérie.

Nesporným důkazem o tom, že podpora
podnikatelů patří k vládním prioritám, je i jed-
noznačný trend postupného snižování daní 
z příjmu právnických osob, a to z plných 
39 % v roce 1997 až po 24 % sazbu platnou
od roku 2006. Ke zjednodušování daňové
administrativy přispívá zvyšování daňových
výdajových paušálů u osob samostatně
výdělečně činných, nebo zavedení skupinové
registrace k DPH. Navíc od začátku roku
2005 platí možnost zrychleného odpisu
movitých věcí, od června téhož roku výrazně
pomáhá při zakládání nových podniků zrych-
lený zápis do obchodního rejstříku.

Tímto výčtem konkrétních kroků pro vylepše-
ní podnikatelského prostředí jsme zdaleka
nevyčerpali všechny formy podpory soukro-
mých subjektů, je však patrné, že v této
oblasti rozhodně je na čem stavět. Na druhé
straně existuje stále ještě řada problémů,
které se snažíme řešit a budeme tak činit 
i po volbách. V této souvislosti musím zmínit
probíhající proces tvorby nového systému
centrálních registračních míst pro podnikate-
le, který umožní významné zjednodušení 
a zkrácení procedury zakládání nových firem
na necelé dva týdny a přesune většinu admi-
nistrativních úkonů od podnikatelů k úřadům.
Pracovní skupina Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR v současné době hodnotí tři
různé modely řešení tohoto problému a zva-
žuje jejich výhody a nevýhody v reáliích
české ekonomiky. Dalším častým předmětem
kritiky v oblasti soukromého sektoru bylo
zkostnatělé úpadkové právo, které však již
prošlo novelou, která nabude účinnosti
počátkem roku 2007. Od stejného data rov-
něž vznikne povinnost hodnocení dopadů na
podnikatele u nových návrhů zákonů připra-
vovaných ústředními orgány státní správy.
Rozvoj moderní informační společnosti bude
pokračovat třeba ve formě elektronické sbír-
ky listin Obchodního rejstříku, nebo vylepše-
ním elektronické komunikace podnikatelů 
s finančními úřady prostřednictvím daňového
portálu.

Další stěžejní záležitostí dotýkající se každé-
ho podnikatele je nutnost reforem na trhu
práce. Národní program reforem komplexně
postihuje oblasti vyžadující změny, ať už to je
rozšíření smluvní volnosti, zvýšení územní
mobility pracovní síly, začleňování problema-
tických skupin osob do pracovního procesu
(absolventi škol, lidé předdůchodového věku
apod.). Větší flexibilitu trhu práce zajistí refor-
my ve vzdělávání a rekvalifikačním systému,
které budou ve svém důsledku znamenat
kvalitnější pracovní sílu a rozšířenou možnost
vzdělávání reagující na nové potřeby trhu. 
S tím také souvisí snaha o větší počítačovou
gramotnost obyvatel i nový zákon o celoži-
votním vzdělávání. 

Z výše uvedených skutečností lze jasně
vyčíst, že současné vládě velmi záleží na
konkurenceschopném podnikatelském pro-
středí, které tvoří základ pro dynamický hos-
podářský růst země. 

Bohuslav Sobotka,

ministr financí

Foto: ČTK

„V úsilí 
o spokojeného 
podnikatele budeme 
pokraãovat,“ fiíká 
Bohuslav Sobotka, 
ministr financí.

Pofiádá Hospodáfiská komora âR, Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR 
a âeská spoleãnost pro systémovou integraci pod zá‰titou Ministerstva informatiky âR.
Místo konání: Kongresové centrum hotelu Olympik, Praha

Státní administrativa myslí také 
na podnikatele

1. DEN - 20. dubna 2006

2. DEN - 21. dubna 2006

mediální partner

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, ČESKÁ 
SPOLEČNOST PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI, POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR

Vás zvou na 12. sympozium EDI (FACT a eB)
Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích, které se koná ve dnech 20. - 21. dubna 2006 
v konferenčním sále hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8.Těšíme se na setkání s Vámi.

Nakladatelství Grada Publishing jako partner sympozia poskytuje jeho účastníkům slevu 15 % ze své produkce
Program, podmínky účasti a přihlášku nalezte na http: www.komora.cz/fitpro/ Kontaktní adresa: fitpro@komora.cz



Výsledky programů podpory malého a středního podnikání představila v únoru na tiskové konferenci Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, která se dlouhodobě zaměřuje na malé a střední podnikatele a nyní nově i na obce.

Vedle tradičních programů Záruka, Start 
a Kredit pro začínající podnikatele představil
generální ředitel banky Ladislav Macka nový
program dlouhodobých úvěrů na financová-
ní infrastruktury obcí, který banka uvedla na
trh od 1. února. Cílem je umožnit českým
městům a obcím uskutečnit jak nezbytné
investice, tak i další projekty, které přispějí
ke zlepšení kvality života jejich obyvatel.
Banka dělá finančního manažera rozsáhlým
programům, což znamená, že ČR si půjčuje
peníze v zahraničí a financuje jimi u nás
různé projekty. Co se týče obcí, měla banka
program na výstavbu industriálních zón či
program Panel určený na podporu oprav
panelových domů.

„Chceme dále pokračovat a ještě více se
projevovat v oblasti podpory infrastruktury, 
a proto jsme tady s novým programem.
Vedle toho je ještě další důvod, proč jsme
zrovna tento program uvedli, a to je to, že
na ně užíváme prostředky z Evropské unie.
A sice prostředky mimo strukturálních
fondů,“ uvedl Ladislav Macka.
Program využívá finanční prostředky Evrop-
ské unie ze zdrojů určených na podporu
měst a obcí. Je realizován ve spolupráci 
s německou rozvojovou bankou Kreditan-
stalt für Wiederaufbau a Rozvojovou bankou
Rady Evropy. 
Program je tedy určen obcím, je určen na
financování celé škály potřeb od technické

infrastruktury typu vodovodů, kanalizace,
plynofikace, elektrifikace až po ekologické
stavby, jako jsou čističky odpadních vod,
zajištění likvidace odpadů nebo opatření
sociálního charakteru. 
Program ČMZRB má k dispozici zhruba 
450 milionů Kč (15 mil. EUR). Nabízet bude
úvěr, který se může pohybovat od 10 do
100 milionů Kč. Úvěr je poskytován na
dobu 10 let. Začátek splácení jistiny úvěru
lze odložit až o 2,5 roku od data uzavření
úvěrové smlouvy. Úroková sazba je pevná 
a je stanovena individuálně dle bonity 
příjemce úvěru.

Táňa Švrčková

Nov˘ program podpory obcím

Pravidelná komunikace, přenos poznatků z kontrolních akcí státního dozoru nad bezpečností potravin a ochranou spotřebitele
do obchodní i legislativní praxe. To jsou některé z aktivit, jejichž společným cílem je růst kvality prodeje potravin.

Současný obraz obchodních sítí, zejména
těch nadnárodních, v očích laické veřejnosti
jako subjektů vydírajících své dodavatele 
a snažících se za jakoukoli cenu prodat
zákazníkům cokoli, není v žádném případě
odrazem reality. Potvrzují to sami představi-
telé dozorových orgánů. Na společné tiskové
konferenci Svazu průmyslu a cestovního
ruchu (SOCR), České obchodní inspekce
(ČOI) a orgánů ochrany veřejného zdraví
reprezentovaných hlavním hygienikem ČR
Michaelem Vítem ČOI i Vít shodně konstato-
vali, že kontroly v obchodních sítích dopadají
stále lépe, přičemž se snižuje počet přede-

vším závažných pochybení při prodeji zboží.
SOCR sám ústy své prezidentky Heleny Pís-
kovské veřejně deklaroval jako svou prioritu
pro rok 2006 generální útok na kvalitu. 

Velmi vítanou novinkou v dosavadní praxi
jsou podle SOCR výstupy ze společných
jednání - takzvané komoditní karty, které při-
pravuje ČOI a které jsou v podstatě souhr-
nem zákonných požadavků týkající se 
podmínek nákupu, prodeje a nakládání 
s jednotlivými skupinami potravinářských
výrobků. „Společným záměrem je, aby 
v těchto komoditních kartách byly uvedeny

jednotné parametry, kterými se může řídit
designér, konstruktér, výrobce, distributor či
prodejce, bude je znát i zákazník a budou je
brát v potaz také dozorové orgány,“ informu-
je SOCR. Podle ústředního ředitele ČOI Jiří-
ho Pěkného by měl být první ucelený soubor
komoditních karet připraven v průběhu první
poloviny letošního roku. Pokud by se jejich
využití osvědčilo, hodlá tuto zkušenost
nabídnout česká strana i dalším zemím EU.

Petr Havel

Nákup jsem zvládla během půl
hodinky. Pak mne ovšem čekala
předlouhá fronta u pokladny. 
A to jsem byla v řadě asi sedmá.
Abych si zkrátila dobu čekání 
a zbytečně se nestresovala,
zaměřila jsem se na nezúčastně-
né pozorování služeb, které firma
svým zákazníkům poskytuje.
Poznala jsem, že moje zkuše-
nost s hledáním nějakého infor-
mátora, který by mne nasměro-
val k regálu se zakysanou sme-
tanou, vůbec nebyla ojedinělá 
a opakovala se ve všech sekcích.
Zřejmě je tato „služba neslužba“
součástí marketingové strategie.
Kupující bude běhat kolem regá-
lů a než se dostane ke hledané-
mu zboží, naplní košík i věcmi,
které nejenže nepotřebuje, ba
původně ani nechtěl. Budiž.
Proč ale takto oklamaného
zákazníka ještě zdržovat 

dlouhými frontami u pokladen?
Rozhodně by stálo za to zkon-
trolovat technický stav snímačů
čárového kódu a kvalitu jeho
tisku na obalech zboží. Pokladní
totiž musí s každým produktem
„mávat“ nad snímačem i několik
vteřin, a pokud se kód přesto
nesejme, tak jej testovat ručně 
a často dokonce telefonicky
volat zástupce příslušného sek-
toru. A to se v „mé“ frontě stáva-
lo během nákupu jednoho
zákazníka pětkrát i vícekrát. Dru-
hým důvodem, nad kterým by se
management supermarketu měl
zamyslet, je personální obsazení
pokladen. Není přece možné
obsadit většinu pokladen nezku-
šenými brigádníky či pracovníky
narychlo dodanými nějakou
agenturou. Také dobrá čeština
zaměstnanců by měla být samo-
zřejmou podmínkou. Co je

ovšem téměř neodpustitelné, je
chování anonymních pracovníků
v „kukani stížností“, které ani 
v onu sobotu 4. února dopoledne
nejvyšší dosažitelný vedoucí pan
P. K. nedokázal utlumit a rozum-
ně omluvit. Odpovědí zaměst-
nance z pracoviště majícího vyři-
zovat stížnosti na žádost zákaz-
níka o zavolání vedoucího přece
nemůže být „Tak si za tu poklad-
nu sedněte sám!,“ ani odpověď
vedoucího na jeho obranu „To je
ale jeden z našich nejslušnějších
zaměstnanců.“ Tento fakt sku-
tečně dokázala „svým  vystou-
pením“ jeho kolegyně. Byla totiž
značně ostřejší ve své reakci.
Jména uvést, bohužel, nemohu.
Nikdo z těch pracovníků neměl
firemní jmenovku. Místní ochran-
ka možná nespadá pod vedení
supermarketu, ale její členové by
měli hlídat, aby se nekradlo 

a neokrádalo a ne také nevybíra-
vě zasahovat, pokud si zákazník
prostě stěžuje na okrádání (špat-
né testování cen zboží) a kvalitu
služeb. 
Mé původní rozčilení dávno vypr-
chalo, ale zamysleme se nad
podnikáním v oblasti služeb
obecně. Malí podnikatelé nemo-
hou konkurovat cenami a větši-
nou nekonkurují ani kvalitou slu-
žeb (otevírací doba, kvalita
zboží). Velcí podnikatelé si toho
jsou vědomi a mnohdy tento fakt
využívají až zneužívají. Jejich
„souboj“ vyřeší neúprosný zákon
fungování trhu. Ale co zákazník?
Kam se má obrátit? Kdo ho
ochrání?

Marie Najmanová

Obchod chce spolupracovat s kontrolními orgány

Uvařila jsem si kávičku a roztrhla obal svých oblíbených
„vlnek“. Na nich už si ovšem pochutnávali jacísi podivní
broučkové. Vlnky jsem si koupila cestou v jednom malém
obchůdku. Nebudu tratit čas ani peníze reklamací, ale podru-
hé už tam prostě nepůjdu. Napříště budu kupovat jen 
v obchodech s velkým obratem zboží a supermarketech. Nej-
bližším takovým obchodem pro mne i značnou část pražského
sídliště Zahradní Město je supermarket INTERSPAR v nákup-
ním centru ve Švehlově ulici. Časem jsem zjistila, že i tam je
někdy kvalita zboží problematická. Neúnosná už je ovšem
kvalita poskytovaných služeb.

Podnikat ano, 
ale slu‰nû!

Tlak na ceny vede k poklesu
kvality 
Za zavádějící považuje J. Camplík
například hrozby řetězců, že 
v případě příliš velké regulace
obchodních vztahů v ČR začnou
potraviny ve větší míře dovážet
ze zahraničí. „To může být prav-
da jen do určité míry, těžko si lze
ale takové dovozy představit 
v případě zboží každodenní spo-
třeby. A pokud se týká trvanlivé-
ho zboží, dovozy do ČR stoupají
již nyní, kdy ještě žádná regulace
nenastala,“ říká prezident potra-
vinářů. Stejně tak je podle něj
sporný argument obchodníků, že
tlakem na co nejnižší ceny dodá-
vaného zboží nutí výrobce 
k vyšší efektivitě a je to tedy 
v jejich zájmu. Podle J. Camplíka
již tento tlak dávno přerostl
únosnou mez, takže faktickým
výsledkem tohoto tlaku je pokles
kvality některých produktů,
neboť v zájmu dosažení požado-
vaných cen je nutné nahrazovat
původní dražší suroviny v recep-
turách levnějšími komponenty.
Nejvíce se to projevuje podle
představitele PK v oblasti výroby

mlékárenských výrobků a uzenin.

Audity řetězců nejsou nutné
Podle řetězců by přitom měly
zmíněnou kvalitu zabezpečit
takzvané audity obchodníků
přímo v potravinářských subjek-
tech, pro výrobce potravin ale
podle Camplíka představují pře-
devším zbytečné vícenáklady.
„Naše potravinářské podniky
jsou schváleny EU, investovali
jsme do nových technologií 
a zabezpečení unijních standar-
dů miliardy korun. Jsme pod
permanentní kontrolou několika
státních dozorových orgánů,
takže kdo tady chce ještě něco
navíc kontrolovat?,“ ptá se prezi-
dent potravinářů. Navíc za situa-
ce, kdy různé obchodní řetězce
postupují podle několika různých
kvalitativních požadavků, takže
dodavatel do několika řetězců
musí zaplatit třeba tři různé audi-
ty. „Cena jednoho auditu se
pohybuje v řádech 100 000
korun,“ upozorňuje prezident. 
J. Camplík je také skeptický 
k výzvám obchodníků k diskuzím
nad regulačními mechanismy.

„Do současné doby nepřinesly
diskuze žádné plody,“ tvrdí
potravináři. Návrhy novel antimo-
nopolního zákona a zákona na
ochranu spotřebitele, které inici-
oval předseda zemědělského
výboru parlamentu Ladislav Sko-
pal, proto považuje J. Camplík
za oprávněné s tím, že diskuto-
vat lze jen o jejich definitivní
podobě. „Je například otázkou,
zdali zvýšení sankcí za provinění
řetězců ze tří na 50 milionů
korun není příliš velký skok,“
uvádí jedno z možných témat. 

Řešení na evropské úrovni
Skopalovy návrhy by navíc měly
být podle J. Camplíka určitou
předzvěstí řešení problematiky
zejména dominance obchodních
řetězů vůči dodavatelům na
celoevropské úrovni. Potravinář-
ská komora podle něj spolupra-
cuje v rámci CIAA (Konfederace
evropských výrobců potravin 
a nápojového průmyslu) na již
vznikajících návrzích řešení,
například na španělské iniciativě.
Pokud se týká snah o regulaci
dominance řetězců v rámci slo-

venského zákona, kterým
obchodníci obvykle argumentují
jako příkladem, kudy cesta neve-
de a který byl z Bruselu kritizo-
ván, je i tady realita poněkud
jiná, než uvádějí obchodníci.
„Unie nenařídila Slovensku zrušit
celý zákon, ale jen některé jeho
části, a například právě definice
dominantního postavení řetězců
byla v tomto zákonu zpracována
velmi dobře,“ uvádí J. Camplík.

Etický kodex zatím nefunguje
Zatím jen v poloze slovních
deklarací je také podle preziden-
ta PK snaha obchodníků dosáh-
nout korektního jednání svých
členů prostřednictvím etického
kodexu. „Dva roky tento kodex
prakticky nikdo nepodepsal, 
v současné době se sice situace
změnila, ale chování obchodníků
vůči svým dodavatelům ne.
Navíc uvedený etický kodex je
směrován na vztah obchodu 
a spotřebitele, ne však na vztah
obchodu a dodavatele,“ zdůraz-
ňuje prezident J. Camplík.

Petr Havel

Argumenty představitelů zejména nadnárodních obchodních
řetězců, kterými se brání proti legislativním snahám o regulaci
některých obchodních praktik, nemají podle prezidenta Potravi-
nářské komory ČR (PK) Jaroslava Camplíka často opodstatnění.
Realita dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi výrobci potra-
vin a obchodem je totiž jiná, než jak jí řetězce prezentují.

Potravináfii: Argumenty obchodníkÛ 
jsou ãasto zavádûjící
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O co jde? Společnost CE WOOD, která se
zabývá výrobou a zpracováním dřeva, rozjíž-
dí výstavbu montovaných dřevěných řado-
vých domků Start. Už na jaře budou stát 
v Hodoníně první z nich. Lidé za ně zaplatí
necelý milion korun. Včetně základního vnitř-
ního vybavení, tedy podlah, sanitárního zaří-
zení nebo kuchyňské linky. Zájem je pocho-
pitelně obrovský.
Podle Františka Černého jsou však mezi
lidmi stále zakořeněny předsudky ke dřevě-
ným domům. Ambiciozní projekt domků
Start by ale mohl tyto postoje změnit a
odstartovat výstavbu v masovém měřítku. Je
to také ideální způsob výstavby pro menší
města a obce.

Vaše řadové domky Start zaujmou 
hlavně cenou, kolik za ně lidé zaplatí?
Velikost domu, použité materiály a charakter
řadové výstavby, to jsou věci, díky kterým
jsme schopni nabídnout zajímavou cenu. 
K tomu přistupuje i fakt, že vše, co je na tom
domě ze dřeva, si vyrábíme sami. Včetně
toho, že zabezpečujeme montáž domu.
Tímto postupem jsme se dostali u nejmenší
obytné jednotky, která má 87 čtverečních
metrů užitné plochy, k ceně kolem 950 tisíc
korun. 

Co vše je v této ceně?
Tato částka zahrnuje nejen hrubou stavbu,

ale také například topení, kuchyňskou linku,
podlahy, veškeré standardní sanitární vyba-
vení. Chtěli jsme oslovit skupinu lidí, kteří
nedosáhnou na klasickou hypotéku. Naší
cenou toho dosáhneme. Měsíční splátka by
se měla pohybovat do pěti a půl tisíce korun,
což je běžný nájem, který se dnes platí 
v panelovém bytě. Tato splátka zahrnuje
i cenu pozemku. Obvyklá hypotéka se splát-
kou 10 tisíc měsíčně je pro spoustu mladých
rodin nedostupná. My můžeme oslovit rodiny,
které by za normálních okolností vůbec ne-
uvažovaly o tom, že by si postavily dům.

Nabízíte více typů domů?
Pro ty, kdo chtějí větší prostor, jsou určeny
rohové domy, které jsou větší a mají garáž.
Jejich cena se pohybuje kolem 1,5 milionu.
A pokud zákazník chce domek větší, dá se
půdorys řadového domku ještě zvětšovat.
Samozřejmě pak ale adekvátně naroste
cena. Menší řadový dům má v přízemí obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem, předsíň 
a WC s umyvadlem. V prvním patře jsou dva
dětské pokoje, jeden velký pokoj, koupelna 
s WC a balkon. Větší krajní dům má v příze-
mí velký obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem, předsíň, WC s umyvadlem a garáž. 
V prvním patře jsou tři velké pokoje, komora,
koupelna s WC a balkon.
Nechceme, aby naše domky vypadaly šedě
a uniformně, aby byly všude stejné. Na

Hodonínsku, kde začínáme, jsou fasády
pojednány barevně atraktivně. A každá nová
lokalita bude trochu jiná, pokud se týká
vzhledu a řešení domu. Chceme zdokonalo-
vat i konstrukční prvky.

Jak jste v současnosti s projektem
výstavby domků Start daleko?
Bohužel nás zdrželo letošní počasí. Brzdí
nás také zdlouhavé vyřizování stavebních
povolení na úřadech. V Hodoníně, kde bude
sídliště s dvaceti domky, už máme připrave-
no zasíťované území a vybudované i některé
základové desky. Až na dva domky bylo vše
prodáno během dvou dnů  bez toho, že
bychom dělali nějakou velkou reklamu. Kon-
cem března už by měly být první domky
hotové. V komplexu v Hodoníně si jeden
necháme jako vzorový, abychom ho mohli
ukázat zákazníkům. Další výstavbu plánuje-
me dělat ve středních Čechách a na Liberec-
ku, teď začínáme nakupovat pozemky v dal-
ších lokalitách. Podle obrovského zájmu,
který byl v Hodoníně, si myslíme, že by náš
projekt mohl mít úspěch. Jsme ale teprve na
začátku.

Vaše domky by mohly být ideálním 
řešením v obcích, kde vázne výstavba…
Náš projekt začíná zajímat menší obce u vět-
ších měst. Ty trpí tím, že z nich obyvatelstvo
odchází, protože ve městech má větší mož-

nosti bydlení. Obce pak těžce nesou, když
jim ubývá obyvatelstvo. Jsme proto připrave-
ni, že začneme oslovovat obecní úřady 
v těchto lokalitách a nabízet jim naši řadovou
výstavbu. Předpokládáme, že zákazníci se
najdou i ve větších městech.
O naše domky se zajímají různí investoři.
Ukazuje se například, že někteří zaměstnanci
zahraničních společností v Praze nechtějí
bydlet v hotelích a jsou zvyklí, že existují
právě takové typy řadových domků, které
firmy pronajímají svým zaměstnancům. A pak
jsou tu ti, kteří se zabývají různou formou
ubytování turistů. A jsou turisté, kteří si 
v tomto typu domků rádi pronajímají ubyto-
vání místo hotelů.
To jsou ale věci, které by pro nás byly okra-
jové. Naší nosnou iniciativou je startovací
bydlení pro mladé rodiny. Nahrála nám i situ-
ace ohledně změny DPH, protože naše
domy budou rozlohou splňovat podmínky
pro pětiprocentní daň.
Chtěli bychom také s lidmi a jejich požadav-
ky na bydlení pracovat dál. Předpokládáme,
že časem se rodiny dosáhnou vyšších příj-
mů, a pak je můžeme začít oslovovat s dře-
vostavbami vyššího standardu, případě 
s individuálními montovanými domy. Už na
ně budou zvyklí a zjistí, že bydlení v dřevě-
ných domech je komfortní a že se není čeho
bát. A že “bydlení ve dřevě” je opravdu velmi
moderní a v souladu s přírodou.

Dokážete říci, proč se u nás staví tak
málo dřevěných domů?
Zkušenost s dřevostavbami je malá. A pokud
tu zkušenost z nedávné doby je, tak negativ-
ní. Negativní tradici tady před rokem 1989
založily okály. Ty domy byly nekvalitní, abso-
lutně nesplňovaly parametry standardního
bydlení. A to jsou věci, které si zákazník uvě-
domuje. My jsme situaci zvažovali, ale protože
si myslíme, že výstavba dřevěných domů tady
jednou musí začít, přišli jsme s myšlenkou, že
by to chtělo oslovit spíše zákazníka, který je
úplně na začátku a rozhoduje se, jak vůbec
začne bydlet. To jsou hlavně mladé rodiny. 
A jediné, čím u nich můžeme prorazit, je cena.
Už dříve jsme se zabývali myšlenkou, že
bychom vyráběli montované dřevostavby.
Pak jsme ale tento nápad opustili. Pokud se
týká individuální výstavby, je na českém trhu
o dřevostavby minimální zájem a tento stav
stále přetrvává. Podle mě je to způsobeno
přetržením tradice dřevostaveb. Padesát let
se tady stavělo jenom z cihel. Pokud dají lidé
dohromady finanční prostředky, nebo jsou
schopní zajistit si hypotéku na stavbu rodin-
ného domu, tak se v okamžiku, kdy se mají
rozhodnout, přikloní ke klasické výstavbě.
Dřevostavby se u nás sice staví, ale ve srov-
nání se zbytkem Evropy je to spíše okrajová
záležitost. Ani renomované švédské a finské
firmy tady nemají valný úspěch a nestaví
masově. Pokud je cena téměř stejná jako 

u klasické výstavby, tak se zdejší lidé raději
rozhodnou pro cihlu.

Jaké jsou kromě peněz další argumenty,
proč se rozhodnout pro dřevostavbu?
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tepel-
ně izolační vlastnosti dřevostaveb předčí
domy z klasických materiálů. Třiceticentimet-
rová dřevěná stěna má stejné izolační vlast-
nosti jako 60 centimetrů silná zeď. Můžete
argumentovat tím, že trvanlivost dřevěného
domu je stejná nebo i vyšší ve srovnání 
s domem klasickým. Tady na Valašsku jsou
dřevěnice staré dvě stě let, přečkaly je bez
úhony a mohou stát další stovky let. A stačí
se podívat jinam. Ve Spojených státech 
a v Kanadě je převážná většina staveb ze
dřeva. V Evropě je ten podíl nižší, ale ve
Skandinávii, tedy paradoxně tam, kde je nej-
chladněji, mají domů ze dřeva nejvíce, dřevě-
né tam bývají celé vesnice. Ale problém sku-
tečně není v tom, že nedokážeme vyargu-
mentovat přednosti, ale v tom, že je těžké
zlomit zvyk, který tady panuje. Nevím proč
se lidé v Čechách a na Moravě ke stavbám
ze dřeva staví tak skepticky, ale to se dá
změnit jedině bojem. Začneme stavět 
a pokud zákazníci budou domy kupovat,
znamená to, že jdeme správnou cestou.

Pavel Stojar

Foto: archiv 
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Levné bydlení pro mladé rodiny a je‰tû 
k tomu ve vlastním domku? To zní jako 
utopie. Ov‰em projekt zlínské spoleãnosti 
CE WOOD mÛÏe v‰e zmûnit.

„Za pût tisíc mûsíãnû, tedy 
za cenu bûÏného nájmu 
v panelovém domû, mÛÏeme
rodinám zajistit kvalitní byd-
lení ve vlastním domku,“
fiíká Franti‰ek âern˘, 
prezident spoleãnosti CE WOOD. František Černý, prezident společnosti 

CE WOOD

Domky Start,
vlastní bydlení na dosah
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Úkolem tohoto projektu  v rámci Plzeňského
kraje je připravit žadatele o dotace, aby byli
schopni připravit kvalitní projekt, připravit
hodnotitele žádostí, aby byli schopni projekt
řádně posoudit, vytvořit partnerství, která
budou podporovat výše uvedené dvě aktivity
a budou se podílet na rozvoji kraje a připravit
prostředí pro sestavení budoucího ROP
(Regionálního operačního programu).
I v příštím období budou mít nárok na pod-

poru pouze ty projekty, které budou splňovat
přísně definovaná kriteria, budou spadat do
příslušné oblasti podpory a budou dostateč-
ně připraveny včetně všech požadovaných
analýz a studií.  
Cílem projektu BAK je podpoření vzniku 
a dopracování dostatečného počtu vhodných
projektů financovatelných ze strukturálních
fondů, rozvíjení a zvyšování znalostí pracovní-
ků příslušných administrativních struktur na

centrální i regionální úrovni, lepší komunikace
s veřejností a uzavírání přínosných partner-
ství, jež budou tvořit základ celého projektu.

Bližší informace najdete na http://bak.kr-
plzensky.cz/.
Sektorovým partnerem projektu BAK je Kraj-
ská hospodářská komora Plzeňského kraje.

KHK Plzeň
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Jak správnû napsat projekt?

Pro několik desítek lidí hledajících zatím
marně své uplatnění na trhu práce měl být 
i motivací k osobní účasti a zájmu při aktiv-
ním vyhledávání nové pracovní příležitosti.
Současné aktivity Hospodářské komory Pře-
rov a jejich partnerů jsou semináře nabídkou
právě pro dlouhodobě nezaměstnané, za
předpokladu, že z pasivního uchazeče 
o práci se stanou aktivním spolupracovní-
kem. V nabídce je řada možností: Jednou 
z nich je například vstup do registru elektro-
nické burzy nabídky a poptávky pracovních
míst, další možností je kvalifikační růst pro-
střednictvím vzdělávacích kurzů, případně
podnikatelská aktivita s možností finanční
dotace či jiného finančního zvýhodnění.

Zaměstnat matky nelze?
Složitou situaci ve svém životě řeší matky
malých dětí, některé samoživitelky, které by
rády pracovaly, ale nikdo o ně nestojí. „Mám
osmileté dítě, je mi 45 let, jsem samoživitelka
a když chci po případném zaměstnavateli
úpravu pracovní doby, abych se mohla věno-
vat dítěti, dostanu vždy stejnou odpověď - to
nelze,“ říká se slzami v očích Marie Huňková
z Hranic, která hledá práci již pět let. V tuto
chvíli je rozhodnuta otestovat své šance

ještě přes registr pracovních míst, pak už
pomůže snad jen náhoda.
Kromě evidence v informační elektronické
databázi nabídky a poptávky práce, s níž
ochotně vypomohou pracovníci HKH Přerov,
probíhají rovněž pro zájemce o podnikání
speciální kurzy pod názvem Vstup neza-
městnaných do podnikání, které od letošního
roku přinesou úspěšným absolventům další 
z možností financování jejich podnikatelských
plánů. Pokud účastník kurzu zvládne 
70 hodin výuky a složí úspěšně závěrečnou
zkoušku, má šanci sáhnout si na jakýsi
bonus v podobě výhodného úvěru. Letos
poprvé, v rámci programu Start pro začínající
podnikatele, bude mít takovýto úspěšný
absolvent kurzu možnost požádat si na roz-
jezd svého podnikání o úvěr v rozpětí 100
tisíc až 1 milion korun, a to bezúročně pro-
střednictvím Českomoravské záruční a roz-
vojové banky. Samozřejmě, že bude záležet
na kvalitě podnikatelského záměru a zpraco-
vaného projektu. Kurz k základům podnikání
byl zahájen 21. února a je určen pro 15 kli-
entů z řad nezaměstnaných přerovského
regionu.

Zdroj: Směr

Více než sedm desítek nezaměstnaných z přerovského okresu se zúčastnilo dalšího
semináře k aktivním formám zaměstnanosti v tomto regionu, který již podruhé 
v rámci projektu Partnerství připravila Hospodářská komora okresu Přerov v součin-
nosti s Úřadem práce Přerov a Centrem pro komunitní práci střední Morava.

Pfii hledání práce 
buìte aktivní a vûfite si

Projekt je zaměřen na podporu adaptability a připravenosti MSP na strukturální změny s ohledem na měnící se podmínky globálního trhu 
a uplatnění informatiky a informačních technologií, dále na zvýšení informační gramotnosti a potřebné kvalifikace vytipovaných cílových skupin
s ohledem na efektivní uplatnění na trhu práce v příslušných regionech apod.
EQUAL je nadnárodní projekt a k realizaci projektových záměrů jsou zapojeni další nadnárodní partneři z Finska, Německa, Polska a Španěl-
ska  řešící ve svých projektech obdobnou problematiku v národních podmínkách. Jsou zdrojem cenných zkušeností a námětů. K dosažení
projektového cíle bude sloužit vybudovaná síť sedmi asistenčních míst „JOBPOINTŮ“ v rámci sítě partnerských hospodářských komor 
s vyškoleným personálem, jež budou výkonným prvkem celého systému.
Pozitivním přínosem celého projektu je reálné uplatnění procesu partnerství a otevřené spolupráce všech zainteresovaných stran, což dává
slibný předpoklad úspěšného završení a vytváří vhodné podmínky pro další plodnou spolupráci u navazujících regionálních a nadregionálních
projektů, zejména  v programu OPRLZ.

(is)

Okresní komory v Uherském Hradišti, Kroměříži, Hodoníně, Přerově, Jihlavě a krajské v Pardubicích a severních Čech se sdruži-
ly k realizaci experimentálního projektu JOBPOITS v programu EQUAL, který bude realizován v následujících dvou letech 
s rozpočtem 27 mil Kč.

V zájmu udržování hornických tradic v Moravskoslezském kraji, ale také připome-
nutí namáhavé lidské práce v podzemí, byla biskupem Františkem Václavem Lobko-
wiczem slavnostně pokřtěna dřevěná socha svaté Barbory, patronky a ochránkyně
horníků, umístěná ve vestibulu sídla Krajské hospodářské komory Moravskoslez-
ského kraje.

Projekt sedmi komorCílem celé akce bylo jednak podpořit hornic-
ké tradice v Moravskoslezském kraji, ale také
připomenout si namáhavou a zároveň neza-
stupitelnou lidskou práci v podzemí, společ-
ně se zamyslet nad jejím významem a nad
vzájemným vztahem člověka a přírody a uvě-
domit si potřebu lidské pokory a respektu 
k věcem, které člověk sám nedokáže ovlivnit.
Součástí slavnostního aktu byla vzpomínka
na ty, kteří zahynuli při práci v podzemí 
a také při dalších katastrofách provázejících
lidstvo.
Slavnostního aktu, který připravila KHK 
s akciovou společností FITE, se zúčastnila
řada významných osobností veřejného 
a hospodářského života kraje, mj.  biskupka

Církve československé husitské
Jana Šilerová, předseda Českého
báňského úřadu Roman Makarius,

hejtman Moravskoslezského
kraje Evžen Tošenovský, před-
seda představenstva OKD
Josef Goj, rektor VŠB-TU
Tomáš Čermák, či viceprezi-
dent Hospodářské komory
ČR Pavel Bartoš.

Magda Habrmannová,

ředitelka KHK 

Moravskoslezského kraje

Svatá Barbora, 
patronka a ochránkynû horníkÛ

Obchodní a hospodářská komora
Uherské Hradiště realizuje s partner-
skou komorou v Kroměříži projekt za 
7,8 mil. Kč. Finanční prostředky byly
poskytnuty Evropským sociálním fondem
v rámci dvouletého projektu „Vzdělává-
ním k dlouhodobé prosperitě“ z Operač-
ního programu Rozvoj lidských zdrojů,
opatření 4.1. Díky tomuto projektu připra-
vily OHK pro téměř 300 členských firem
možnost účasti na dotovaných zdokona-
lovacích kurzech informatiky, cizích jazy-
ků, zavádění systému řízení jakosti, logis-
tiky, řídících a komunikačních dovedností.
Iinformace získáte na úřadu Obchodní 
a hospodářské komory, Uh. Hradiště, 
e-mail: mail@ohkuh.cz, Tel: 572 557 849,
Fax: 572 555 482, www.ohkuh.cz

Certifikát poradce Národního registru
poradců při CzechInvestu získala
Dana Kleissnerová, členka OHK Příbram.
Firmám může poradit s přípravou projek-
tů se strukturálních fondů EU. Bližší infor-
mace OHK Příbram a Informační místo
pro podnikatele, Tyršova 106- Zámeček
Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
www.ohkpb.cz

Co se chystá 
v krajích

OHK Brno je jedním z partnerů projektu v rámci iniciativy Společenství Equal, jež se zabývá
prosazováním nástrojů boje se všemi formami diskriminace a nerovnosti na trhu práce. Cílo-
vou skupinou projektu jsou ženy-podnikatelky. Poradenský servis center je založen na dlou-
holetých zkušenostech v oblasti poradenství OHK Brno, OHK ve Zlíně a Moravské asociace
podnikatelek a manažerek. První Asistenční centrum bylo otevřeno 23. ledna 2006 ve Dvořá-
kově ulici v Brně za přítomnosti primátora Brna Richarda Svobody. Druhé a třetí centrum bylo
otevřeno při OHK ve Zlíně v únoru.

Petr Bajer,  ředitel OHK Brno

Již tři asistenční centra byla v únoru slavnostně otevřena při Obchodní a hospodář-
ské komoře Brno. Centra budou sloužit pro podporu žen na počátku a v prvních
třech letech podnikání.

OHK Brno podporuje podnikatelky

se nesl letošní reprezentační ples Hospo-
dářské komory Třebíč, který byl již osmým 
v řadě. Konal se 3. února v budově třebíč-
ského Fóra a snad jako každý rok předčil
očekávání přítomných hostů. Po slavnost-
ním zahájení, o které se postaral předseda
HK Třebíč a KHK Jihlava Karel Vaverka 
s generálním ředitelem První brněnské stro-
jírny a.s. Ladislavem Houžvou, hrálo neú-
navně až do třetí hodiny ranní pětadvacet
hudebníků ze skupiny Zatrestband z Třeště.
Kéž by bylo více takovýchto akcí, kde člo-
věk zapomíná na pracovní povinnosti!

Text a foto: HK Třebíč

Ve víru zábavy

Brněnská komora uspořádala 14. února
diskuzní fórum s tématikou Public-Private-
Partnership (PPP projekty) a jeho uplatnění
v Jihomoravském kraji. Principem PPP pro-
jektů je kombinace veřejných prostředků
(které nemohou pokrýt všechny potřeby) se
soukromým kapitálem. Výsledkem jsou
investice do infrastruktury a veřejně pro-
spěšných služeb.

V rámci fóra byly představeny některé pilot-
ní projekty PPP, ukázka možnosti kombina-
ce PPP s projekty Evropské Unie a sezná-
mení s podmínkami pro jeho fungování 
v České republice. 

Účastníci se dozvěděli, jak připravit jedno-
duchý projekt, a byly prezentovány kon-
krétní projekty např. v oblasti zdravotnictví -
sdružení financí na rekonstrukci fakultní
nemocnice, vybudování plaveckého bazénu
ve městě nebo rozšíření letiště. 

Akci podpořil primátor města Brna,
Richard Svoboda a projevilo o ni zájem
přes 90 zástupců firem i veřejné správy 
z Jihomoravského kraje. 

Petr Bajer

ředitel OHK Brno

PPP projekty 
- budoucnost investic

OHK v Pfiíbrami

uspořádala 9. února seminář na téma
Změny v programech podpor malého 
a středního podnikání ČR v roce 2006, kam
jsme si pozvali zástupce Českomoravské
záruční a rozvojové banky a zástupce
České agentury na podporu obchodu Cze-
chTrade. Podnikatelé se mohli dozvědět
přehled informací o úvěrových programech
Kredit, Start, Záruka, Progres, Trh, Inovace
a o dotačních programech Marketing a Ali-
ance. V příštím plánovacím období 2007-
2013 se chystají rozsáhlejší změny jak 
v národních programech, tak v programech
financovaných EU, a tak si naše hosty
pozveme i začátkem roku 2007.

Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje se stala jedním ze sektorových partnerů projektu s názvem Budování absorpční
kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období 2007 - 2013 (BAK).

Okresní hospodářská komora v Cho-
mutově ve spolupráci s Průmyslovou 
a obchodní komorou jihozápadního Saska
pořádají 4. 4., 3. 5. a 12. 6. další konzul-
tační dny. Výhodou účasti na setkání je
cílenější získání vhodných partnerů na
německé straně, zprostředkování vhod-
ných nabídek a poptávek německých 
a českých firem, zprostředkování informa-
cí v právních, daňových, ekonomických 
a dalších oblastech.  Individuální konzulta-
ce se konají v zasedací místnosti Okresní
hospodářské komory v Chomutově,
Cihlářská ulice 4132 (1. patro budovy 
C Technologického parku, o.p.s.).

OHK Chomutov
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Velvyslanec Argentiny Juan Eduardo  (uprostřed) s organizátory a členy Euroklubu, kteří tentokrát diskutovali o možnostech

investic v Latinské Americe.

Transparentnost! To je jedno z klíčových slov
Evropské unie. Nebo také ,chcete-li, jedno 
z mocných zaklínadel, která v rámci Unie
platí. Často jsme je slýchávali v období, kdy
se Česká republika připravovala na členství 
v EU. A samozřejmě je často slyšet i nyní.
Mimo jiné třeba v souvislosti s novým záko-
nem o veřejných zakázkách nebo s výběrem
projektů v rámci strukturálních fondů EU. 
Transparentní by mělo být také rozhodování
samotných evropských institucí, aby mu
občané více porozuměli a více se s Unií zto-
tožnili. Zmínku o tom najdeme už v základ-
ních dokumentech, se kterými stojí a padá
Evropská unie. Podle nich musí Rada minist-
rů a další instituce Evropské unie rozhodovat
tak otevřeně a transparentně, jak jen to jde.
To je však jen teorie, v praxi je výklad tohoto
ustanovení různý. 

Existuje tedy dvojí transparent? O tom se
nyní dohadují evropský ombudsman Nikifo-
ros Diamandouros a Rada ministrů. Důstojně
mu v tomto sporu sekunduje i vlivný šéf
Výboru pro zahraniční vztahy Evropského
parlamentu Elmar Brok, který de facto celý
spor inicioval. Podle nich by všechna jednání
Rady ministrů měla být veřejně přístupná,
podobně jako např. jednání Evropského par-
lamentu. Zástupci Rady ministrů bohužel
tento názor nesdílejí. Ministrům členských
zemí se viditelně do transparentnějšího pro-
středí nechce. Není se co divit, mají totiž jed-
noduchý politický recept, který by s otevře-
ním jednání Rady ministrů ztratil na své při-
tažlivosti. Politický recept, kteří mnozí z nich
používají, zní: „Já nic, já muzikant. To všech-
no rozhodli evropští byrokraté.“ A tento
recept ve vztahu k domácím voličům funguje

velice dobře. Je to ověřené dlouhými roky
evropské politické praxe. Co už na tom, že 
i samotní politici o dané směrnici hlasovali na
zasedání Rady ministrů. Vždyť nikdo ani
nemůže pořádně zjistit, jak vlastně hlasovali. 
Koncem prosince loňského roku nakonec
Rada ustoupila soustředěnému tlaku. Na
místo rozhodného kroku však učinila jen malý
krůček. S okamžitou platností tak budou
veřejnosti otevřená jednání Rady ministrů, 
na kterých se projednávají návrhy v rámci tzv.
spolurozhodovací procedury. Rada ministrů
odhaduje, že se tak počet otevřených jedná-
ní zvýší cca o 20 %. Inu, malý krok pro člo-
věka, ale velký krok pro Radu ministrů. Uvidí-
me, co dalšího se dá čekat. 

Ondřej Hradil, 

CEBRE Brusel

Postfiehy z Bruselu

Ano společné energetické
politice
Podle výsledků speciálního Euro-
barometru věnovaného oblasti
energetiky jsou obyvatelé EU pro
rozhodování o určitých aspek-
tech energetické politiky (např.
bezpečnost dodávek, rostoucí
spotřeba energie, změny klimatu)
na evropské úrovni. Vyslovilo se
pro to 48 % respondentů, zatím-
co 37 % preferuje podobná roz-
hodnutí na národní a pouze 8 %
na místní úrovni. Obyvatelé EU
se také zajímají o možnosti
úspory energií, především v sou-
vislosti s možností ušetřit při ros-
toucích cenách energií. Energe-
tické úspornosti přístrojů a zaří-
zení do domácnosti je také
věnována velká pozornost. 
U praček a automobilů tento
aspekt zvažuje 60 % responden-
tů, u žárovek 43 %.

Žebříček inovačního potenci-
álu zemí EU
Evropská komise zveřejnila již
popáté žebříček zemí EU podle
jejich inovačního potenciálu 
a podpory inovací - European
Innovation Scoreboard. Komise
ve svém hodnocení rozdělila
členské státy do čtyř skupin. 
V té nejlepší se umístily Finsko,
Švédsko, Dánsko a překvapivě 
i Německo. Většina nových člen-
ských zemí se umístila v druhé
polovině žebříčku. Česká repu-
blika, Slovinsko a Maďarsko je
ve skupině zemí, které dotahují
průměr EU. Mezi zeměmi, které
ztrácejí dynamiku v oblasti inova-
cí, patří podle žebříčku Estonsko,
Španělsko, ale také Slovensko 
a Polsko. Celkově se Česká
republika umístila na 20. místě 
(z 25 států EU). Česká republika
by měla zlepšit především vzdě-
lávání v oblasti inovací, zlepšit

propojení univerzit a průmyslu 
a zlepšit možnosti financování
inovací.

Statistiky letecké dopravy za
rok 2004
Eurostat zveřejnil oficiální statisti-
ky letecké dopravy v Evropě za
rok 2004. Za tento rok využilo
letecké dopravy 650 mil. cestují-
cích. Oproti předchozímu roku 
se jedná o osmiprocentní růst.

Dvě třetiny leteckých pasažérů
letěly na linkách v rámci EU 
(24 % na vnitrostátních linkách,
44 % na mezinárodních linkách)
a zbylá třetina na linkách mimo
Evropskou unii. Nejrušnějším
letištěm bylo londýnské Heath-
row, přes které prošlo 67 mil.
pasažérů, tedy více než 10 %
celkového počtu. V roce 2004
rostl také objem nákladní letecké
dopravy, a to o 9,6 %.
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Centrum pro evropskou integraci HK ČR

zpracovalo v rámci projektu příručku EU

blíže podnikatelům, kterou si mohou pří-

padní zájemci vyžádat přímo v sídle Hospo-

dářské komory ČR, Freyova 27, Praha 9.

PODNIKEJTE S OTEVŘENÝMI DATY VYDÁVANÝMI STATISTICKÝM ÚŘADEM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (EUROSTAT). 
ZDROJEM VYBRANÝCH ÚDAJŮ JE WWW.CEBRE.CZ.

Směrnice o dohodách o finančním
zajištění
Evropská komise zveřejnila dotazník, ve
kterém se dotazuje průmyslu i privátní sféry,
jak pohlížejí na implementaci směrnice 
o dohodách o finančním zajištění
(2002/47/ES). Cílem této směrnice je vytvo-
řit jednotný právní rámec, který za účelem
snížení úvěrových rizik při finančních trans-
akcích upravuje poskytnutí cenných papírů
či finančních prostředků jako zajištění.
Odpovědi budou použity při přípravě zpráv
o implementaci této směrnice v členských
státech EU. Příspěvky je možné zasílat do
31. března 2006. 
Dotazník je dostupný na adrese:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/f
inancial-markets/collateral/index_en.htm

Bílá kniha Komise o evropské komuni-
kační politice
Evropská komise schválila bílou knihu 
o evropské komunikační politice. Bílá kniha
navazuje na zveřejněný akční plán komuni-
kace, v němž jsou nastíněna opatření, které
Komise zahájí s cílem přiblížit se k obča-
nům a lépe reagovat na to, co je trápí.
Základním smyslem bílé knihy je mobilizo-
vat všechny významné aktéry (instituce 

a orgány Společenství, členské státy, regi-
on-ální a místní orgány, politické strany 
a občanskou společnost). Komise vyzývá
občany i instituce, aby se zapojily do této
konzultace, která potrvá do konce červen-
ce 2006. 
Více informací:
http://europa.eu.int/comm/communicati-
on_white_paper/index_en.htm

K novele komunitární legislativy týkající
se spotřební daně
Evropská komise otevřela veřejnou on-line
konzultaci pro veřejnost a podnikatele, ve
které je žádá o názory na stávající právní
úpravu spotřební daně - směrnice
92/12/EEC a na různé aspekty připravova-
né reformy. Komise připravila dokument
vysvětlující připravované změny a předkládá
ho nyní k posouzení zainteresovaným stra-
nám. Do konzultace by se měli zapojit hlav-
ně výrobci a obchodníci se zbožím, které
podléhá spotřební dani a vztahuje se na ně
uvedená směrnice (např. alkohol a alkoho-
lické nápoje, tabákové výrobky a minerální
oleje). Nová úprava se dotkne také např.
distributorů a dopravců zmíněného zboží.
Konzultace je otevřena do 30. dubna 2006.
http://europe.eu.int/comm/taxation_custom

s/common/consultations/tax/article_2370_e
n.htm

K otázkám patentové ochrany
Evropská komise otevírá veřejnou konzulta-
ci k budoucí podobě patentové ochrany na
území EU. Komise v rámci podpory konku-
renceschopnosti evropského průmyslu
začlenila otázku kvalitní patentové ochrany
do seznamu priorit. Aby nová podoba
patentové ochrany odpovídala tomu, co
podnikatelé skutečně potřebují, žádá komi-
se zainteresované strany, aby se prostřed-
nictvím připraveného dotazníku zapojily do
debaty. Konzultace se zaměřuje na tři
oblasti: jak zlepšit stávající úpravu patento-
vé ochrany a jaké jsou možné oblasti har-
monizace; jaká je nejlepší cesta sbližování
národních systémů - aproximace práva
nebo vzájemné uznávání národních paten-
tů; legislativní rámec soudní pravomoci při
řešení sporů v oblasti patentové ochrany.
Konzultace je otevřena do 31. března 2006.
Dotazník: http://europa.eu.int/comm/inter-
nal_market/indprop/patent/consultation_en.
htm 

Zdroj: CEBRE - Česká podnikatelská repre-
zentace při EU, www.cebre.cz

Pi‰te. Raìte. Nemlãte!
VE SPOLUPRÁCI S CEBRE VÁM NABÍZÍME AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE, 
K NIMŽ SE MŮŽE KAŽDÝ EUROOBČAN LIBOVOLNĚ VYJÁDŘIT.

Chcete pravidelně 
dostávat informace 
o činnosti EU? 
Zapište se na 
Infolinku CEBRE! 

www.cebre.cz
InfolinkaCEBRE@mopis.cz

EUROSTAT: fakta a ãísla
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Na profesionální řidiče přísnost

Rada ministrů a Evropský parlament se 
v únoru shodly na kompromisu ohledně kon-
troverzního legislativního balíku (nařízení 
a směrnice), který zpřísní dohled nad profesio-
nálními řidiči osobní i nákladní silniční dopravy. 
Tvůrci předpisů, z nichž nemalá část by měla
přejít do praxe již v letošním roce, si od sjed-
nocené a přísnější právní úpravy slibují odpo-
čatější řidiče a díky tomu i bezpečnější silni-
ce. Nařízení o pracovní době upravuje pře-
stávky a dobu odpočinku profesionálních řidi-
čů v osobní a nákladní silniční dopravě, nava-
zující směrnice pak zavazuje členské státy
upravit své předpisy o dopravních přestup-
cích a sankcích za ně. Oba předpisy nahra-
zují existující evropskou legislativu z 80. let. 
Odpočatého řidiče dělá podle nové harmoni-
zované úpravy nejméně 11hodinový odpoči-
nek za den. Nejlépe, bude-li nepřerušovaný,
ale je možné ho čerpat i v rozložení 3 + 9,
tedy jako tříhodinovou „polední pauzu“ a pak
nerušený devítihodinový spánek. Od května
2006 by na to měly dbát digitální tachografy,
povinně montované do všech nových vozi-
del. S těmito dokonalejšími „černými skříňka-
mi“ by již měla být obtížnější manipulace než
s papírovými kotoučky do mechanických
tachografů, které prý šlo různě upravovat 
a zaměňovat.  
Členské státy jsou novou legislativou zavázá-
ny k četnějším kontrolám řidičů, které by
měly dosáhnout intenzity 2 % pracovní doby
řidiče od roku 2008 a 3 % od roku 2010.
Harmonizovaný předpis do značné míry sjed-
nocuje i to, co mohou takové kontroly najít.
Jednotný seznam přestupků tvoří přílohu
směrnice a Evropskou komisí by měl být

dále detailizován. Za hrubé porušení předpi-
sů bude v celé EU považováno překročení
maximální denní, týdenní nebo dvoutýdenní
doby za volantem o více než 20 %,  stejně
tak nedodržení denní nebo týdenní doby
odpočinku o více než 20 %, anebo minimální
denního penza přestávek o více než 33 %.
Tvrdě postihováno má být i užití neschvále-
ného tachografu nebo nedovolená manipula-
ce s ním.  
Podstatná část poslanců Evropského parla-
mentu litovala, že schválené předpisy nejsou
ještě přísnější, Rada ministrů, vyjadřující
spíše zájmy národních exekutiv, naopak tlači-
la na kompromis stravitelnější pro dopravce. 

Soudně stvrzená práva pasažérů

Od února 2005 platné nařízení ES o právech
pasažérů zrušených nebo zpožděných letů
se natolik nelíbila Mezinárodní asociaci letec-
kých dopravců (IATA) a Evropské asociaci
nízkorozpočtových leteckých společností
(ELFAA), že ho napadly soudní cestou.
Evropský soudní dvůr však ve svém čer-
stvém rozsudku shledal sporné nařízení 
v souladu s právem ES a k nelibosti národ-
ních leteckých dopravců, jakož i „levných“ 
a charterových leteckých společností, přiznal
pasažérům rozsáhlá práva. Lze se jich dovo-
lat v případě všech letů z letišť v EU a také 
z letišť mimo EU, směřuje-li let do EU a je
provozován dopravcem z EU. 
V případě odepření nástupu na palubu, pro-
tože na volná sedadla připadá více cestují-
cích s platnou letenkou, musí dopravce nej-
prve požádat, zda se najdou dobrovolníci,
kteří se svého místa vzdají za náhradu 
v podobě finanční kompenzace a k tomu

proplacení nevyužité letenky nebo náhradní
přepravy do místa určení. Stejná práva mají
pasažéři, kterým byl nástup na palubu leta-
dla rovnou odmítnut, nejčastěji z důvodu zru-
šení letu (pokud zrušení nebylo včas ozná-
meno). V obou případech musí letecká spo-
lečnost standardně poskytnout všem, kdo
musejí její vinou čekat na letišti, stravu a pří-
padně i ubytování v hotelu. 
Bez kompenzace nezůstanou ani cestující
trpící dlouhými zpožděními, zejména v přípa-
dě, že se let opozdí o více než pět hodin.
Pak mají nárok na proplacení letenky. Při
kratším čekání (odstupňovaně podle vzdále-
nosti opožděného letu) musí dopravce stan-
dardně zajistit občerstvení, případně i ubyto-
vání a možnost bezplatné komunikace.
Letečtí dopravci přitom odpovídají i za to, že
„neporučili větru dešti“, protože ani špatné
počasí nezbavuje pasažéra jeho evropských
práv. 
Nejsou-li držiteli platné letenky uvedená
práva přiznána, má se obrátit na leteckou
společnost. Pokud neuspěje, v každém člen-
ském státě musí podle nařízení ES fungovat
nezávislý orgán řešící stížnosti pasažérů, jimž
byla zákonná práva odepřena. Informaci o
tom, komu přesně si stěžovat, může každý
získat na bezplatné telefonní lince 
00 800 67 89 10 11 nebo přes 
E-mail: mail@europe-direct.cec.eu.int. 

Václav Šmejkal,

ECIN & AK TAIŠL

Foto: ČTK

EU za více bezpeãí 
na silnicích a komfortu ve vzduchu

Kde hledat prostor pro soukromé firmy v EU,
radí v rozhovoru Ivan Pilip, 
viceprezident Evropské investiãní banky

EU a my
Evropská investiční banka je finanční institu-
cí Evropské unie, která přispívá prostřednic-
tvím dlouhodobého financováni investičních
projektů k realizaci cílů Evropské unie. 
V zájmu podpory Lisabonské strategie
banka chce zvýšit podíl půjček na projekty,
které přispívají k vytváření a využívání inova-
cí, tj. na vzdělávání, vědu a výzkumu a také
na investice podporující zavádění nových
výrobních technologií a moderní telekomuni-
kační infrastruktury. Není jednoduché tako-
véto projekty identifikovat vzhledem k cha-
rakteru EIB. Přímé půjčky banka poskytuje
jenom na projekty o celkových nákladech
přesahujících 25 mil. EUR, což v praxi zna-
mená financování projektů větších, většinou
nadnárodních společností. 

Projekty malých a středních podniků banka
financuje většinou prostřednictvím Evrop-
ského investičního fondu (EIF), který tvoří
spolu s bankou Skupinu EIB. Tento fond
umožňuje menším podnikům přístup k rizi-
kovému kapitálu, poskytuje jim záruky 
a technickou pomoc, což odpovídá charak-
teru projektů v oblasti tvorby inovací a jejich
zavádění do praxe.

Jaký objem prostředků EIB Česku
poskytla a kam byly prostředky 
směrovány?
V  České republice, jakož i v dalších zemích
regionu, vyvíjí banka činnost od roku 1990.
Dosud poskytla v nových členských státech
EU a také v Bulharsku a Rumunsku formou
půjček kolem 34 miliard EUR. Přitom v ČR
představuje celkový objem půjček přibližně
6,7 miliard EUR. Téměř tři miliardy EUR
(43 % z celkové výše) směrovalo do oblasti
dopravní infrastruktury, dále to bylo financo-
vání zahraničních investic (1,2 miliardy EUR),
pak následují investice do životního prostře-
dí a rozvoje regionů, zdravotnictví a vzdělá-
vaní.       

Jak mohou české podnikatelské sub-
jekty využívat financování, které nabízí
EIB? Jaký podíl mají podnikatelské sub-
jekty na celkových úvěrech EIB?
České podnikatelské subjekty většinou reali-
zují projekty o celkových nákladech nepře-
sahujících 600 milionů Kč. Vzhledem k již
zmíněné minimální výši úvěru je přímá půjč-
ka českému podniku spíše výjimečná. Menší
projekty ale banka podporuje nepřímo pro-
střednictvím bank operujících v jednotlivých
zemích. Síť těchto partnerských bank se
neustále rozrůstá a v současnosti zahrnuje
téměř všechny větší banky v ČR. Tyto banky
znají český trh, mají rozsáhlou síť poboček 

a podnikatelé patří mezi jejich klienty. Dále
půjčují prostředky EIB na své riziko a stano-
vují podmínky úvěrů, které závisejí na cha-
rakteru projektu a klienta. EIB zatím celkově
poskytla bankám v ČR na podporu menších
projektů částku kolem 650 milionů EUR.

Na sklonku loňského roku představila
Evropská komise společně s EIB a dal-
šími partnery dvě iniciativy - JASPERS 
a JEREMIE. První z nich by měla pomo-
ci s přípravou velkých projektů na
financování ze strukturálních fondů 
a kohezního fondu, druhá má přispět 
k lepšímu přístupu kapitálu pro malé 
a střední firmy. Jak budou tyto iniciativy
konkrétně fungovat?
Cílem iniciativy JASPERS je využívat dlouho-
leté zkušenosti EIB a EBRD při podpoře
projektů financovaných z Evropských fondů.
Projekty se žádostí o technickou pomoc pro
jejich vypracování tak, aby se mohly úspěš-
ně ucházet o schválení Komisí a tedy 
o finance z uvedených fondů, je nutno před-
kládat jednotlivým ministerstvům, které
působí jako koordinující orgány těchto
fondů. Tyto pak mohou jednotlivé žádosti
předložit týmu JASPERS. Využití této pomo-
ci, která bude poskytována zdarma, nebude
garantovat schválení projektů Komisí ani
nebude spojeno s nutností vzít si půjčku
buď od EIB, nebo EBRD. Prostor pro sou-
kromé firmy vidím zejména při využití finan-
cování formou partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru (tzv. PPP). EIB má značné
zkušenosti s PPP a může toto know-how
poskytnout také při projektové přípravě.

JEREMIE je společná iniciativa Evropské
komise, EIB a EBRD. Bude realizována
Evropským investičním fondem a jejím cílem
bude podporovat MSP, zejména začínající
podniky a mikropodniky,  prostřednictvím
technické pomoci, grantů, půjček, rizikové-
ho kapitálu a záruk. Začne fungovat v roce
2007 a v současnosti se za tímto účelem
formuje potřebná infrastruktura. 

Ondřej Hradil,

CEBRE Brusel

(převzato z časopisu Czech Business Today 1/2006)

Foto: archiv

Evropská investiãní
banka (EIB) podporuje
svou ãinností politické
priority Evropské unie.
Evropská unie nyní klade
dÛraz na naplÀování
Lisabonské strategie,
podporu mal˘ch a stfied-
ních firem a rÛst v˘dajÛ
na v˘zkum, v˘voj a ino-
vace, rozvoj znalostní
ekonomiky. Jak se to
konkrétnû promítá do
strategie banky na obdo-
bí 2007 - 2013?

„Prostor pro soukromé
firmy vidím zejména pfii
vyuÏití financování for-
mou partnerství vefiej-
ného a soukromého
sektoru (tzv. PPP)“, 
fiíká viceprezident 
Evropské investiãní
banky Ivan Pilip
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Na počátku roku 2006 zpracoval
úřad HK ČR novou koncepci
týkající se systematizace spolu-
práce v oblasti tzv. „evropských
záležitostí“, tedy tam, kde má
HK ČR možnost zasahovat do
dění při tvorbě právních předpisů
na mezinárodní nebo nadnárodní
úrovni. 
Členové komorové sítě byli oslo-
veni s žádostí o spolupráci v této
oblasti a byla jim zaslána rekapi-
tulace současného a zamýšlené-
ho stavu zapojení HK ČR, do
konce února běžela lhůta pro
zaslání vyjádření. I nyní se však 
v této záležitosti můžete obracet
na právničku oddělení právního 
a tvorby podnikatelského pro-
středí úřadu HK ČR Mgr. Terezu
Šamanovou (tel.: 296 646 604,
e-mail: Samanova@komora.cz). 
Úřad HK ČR je připraven v této
oblasti plnit úlohu zprostředko-
vatele  komunikace  s  vnějšími
partnery, ať už jsou jimi na úrovni
vnitrostátní vláda ČR či na úrovni
nadnárodní příslušná mezinárod-
ní uskupení, jichž je HK ČR čle-
nem, nebo orgány a instituce
Evropské unie. Za tímto účelem
má zájem vytvořit v rámci komo-
rové sítě informační kanály, kte-
rými budou distribuovány rele-
vantní materiály, a to:
• informace, určené členům
komorové sítě na vědomí a pro
další využití,
• žádosti o připomínky k materi-
álům vlády či mezinárodních 
a evropských orgánů a institucí,
• žádosti o interakci spočívající
ve vyplnění dotazníků, zpracování
analýz či expertíz pro národní či
mezinárodní a evropské partnery,
• žádosti o nominace do pra-
covních orgánů na národní 
i mezinárodní úrovni.
V brzké době budou tyto infor-
mace zveřejňovány rovněž na
webových stránkách
www.komora.cz. Nezbytné pro
dobré fungování systému je však
vytvoření sítě expertů pro dané
oblasti a zpětné zasílání názorů
těch, kterých se bude konkrétní
připravovaná legislativa týkat. 
Na tomto místě tedy rekapitulu-
jeme možnosti, jichž lze využít 
k ovlivňování tvorby podnikatel-
ského prostředí EU a tím i ke
zlepšení postavení podnikatelů 
v celé EU:

1) Zastoupení HK ČR 
v Resortních a meziresortních
koordinačních skupinách
ústředních orgánů státní
správy (ministerstev) a Úřadu
vlády ČR:
• tyto orgány byly při jednotli-
vých institucích zřízeny v rámci
institucionálního zabezpečení
členství ČR v EU, jejich prostřed-
nictvím jsou tvořeny oficiální
pozice ČR při negociacích na
úrovni EU a při tvorbě politik EU; 
• pro členy komorové sítě může
vyšší míra zapojení do činnosti
tzv. RKS přinést lepší informova-
nost o dění na úrovni vlády 
a činnosti složek vlády při
zastoupení ČR na úrovni EU;
prostřednictvím přímé interakce
s diplomaty a státními úředníky
může také HK zasahovat do
tvorby pozic ČR při negociacích;  
• dosavadní účast HK ČR 
v těchto orgánech je spíše sym-
bolická, aktivní členství je zajiště-
no v RKS ministerstva spravedl-
nosti a ministerstva průmyslu 
a obchodu. V současné době je
aktivizována spolupráce s jednot-
livými ministerstvy, v prvním čtvrt-
letí očekáváme konkrétní návrhy
na další nominace zástupců za
HK ČR do pracovních skupin 
v rámci jednotlivých RKS.

2) Zastoupení HK ČR v usku-
pení Eurochambres:
• jedná se o asociaci evrop-
ských hospodářských komor 
a reprezentantů průmyslu
(www.eurochambres.be) slože-
nou ze 44 národních asociací
obchodních a průmyslových
komor, která celkem zahrnuje
více než 2000 regionálních 
a místních komor;
• Eurochambres se zapojuje do
sociálního dialogu na evropské
úrovni, podílí se na tvorbě evrop-
ské legislativy, reprezentuje zájmy
národních hospodářských komor
a živnostenských společenstev
při jednáních s orgány EU;
• na jednáních pracovních orgá-
nů Eurochambres je HK ČR pra-
videlně zastoupena prostřednic-
tvím stálého zastoupení české
podnikatelské reprezentace 
v Bruselu (CEBRE). Pro připo-
mínkování materiálů Eurochamb-
res je však třeba vytvořit vnitro-
komorový systém.

3) Zastoupení HK ČR 
v uskupeních UEAPME 
a NORMAPME:
• UEAPME (www.ueapme.com)
je Evropské sdružení živnostníků,
malých a středních podniků,
jehož je HK ČR členem spolu 
s AMSP ČR. Je sociálním part-
nerem na evropské úrovni, pro-
střednictvím svých výborů (pro
ekonomické a fiskální záležitosti,
právního, pro sociální věci, envi-
ronmentálního, kulturního,
odborného vzdělávání, pro vnější
vztahy, pro rozvoj a inovace 
a pro potravinářství) se aktivně
podílí na tvorbě evropské legisla-
tivy. Úzce spolupracuje s orgány
EU a prosazuje zájmy malých 
a středních podnikatelů i při
nelegislativní činnosti EU;
• NORMAPME (www.normap-
me.com) je Evropský úřad živ-
ností, obchodů a malých 
a středních podniků pro standar-
dizaci; je dceřinou společností
UEAPME;
• jejich prostřednictvím lze zajistit
pružné získávaní informací 
o tvorbě podnikatelského prostře-
dí na úrovni EU a současně se na
této tvorbě efektivně podílet;
• v rámci členství HK ČR je
velký prostor pro spolupráci,
vytvoření vnitrokomorové infor-
mační a připomínkovací sítě by
vedlo ke zvýšení aktivní účasti na
rozhodovacích a konzultačních
procedurách.

4) Přímé zastoupení HK ČR 
v pracovních orgánech EU:
• prostřednictvím svých zaměst-
nanců a funkcionářů je HK ČR
přímo zapojena do činnosti pra-
covních orgánů institucí EU -
Evropského hospodářského 
a sociálního výboru 
• za předpokladu, že bude
vytvořena efektivně fungující
vnitrokomorová informační síť,
mohou se členové HK ČR přímo
podílet na tvorbě evropské
legislativy prostřednictvím spo-
lupráce na tvorbě pozic zástup-
ců HK ČR k projednávané pro-
blematice.

5) CEBRE
• Česká podnikatelská repre-
zentace při EU (CEBRE,
www.cebre.cz) funguje jako
aktivní zástupce zájmů českých

podnikatelů v Bruselu, tvoří 
a rozesílá v elektronické formě
zájemcům i z řad veřejnosti pra-
videlnou Infolinku a nárazově
vykonává lobbying zejména 
u českých europoslanců;
• prostřednictvím zástupců „na
místě samém“ lze získávat zcela
aktuální informace o dění v bru-
selských evropských institucích,
např. o otevřených veřejných
konzultacích Evropské komise 
k legislativním i nelegislativním
návrhům, a jejich prostřednictvím
se přímo podílet na tvorbě
evropské legislativy a neformálně
ovlivňovat její směr a obsah;
• CEBRE vykonává aktivní infor-
mační úlohu, jeho služeb je však
nedostatečně využíváno.

6) Stálé zastoupení ČR při EU
• HK ČR je v neformálním kon-
taktu s českými diplomaty ofici-
álně zastupujícími ČR při EU, je
zajištěn sběr informací o novém
dění v oblastech s dopadem na
podnikatelské prostředí;
• v případě vytvoření efektivní
informační sítě je možné získávat
pravidelně aktuální informace 
o výstupech z jednání orgánů 
a institucí EU, být informováni 
o oficiální linii politiky ČR smě-
rem k EU.

PRIORITY A HLAVNÍ
KRÁTKODOBÉ CÍLE HK ČR
• iniciovat aktivní zapojení členů
komorové sítě do připomínková-
ní evropské legislativy a osobní
angažování zainteresovaných
členů komorové sítě do vnitro-
státních i mezinárodních orgánů; 
• věnovánou zvýšenou pozor-
nost v rámci spolupráce 
s národními i evropskými partne-
ry v oblastech:
• Lisabonská strategie
• přechodná období pro volný
pohyb osob pro občany nových
členských států EU.
• daně (resp. společný unijní
daňový základ)
• zavádění eura v ČR
• strukturální fondy EU.

O dalším vývoji koncepce správy
„evropských záležitostí“ na HK
ČR budeme informovat v příštích
číslech.

Tereza Šamanová,

autorka je právnička v HK ČR

Atak HK âR na evropské podnikatelské 
prostfiedí (aneb jak úãinnû ovlivÀovat legislativu EU/ES)

Problém zvan˘ zpoÏìování 
plateb

·védská firma Intrum Justitia, poskytující sluÏby fiízení úvûrÛ, kaÏdoroãnû
zkoumá evropské platební zvyklosti. Leto‰ní lednov˘ v˘zkum pfiiná‰í zajíma-
vé informace o tom, jak opoÏìování plateb ohroÏuje zejména malé a stfiední
podniky. Ze studie publikujeme nejzajímavûj‰í poznatky.

Ve všech zemích EU  je menší nebo větší
nedostatek provozního kapitálu v důsledku
opožděných plateb. Po zavedení pravidel
Basilej II. o kapitálové přiměřenosti budou
malé a střední podniky (dále jen MSP) ještě
pod větším dohledem bank z hlediska jejich
úvěrového ratingu.
Finanční situaci MSP ovlivňují zejména
opožděné platby, což může mít negativní
dopad na jejich schopnost obstarat si
potřebné bankovní úvěry. To může způsobit
uzavřený kruh, kdy opožďování plateb zhor-
šuje schopnost MSP obstarat si vnější
zdroje a nedostatek úvěrů zase zhoršuje
platební schopnost firmy.

Nejspolehlivější platiči jsou ze severu

Nové členské státy EU patří mezi ty, kde je
platební morálka nejhorší. Obdobně je tomu
i na jihu Evropy, zejména v Portugalsku 
a Řecku, kde opožďování plateb je již tradicí.
Mnohé nové členské státy mají velmi špat-
né výsledky, pokud jde o neplacení vůbec
(Estonsko, ČR, Litva a Polsko) nebo opož-
ďování plateb (Kypr). Naopak nejspolehlivěj-
ší platiči jsou v severských zemích, kde je
průměrné zpoždění plateb kolem týdne,
zatímco ve zbytku Evropy jsou to dva až tři
týdny. Na Kypru pak je to celý měsíc 

a v Portugalsku šest neděl. Liší se rovněž
platební včasnost veřejného a soukromého
sektoru. Zatímco na severu je v obou sek-
torech téměř stejná, na jihu Evropy se plat-
by od veřejných institucí zpožďují více než
je průměr v soukromém sektoru - například
v Portugalsku je to až dvakrát tak dlouho. 
Z toho vyplývá, že špatný příklad dávají
samy vlády. Výzkum uvádí, že zpoždění pla-
teb z vládních zdrojů je  téměř dvojnásobné
proti zpoždění dosahovanému v soukro-
mém sektoru. 

Žebříček úhrad faktur

Firmy používají opožďování plateb jako
zdroj refinancování, to znamená, že jde 
o záměrné zpoždění, které se používá
místo čerpání úvěru v bance. Průzkum uvádí
pořadí přednostně uhrazovaných faktur:
1. nejdůležitější dodavatelé
2. faktury z veřejného sektoru (daně,

poplatky)
3. úroky a platby bankám
4. nejopožděnější faktury
5. největší tlak dodavatelů
6. partneři, s nimiž jsou přátelské 

vztahy
7. největší dlužné částky
8. další kritéria

Ani stávající legislativa nepostačuje k
odstranění tohoto negativního fenoménu.
Směrnice EU proti zpožďování plateb 
v obchodních transakcích a další iniciativy
EU jdou správným směrem, ale ke zlepšení
platební morálky je třeba daleko více úsilí.
Směrnice by měly být urychleně implemen-
továny a prosazeny.

Možnosti zlepšení

Intrum Justitia vidí možnost zlepšení ve
dvou směrech: 
Za prvé by měl být zlepšen proces využívá-
ní úvěrů firmami a za druhé by měly být
zdokonaleny vynucovací procedury a mezi-
národně harmonizovány tak, aby věřitel
mohl využít donucovacího postupu bez
použití právníka. Rozhodování by mělo být
transparentní, srozumitelné a rychlé. Všech-
ny vzniklé poplatky by měly být hrazeny
dlužníkem. Věřitel by neměl být nijak limito-
ván při přenášení nákladů na upomínky,
administrativních nákladů a vyšších úroků
na dlužníka. 

Ivan Voleš,

ředitel odboru EU a zahraničních 

vztahů HK ČR

Foto: ČTK
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Projekt ETP (Executive Training Programme),
financovaný a organizovaný Evropskou komi-
sí, umožňuje manažerům z evropských zemí
zúčastnit se ročního programu, který zahrnu-
je jak výuku japonštiny nebo korejštiny, dále
mezinárodní manažerské kurzy na prestiž-
ních univerzitách, tak i pobyt v japonské
nebo korejské společnosti. Tento projekt fun-
guje již 25 let, zúčastnilo se jej přes tisíc
manažerů a Česká republika byla do něj nyní
také zahrnuta. Vybraným kandidátům bude
umožněno studium zdarma a obdrží výrazný
příspěvek na náklady spojené s pobytem 
v zahraničí.

Základní průběh programu:

tříměsíční dálkové studium japonštiny nebo
korejštiny spojené s výukou obchodní kul-
tury dané země v Paříži (Science Po), Milá-
ně (SDA Bocconi School of management)
a Londýně (SOAS, University of London).
Začátek v říjnu 2006.

půlroční rozšířená výuka těchto jazyků 
a dále manažerské kurzy organizované
přímo v Japonsku (Waseda University)
nebo v Koreji (Yonsei University). 

tříměsíční pobyt v japonské nebo korejské
firmě.

Zájemce musí splňovat tyto základní pod-
mínky:

národnost některé ze zemí EU,
vysokoškolské (alespoň bakalářské) vzdě-
lání + 3 roky praxe ve výkonné funkci
nebo 2 roky vyššího středního vzdělání + 5
let praxe ve výkonné funkci.

minimálně 1 rok zaměstnán u organizace,
která bude tohoto účastníka dle potřeby
podporovat
dobrá znalost angličtiny
společnost, která kandidáta vysílá, musí
mít sídlo v EU a musí být vlastněna evrop-
ským majitelem/majiteli
společnost musí mít minimálně 10 zaměst-
nanců a roční obrat přes 2 mil. EUR
společnost musí projevit důvodný zájem 
o Japonsko nebo Koreu (vypracovaný
business plan, doložené současné
obchodní vazby a zájmy v těchto zemích)

Podrobnější informace je možno získat buď
na stránkách projektu: www.etp.org nebo 
u národní koordinátorky: Ing. Lenka Týčová,
tel.: 296 646 254, email: tycova@komora.cz.
Na webových stránkách je možno přímo
vyplnit online přihlášku, před vyplněním však
doporučuji kontaktovat národního koordiná-
tora. 

Poslední termín pro zaslání pfiihlá‰ky: 
31. kvûten 2006

Jak se nauãit obchodovat v Japonsku a v Koreji

Kyperské ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, Kyperská obchodní a průmyslová komora 
a Hospodářská komora České republiky si Vás dovolují pozvat na seminář, 5. dubna 2006 v 9.30 hod., Freyova 27, 

Praha 9, Kongresový sál budovy HK ČR, 2. patro
(spojení metrem: trasa B, stanice Vysočanská, autem: možnost parkování u budovy)

Pro zástupce ãesk˘ch firem, ktefií chtûjí fiídit své poboãky pfiímo - v Japonsku nebo
v Koreji, popfiípadû umoÏnit jim jakékoliv obchodní aktivity s tûmito zemûmi s vyu-
Ïitím znalostí jazyka, kultury, mezinárodního managementu a praktick˘ch zku‰enos-
tí, je urãen nov˘ vzdûlávací a manaÏersk˘ program.

Hospodářskou komoru reprezentovali
předseda Krajské hospodářské komory
Moravskoslezského kraje a viceprezident
HK ČR Pavel Bartoš, předseda sekce pro
hospodářské styky s Ruskem při KHK Cti-
rad Křetinský a místopředseda KHK Zdeněk
Kopka, pověřený rozvojem služeb a cestov-
ního ruchu.

Velvyslanec Ruské federace potvrdil zájem
o hospodářskou spolupráci, představil kon-
krétní projekt šesti ekonomických zón 
v Rusku a uvedl možnosti vzájemné spolu-
práce při jejich realizaci. V diskuzi padl 
z české strany dotaz na možnost obnovení
myšlenky přivedení širokorozchodné želez-
nice na území Moravskoslezského kraje.
Zaznělo, že projekt je zajímavý a že by bylo
vhodné se k němu vrátit a přehodnotit jej 
s ohledem na současné požadavky a eko-
nomické možnosti. Přítomní představitelé
vysokých škol diskutovali o možnostech
rozšíření spolupráce v oblasti  vysokoškol-
ského vzdělávání, studia ruského jazyka, 
v oblasti vědy a výzkumu a transferu

nových technologií. Jako zajímavý námět
rozšíření vzájemné spolupráce  byla  ruskou
stranou přijata nabídka podpory vzájemné-
ho rozvoje cestovního ruchu  s využitím
rekreačních možností v Moravskoslezském
kraji.

Rozhovor s ředitelkou Krajské hospodářské
komory Moravskoslezského kraje Magdou
Habrmannovou a členkou redakční rady
Komory.cz o aktivitách v oblasti podpory
česko-ruských obchodních vztahů:

Pořádáte také společné akce v Česku?
Jistě a hned jednu uvedu. Zcela specifickou
a vysoce ceněnou se stala Evropská výsta-
va patentů, vynálezů a know-how hutnictví
železa, kterou uspořádala Komora v Ostra-
vě v  květnu minulého roku. Ruská strana
hodnotila tuto akci jako pozitivní změnu 
v obchodně-technické spolupráci a obcho-
dování s know-how, jako nový vysoce pozi-
tivní prvek ve vztazích mezi RF a zeměmi
EU. Tyto úspěšné aktivity podmínily konání
3. ročníku Česko-ruského ekonomického
fóra loni v prosinci, na kterém byla dále roz-
vinuta dosavadní úroveň spolupráce obou
našich zemí. V průběhu fóra byla podepsá-
na řada smluv o spolupráci a o transferu
výsledků ruské vědy a výzkumu do ČR 
a jejich komercionalizaci. Představitelé
Sverdlovské a Omské oblasti pozvali české
firmy k uskutečnění obchodní mise, byl rov-
něž projednán konkrétní námět možné 
spolupráce českých firem v oblasti moder-
nizace technologie hutnické výroby 
v Nižněgorodské oblasti.

Co dalšího plánujete na letošní rok?
Krajská hospodářská komora Moravsko-
slezského kraje připravuje v tomto roce
účast firem Moravskoslezského kraje na
výstavě Česká republika, která se bude
konat 12.-15.  9. 2006 v Jekatěrinburgu.
Chtěli bychom zajistit účast firem Morav-
skoslezského kraje v samostatném stánku
a organizovat na výstavě den MSK, jehož
součástí bude prezentace jednotlivých firem
Moravskoslezského kraje. Současně pracu-
jeme na přípravě obchodní mise do Sverd-
lovské a Omské oblasti, kam jsme byli
pozváni, a rádi bychom ji spojili s účastí na
výstavě Česká republika v Jekatěrinburgu.  

Na květen 2007 připravuje Komora 2. roč-
ník Evropské výstavy patentů, vynálezů 
a know-how hutnictví železa. Rektor Kara-
basov z Moskevské univerzity oceli a slitin
ohodnotil její první ročník slovy: „Je to ojedi-
nělá akce v Evropě i ve světě, akce mimo-
řádného významu. Je potřebné ji v dalších
ročnících rozvinout a udělat z ní tradici.
Ostrava je vhodným místem pro most spo-
lupráce východu a západu.“ Ruská strana
nabídla významnou organizační, akviziční 
a finanční pomoc a zabezpečení význam-
ných odborníků a byznysmenů z Evropy 
a Asie. Ostrava má tak šanci stát se mezi-
národním vědecko–technickým a prezen-
tačním centrem technologií v oblasti hutnic-
tví železa.

Ilona Sánchezová

Foto: archiv redakce

Vzdělávání, cestovní ruch a obchod: o spolupráci
s Ruskem je oboustranný zájem

V rámci své první oficiální návštěvy Moravskoslezského kraje se velvyslanec  Ruské federace v ČR Alexej L. Fedotov s dopro-
vodem setkal 9. února na půdě Krajské hospodářské komory v Ostravě s předními představiteli největších firem z Moravskos-
lezského kraje, zejména z oboru hutnictví, strojírenství a stavebnictví a s akademiky ostravských vysokých škol.

Pozvánka na semináfi KYPR – centrum obchodu

ZAHRANIČÍ str. 28 březen 06 ZAHRANIČÍ str. 29 březen 06

Velvyslanec Ruské federace v ČR Alexei Fedotov

Cílem semináře je:

poskytnout českým firmám a institucím informace z oblasti legislativy, daňového poradenství, finančního poradenství, 
managementu, auditu, bankovnictví a účetnictví 

seznámit účastníky se změnami, které nastaly po vstupu Kyperské republiky do Evropské Unie

(Seminář proběhne v anglickém jazyce bez účastnického poplatku.)

Jelikož počet účastníků na této akci je limitován, doporučujeme zainteresovaným firmám urychleně potvrdit svou účast na adrese:

Hospodářská komora ČR, zahraniční odbor, Nataša Pospíšilová
Tel. : + 420 - 296646252, Fax :  + 420 - 2966496257, e-mail : pospisilova@komora.cz, http :// www.komora.cz

placená inzerce
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tvrdí Magdalena Souãek, partnerka spoleã-
nosti Ernst & Young, o ãinnosti Americké
obchodní komory v âeské republice, jejíÏ pre-
zidentkou se stala letos v lednu. Ve spoleã-
nosti Ernst & Young zastává funkci vedoucí
partnerky divize fiízení rizik pro stfiední Evro-
pu, v Americké obchodní komofie bude jejím
úkolem pfiedev‰ím reprezentace a koordinace
ãinnosti jednotliv˘ch oborov˘ch v˘borÛ.

Byla jste jmenována prezidentkou Americké obchodní komory v České
republice. Jaké jsou Vaše priority v rámci této pozice a jaké změny chystá-
te v tomto roce?
Naše komora má dvě hlavní části: sekci legislativních reforem a sekci ekonomické-
ho rozvoje. Napomáháme firmám snížit náklady na jejich podnikání usměrňováním
legislativy a regulace a pomáháme rozšířit množství obchodních příležitostí podpo-
rou infrastruktury a dalšími projekty, které budou ku prospěchu celému podnikatel-
skému prostředí.
V oblasti reforem legislativy je třeba především sjednotit a plně implementovat
právní předpisy. Vláda a parlament prosazují dobrou legislativu, ale účinek je zesla-
ben nedostatečnou a nekonzistentní aplikací v praxi. Přímým příkladem toho je
proces zapisování do obchodního rejstříku. Tato země má v současnosti pro
registraci společností jeden z nejlepších právních předpisů na světě. V důsledku
dosavadní praxe soudů je však celý proces i nadále komplikovaný a nepředvídatel-
ný. Doufáme, že příští vláda zajistí, že metody, které zavede, budou také úřady
uplatňovány.
Máme také několik priorit v rámci legislativy, například zavedení stropů na sociální
pojištění, nový obchodní a občanský zákoník a zlepšení podmínek pro prosazování
práv z duševního vlastnictví. Velká část našich aktivit v oblasti legislativních reforem
bude záležet na výsledku letošních voleb do Poslanecké sněmovny ČR.
V oblasti ekonomického rozvoje máme pět priorit. Za prvé: rádi bychom dosáhli
shody u soukromého a veřejného sektoru v otázce, jaká měřítka mají být použita
pro posouzení reformy zdravotnictví. Zástupci vlády i opozice předložili několik
návrhů, ale bez dohodnutého cíle reforem není možné reálně zhodnotit, jak úspěš-
né by jednotlivé návrhy byly. Za druhé: rádi bychom viděli Prahu mezi pěti nejvýz-
namnějšími kongresovými metropolemi Evropy, ať už co do počtu konaných kon-
gresů, tak i výše utracených peněz účastníky kongresů na den. Za třetí: rádi
bychom viděli, že vláda, univerzity a soukromý sektor více spolupracují v oblasti
výzkumu a vývoje. Za čtvrté: rádi bychom zlepšili koordinaci mezi regionální sprá-
vou, národní vládou a soukromým sektorem co se týče priorit v oblasti infrastruktu-
ry tak, aby se financování z evropských strukturálních fondů nejvyšší možnou
měrou odráželo na ekonomickém rozvoji. Za páté: rádi bychom viděli nárůst ve
využívání rizikového (venture) kapitálu domácími společnostmi, protože věříme, že
rizikový kapitál je vhodným prostředkem pro rychlý rozvoj podnikání s nízkými
náklady.  

Jak hodnotíte dosavadní činnost Americké obchodní 
komory v českém podnikatelském prostředí?
Jsme aktivní ve velkém množství oblastí: mezi ty, které přitahují
pozornost nejvíce, patří investiční pobídky, veřejné zakázky, reforma
obchodního rejstříku a probíhající reforma úpadkové legislativy. Ve
spolupráci s CzechInvestem jsme informovali některé z velkých mezi-
národních investorů o výhodách podnikání v České republice. Nemá-
me v úmyslu trávit příliš mnoho času chválením se za minulé úspě-
chy. Evropa je kompetitivní místo a jako země musíme tedy najít způ-
sob, jak vystupovat více proaktivně a ne pouze reagovat.

Na jaké úrovni jsou podle vašeho názoru obchodní vztahy
mezi ČR a USA v nynější době a jaký vývoj předpokládáte do
budoucna? Co konkrétně dělá komora, aby se tyto vztahy
vyvíjely správným směrem?
Obchodní vztahy jsou silné. Jsou založeny zejména na amerických
investicích do ČR. Myslíme si, že investice budou pokračovat,
obzvlášť pokud budou učiněny patřičné kroky v oblasti výzkumu 
a vývoje, duševního vlastnictví a nákladů na zaměstnávání vysokopříj-
mových zaměstnanců. Myslíme si také, že se zvyšují příležitosti pro
české společnosti k vývozu do USA. Naším úkolem v komoře je zajis-
tit, aby bylo podnikatelské prostředí pozitivně vnímáno z hlediska pří-
ležitostí pro investování a také pomáhat tam, kde je to možné, spo-
lečnostem hledat obchodní kontakty v USA.

Jaký je zájem amerických podnikatelských subjektů o Českou
republiku?
Česká republika je jednou ze zemí, o které uvažují při rozhodování 
o rozšíření podnikání do Evropy. Krátkodobým cílem je udělat 
z ČR první možnou zemi, o které budou uvažovat v souvislosti s pod-

nikáním v Evropě. Dlouhodobým cílem je udělat z ČR jednu ze zemí, 
o kterých budou uvažovat v souvislosti s podnikáním globálně.

Jak byste definovala české podnikatelské klima? 
Na úvod bych chtěla zdůraznit, že české ekonomické prostředí  pro-
šlo za posledních 16 let řadou pozitivních změn, které měly vliv na
vývoj podnikatelského klimatu. Tím ale nechci zastírat skutečnost, že
je zde ještě stále spousta práce. Nedávno jsem obdržela výsledky
výzkumu mezi českými podnikateli o kvalitě podnikatelského prostře-
dí a pokud bych je měla promítnout do čísel, tak čeští podnikatelé to
vidí někde nad číslem 40 ze škály od 0 do 100 (100 = ideální).

Co v současné době představuje největší překážku pro české
podnikatele a naopak, co hodnotíte jako pozitivní?
Podle mého názoru je několik oblastí, které si zaslouží více pozor-
nosti. Například jde o  nedostatek kvalitních pracovních sil, ne zcela
stabilní a transparentní daňový systém či nedostatečná konkurence-
schopnost na mezinárodních trzích. Na druhé straně zde máme
celou řadu podnikatelů, kteří i přes překážky dokáží zabojovat a stát
se úspěšným jak na českém, tak i na mezinárodním trhu. A o těchto
pozitivních příbězích je právě naše soutěž Podnikatel roku (výsledky
jsou uvedeny na stranách 48-49).

Byla jste nominována na Ženu roku 2005 v kategorii obchod 
a politika v soutěži pořádané časopisem Prague Club 
Magazine. Jak vnímáte tuto nominaci?
Tato nominace mě velmi potěšila. 

Helena Jílková

Foto: Petr Králík
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Jsme aktivní 
v mnoha smûrech 
a máme své 
priority,

„Rádi bychom viděli Prahu mezi
pěti nejvýznamnějšími kongre-
sovými metropolemi Evropy“,
vyjmenovává priority nová prezi-
dentka Americké obchodní
komory v Česku Magdalena
Souček.

Americká obchodní komora v České
republice je členem Americké obchodní
komory 
(US Chamber of Commerce) a Evropské
rady Amerických obchodních komor
(European Council of American Cham-
bers of Commerce), která reprezentuje
přes 17 000 společností, které celkem
zaměstnávají více než 20 miliónů lidí 
v Evropě a USA.                                     
Sídlo: Dušní 10, 110 00 Praha 1
Poslání: AmCham reprezentuje a podpo-
ruje podnikání v ČR, prohlubuje obchodní
vztahy mezi Českou republikou a USA. 
Členové: 449 členů dle výroční zprávy
2004-05.
Členství: O členství si mohou zažádat
jak české, tak zahraniční společnosti,
které obchodují v České republice. Člen-
ský rok trvá od července do června. Spo-
lečnost se může stát členem kdykoli
během tohoto období. Poplatek za člen-
ství je přizpůsoben době podání žádosti.
Zdroj: www.amcham.cz
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Byt v praÏsk˘ch Nuslích je v˘ji-
meãn˘. Nejen proto, Ïe z neváb-
ného továrního objektu vznikl
projekt luxusního netradiãního
bydlení, ale zejména pro tech-
nické vybavení prostoru. Nusel-
sk˘ Ml˘n, jak se nov˘ dÛm naz˘-
vá, si totiÏ firma Microsoft a její
partnefii – spoleãnosti Moeller,
âesk˘ Telecom a Intel – vybrali
pro prezentaci digitální domác-
nosti vybavené ‰piãkov˘mi tech-
nologiemi.

Třetí patro bez výtahu

Když jsem stoupala za mým průvodcem po
desítkách schodů do posledního patra
domu, myslela jsem si o supermoderních
technologiích své. Ani první dojem z nezvykle
velkorysého  prostoru mi dech nevyrazil.
Jistě, převysoký strop bývalé továrny zde
umožnil vytvořit bydlení ve dvou úrovních,
kde chybí tradiční rozdělení prostoru na jed-
notlivé pokoje, takže obývací „pokoj“ plynule
přechází v jídelní kout, kuchyň a po scho-
dech vystoupáme k pracovně a ložnici.
Jenže takových luxusních bydlení, navíc za
cenu, kterou si málokdo může dovolit, je 
v hlavním městě na výběr mnoho. „My tu ale
nepředvádíme byt, ale jeho vybavení,“ uvádí
na pravou míru mé myšlenky Markéta Kuklo-
vá, která mě bytem provádí. „Už od listopa-
du sem přicházejí desítky lidí prohlédnout si,
co nabízí firma Microsoft, případně další
firmy, pro zvýšení úrovně bydlení. A sama se
přesvědčíte, že naši nabídku si může dovolit
téměř každý.“

Multimediální zázrak 

Usedáme na pohovku. Před sebou vidím
televizi s 128cm úhlopříčkou, centrální jed-
notku - počítač, zesilovač a reproduktory.
„Základní sestavu tvoří jen počítač, který
může být napojen na jakékoliv zobrazovací
zařízení a systém Windows Media Center,“
začíná vysvětlovat funkci přístroje, který
máme na dohled, Markétin kolega. „Po
spuštění systému vidíme na obrazovce Win-
dows plochu, na níž běží aplikace Media
Center, kterou uživatel ovládá dálkovým ovla-
dačem. Jednotlivé položky musí být na obra-

zovce čitelné z dálky čtyř až pěti metrů.“ 
Co vlastně nabízí tato „vylepšená televize“?
Systém na obrazovce nabídne menu s něko-
lika položkami. První z nich umožňuje pře-
hrávání DVD, uložení filmu z DVD na pevný
disk počítače, kde můžete instalovat multi-
mediální knihovnu. Novinkou v menu jsou
služby on line, které zatím obsahují aktuální
zprávy iDnes.cz a počasí Atlas.cz. Interneto-
vé stránky si lze prohlížet pomocí dálkového
ovladače. Další položkou menu je video,
odkud se dají vybírat a spouštět filmy, nahrá-
vat videa např. z digitální kamery, editovat,
upravovat, řadit filmy podle jména nebo
data. Položka obrázky umožňuje pracovat 
s fotografiemi či internetovými obrázky, pro-
hlížet je, nebo je prezentovat s různými efek-
ty. Zařízení je vybaveno také čtečkou pamě-
ťových karet, takže po vložení karty do počí-
tače se fotky přenášejí přímo na obrazovku. 
Další možnou volbou je televize. Na běžnou
anténu počítač chytá čtyři základní progra-
my, pokud máte kabelovou televizi nebo
satelit, případně přijímáte digitální televizní
vysílání, zařízení naladí všechny dostupné
programy. Spuštěný program si při sledování
můžeme na chvíli „pozastavit“, vyřídit nezbyt-
né vyrušení a pokračovat ve sledování, aniž
nám cokoliv z programu unikne. Navíc se
posledních třicet minut záznamu stále nahrá-
vá, takže se v programu můžeme podle
potřeby vracet. Položka program televize se
nastavuje z webu Microsoft, přímo v progra-
mu si proto můžeme hledat dálkovým ovlá-
dáním, volit si programy k nahrání.  Použije-
me-li položku nahrát seriál, zařízení vybere
všechny díly zvoleného seriálu z týdenního či
14 denního programu a nahraje je. Položka
pro vyhledávání umožňuje program třídit,

například vybrat jen filmy, zvolit jejich typ
(např. komedie). Také lze vyhledat jednotlivý
program, přičemž se zobrazí všechny dny 
a časy, kdy se tento program vysílá. 
Položka hudba dovoluje nahrát do počítače
CD ve formátu WMA/MP3, z internetu si
stáhnout seznam písní, informace o albu 
a obrázek alba, CD lze kopírovat nebo vytvo-
řit přesnou kopii, třídit skladby podle názvu,
interpreta a lze vyhledávat ve všech písních
podle textového řetězce. Poslední položka -
rádio nabízí uložit si až devět oblíbených sta-
nic. Možné je i standardní vyhledávání stanic,
dostupná jsou prostřednictvím Služby online
také internetová rádia. 
Nejsem žádný fanda technických novinek,
ale tohle zařízení mě „dostalo“. Představa, že
sedím na kanapi a jen tak dálkovým ovlada-
čem přivolávám tu hudbu, tu televizní film, či
si prohlížím internetové stránky, mě zaujala.
A navíc - veškeré spojení probíhá zcela
bezdrátově.
Díky firmě Microsoft se dá toto multimediální
zařízení s programem pořídit přibližně za 
35 tisíc korun, ale také levněji. Jeho cena 
v kombinaci s kvalitou přesvědčila za posled-
ní dva měsíce minulého roku už deset tisíc
nových uživatelů.  

Inteligentní elektroinstalace

Pokud by však firma Microsoft nabízela jen
Windows Media Center, nepotřebovala by 
k tomu prostory celého bytu. To rozhodně
neplatí o druhé novince - inteligentní elektro-
instalaci, kterou dodala firma Moeller. Systém
s názvem Xcomfort je založen na bezdrátové
komunikaci tlačítek vypínačů s aktory umís-
těnými v jednotlivých přístrojích. Vypínač se

dá přilepit třeba na sklo, na nábytek nebo na
stěnu. Při stěhování nábytku se vám nesta-
ne, že vypínač skončí za skříní, jelikož se dá
jednoduše přemístit. Tlačítkem dálkového
ovladače můžete spouštět žaluzie, ovládat
světla i hlavice radiátorů. Centrální jednotka
Home Manager dovoluje inteligentní funkce
domácnosti, tedy například navolit si různé
světelné scény, vybrat si systém rozsvěcení,
zhasínání či stmívání. Nastavit si lze předvol-
bu na světlo pro sledování televize, jiné svět-
lo si zvolíme na čtení. 
Venku na terase jsou připevněny senzory
napojené na Home Manager, které mu dávají
informace o venkovních poměrech. Meteo-
stanici dodala společnost Oregon. Meteo-
senzory mapují rychlost a směr větru, vlhkost
vzduchu a množství srážek. To znamená, že
při změně počasí může zvýšit nebo snížit
výkon tepelných radiátorů. Protože Home
Manager umožňuje komunikaci elektroinsta-
lace po mobilním telefonu, můžete si jedno-
duchým dotazem zjistit například teplotu 
v obýváku a poté pomocí SMS aktivovat
vytápění. Potom vás byt i při nevlídném
počasí přivítá příjemně vytopený.
V ložnici jsou u postelí umístěné bezdrátové
vypínače, jimiž můžeme byt uvést do klido-
vého režimu. To znamená, že se zhasnou
všechna světla, odpojí všechna elektrická
zařízení a topení se ztlumí na noční režim.
Samozřejmě, že v ložnici můžete mít další
televizi a využívat zde všechny výhody Win-
dows Media Center. Chce to jen přikoupit za
pět tisíc korun zařízení extender.  To si bezd-
rátově „bere“ data z hlavního počítače v obý-
vacím pokoji. Je možné připojit až čtyři

extendery, takže výhody systému si můžete
dopřát ve všech pokojích. 
Zdaleka jsem ještě neviděla všechny technic-
ké novinky, ale už teď mi jde hlava kolem.  

Co ještě skrývá superbyt? 

Na počítač v pracovně se účastník přihlašuje
pomocí otisku prstu. Na pracovním stole
stojí  Maximobil společnosti Jablotron, nej-
větší mobilní telefon na světě. Trochu recese
nezaškodí.  Vedle něj si prohlížím notebook,
tzv. tablet PC, jehož vrchní strana se dá pře-
točit a složit na klávesnici. Poté si můžete
elektronickým perem psát poznámky a pří-
padně je později převést do tiskací formy
písma. Pokud si třeba na terase bytu napíše-
te poznámky do Tablet PC, můžete je bez-
drátově poslat do tiskárny v pracovně. To je
nové multifunkční zařízení, které pracuje jako
tiskárna, scanner, kopírka i fax. Za přijatelnou
cenu si je přitom může pořídit skoro každý. 
Nedalo mi to, abych se na závěr ironicky
nezeptala, zda si v tomto superbytě objed-
nává sama lednice nákup jídla, které v ní
chybí. „Tak daleko ještě nejsme. V České

republice takové zařízení dosud nepracuje.
Můžete si ale napsat seznam chybějících
potravin do Tablet PC a poté je objednat 
v internetovém obchodu,” říká Markéta Kuk-
lová. No jasně, napadlo mě jedovatě. Kdyby
u nás nakupovalo a plnilo lednice více mužů,
určitě by se technologie v této oblasti
pohnula mnohem rychleji. Ale na druhou
stranu - je milé, že ještě není vše úplně
modernizováno, automatizováno, předáno
senzorům a elektronice. Máme se v budouc-
nu na co těšit.

Zlata Šťástková

Foto: Microsoft
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Vítejte v superbytû nabitém ‰piãkov˘mi 
technologiemi
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Nevypadá jako superman, nesálá z nûj
charisma uÏ zdálky. Na první pohled není
niãím nápadn˘. Pfiesto se z nûj uÏ krátce
po tfiicítce stal nejbohat‰í muÏ svûta. Bill
Gates je synonymem úspû‰ného ãlovûka,
kter˘ se v pravou dobu ocitl na správném
místû a byl pfiipraven˘ vzít nabídku osudu
pevnû do sv˘ch rukou.

Nenápadné začátky

Narodil se roku 1955 na západě Spojených
států v Seattlu. Jeho otec, William H. Gates II,
je významným advokátem. Matka Mary
Gatesová pracovala jako učitelka, ale byla 
i předsedkyní mezinárodní neziskové organi-
zace United Way International. 
Bill navštěvoval až do šesté třídy veřejnou
základní školu. V té době byl zakřiknutým
nesmělým hochem. Přes své fyzické nedo-
statky prokazoval výrazné nadání pro mate-
matiku a logiku. V sedmé třídě přestoupil na
soukromou střední školu Lakeside School,
kde poznal Paula Allena, svého příštího
nerozlučného spolupracovníka. V osmé třídě
Bill poprvé pracoval s počítačem a progra-
movacími jazyky. Brzy nato spolu s dalšími
studenty přesvědčil místní počítačovou spo-
lečnost, aby jim poskytla volný přístup 
k novému minipočítači PDP-10. Za možnost
pracovat na něm se studenti snažili najít
chyby v jeho systému. Když bylo Billovi 
17 let, prodal svůj první program, systém pro
tvorbu rozvrhů ve škole. Dostal za něj 4200

dolarů. Ve stejném roce spolu s Allenem
založili společnost Traf-O-Data, která měla
navrhovat systémy pro automatické počítání
aut při analýze dopravního provozu. 

Studia nebo rozvoj firmy?

V roce 1973 začal Gates studovat na Har-
vardově univerzitě. Tam bydlel na stejné
chodbě jako Steve Ballmer, současný výkon-
ný ředitel Microsoftu. V roce 1975 napsali
Gates a Allen první verzi programovacího
jazyka BASIC pro osobní počítač Altair 8800
a založili společnost Microsoft, která měla
vytvářet verze BASICu pro další výrobce
počítačů. Ve třetím ročníku Gates opustil
školu a začal se naplno věnovat pouze Mic-
rosoftu. Měl ideu, že počítače budou v blízké
budoucnosti nezbytnými pomocníky v každé
kanceláři i domácnosti. Tato myšlenka ho
přivedla na cestu k bohatství.  V roce 1980
se představitelé IBM zeptali Gatese, zda
dokáže obstarat operační systém pro jejich
první počítač. Ten spolu s Allenem zakoupil
operační systém nazvaný QDOS (Quick and

Dirty Operating System) za padesát tisíc
dolarů od jiné společnosti, přejmenovali jej
na MS-DOS, přeprogramovali a následně jej
IBM licencoval. PC bylo za bouřlivého ohlasu
uvedeno na trh v roce 1981. Část licenčních
poplatků získával Microsoft, kterému to zajis-
tilo přežití na několik let. 

Fenomén Windows

Microsoft  se soustředil na softwarový trh
přidáváním zákaznických aplikací jako Micro-
soft Word a Microsoft Excel. V roce 1986,
když se akcie společnosti staly veřejně
obchodovatelné, se Bill Gates stal ve věku
31 let miliardářem. Následující rok společ-
nost uvedla na trh první verzi Windows, 
v roce 1993 se prodávalo milion jejich kopií
měsíčně. Když byl uveden do prodeje ope-
rační systém Windows 95, prodalo se za půl
roku sedm milionů jeho kopií. Software Mic-
rosoftu se stal tak všudypřítomným, že anti-
monopolní úřad Spojených států začal spo-
lečnost dlouhodobě prošetřovat. Následovaly
vleklé soudní spory.

Gates se v roce 1995 zaměřil na rozvíjející se
internet. V tomto úsilí však neuspěl, a to
včetně velice propagovaného Microsoft Net-
work. Přesto se společnosti podařilo prosa-
dit na poli prohlížečů. Internet Explorer rychle
pokořil Netscape a stal se jedničkou na trhu. 
Mezitím si Bill postavil přepychové sídlo 
a v roce 1994 se oženil s Melindou French,
marketingovou manažerkou Microsoftu. Ve
stejnou dobu se také začal významně podílet
na charitativní činnosti. Bill a Melinda řídí nada-
ci, která spravuje několik miliard dolarů. Peníze
se například využívají na podporu prevence
infekčních onemocnění, na zlepšování celo-
světové zdravotní péče a podporu vzdělání. 

Softwarový architekt

V roce 1998 Gates předal vedení společnosti
Stevovi Ballmerovi a o dva roky později jej
jmenoval výkonným ředitelem. Bill Gates se
totiž rozhodl, že se nadále bude věnovat
tvůrčí práci na vývoji nových produktů 
a technologií. Jako hlavní softwarový archi-
tekt nyní pracuje na tom, aby se software od
Microsoftu rozšířil i do tablet PC, mobilních
telefonů nebo televizních přijímačů. V letoš-
ním roce má být na trh uvedena nová verze
Windows pod názvem Vista.  Ačkoliv je Bill
Gates symbolem úspěchu, pro ty, kteří se
točí kolem počítačů, je na druhé straně oblí-
beným hromosvodem. Je skutečností, že
kromě zásluh za obor má i vinu na jeho
chronických problémech, zejména na zásad-
ním podcenění bezpečnostních rizik. Micro-
soft do Windows integroval technologie,
které většinoví uživatelé nejsou s to využít,
ale jsou snadným terčem pro zneužití. Ope-
rační systém v podání Microsoft neposkytuje
dostatečnou ochranu systému ani před
spuštěnými programy ani před uživatelem.

Počítač jako běžné zboží

Klíčem k úspěchu Microsoftu byla, více než
prozíravost technická, schopnost obchodní.
Dokladem je i to, že významného obchodní-
ho posílení firma dosáhla pod vedením Steve
Ballmera. Ten dříve řídil prodej pracích práš-
ků a přišel s ideou, že software se musí pro-

dávat podobně. Tak jako nikoho nezajímá,
zda jeho prací prášek obsahuje, či neobsa-
huje fosfáty, tak nikoho nezajímá, jak jsou
Windows uvnitř udělaná. Microsoft se navíc
svezl na vlně, kdy se osobní počítače staly
běžným spotřebním zbožím i pro netechnic-
ky orientované lidi. Produkty Microsoft Win-
dows a Microsoft Office jsou mimořádně roz-
šířené a většina lidí pod počítačovou gramot-
ností chápe právě schopnost jejich používá-
ní. Bill Gates a Microsoft jsou chápáni jako
symbol oboru. 
Pro rok 2006 si Microsoft připravil řadu novi-
nek, i když většina z nich přijde do prodeje
až na podzim spolu s novou verzí operační-
ho systému Windows Vista. Microsoft něko-
lik let pracoval na své vizi změny uživatelské-
ho rozhraní a letos konečně přijde se svou
kůží na trh. Jak uživatelé přijmou Windows
Vista, je samozřejmě ještě otázkou otevře-
nou. Jisté je, že se Bill Gates letos stane
prvním držitelem ocenění Digital Patriot za
osobní přičinění o digitalizaci našeho světa.

Zlata Šťástková

Foto: ČTK
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Bill Gates
aneb miliardáfiem v 31 letech

Bill Gates 

na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu.

Zakladatel a hlavní softwarový architekt Microsoftu Bill Gates zahajuje v Las Vegas mezinárodní veletrh spotřební elektroniky.

VE TŘETÍM ROČNÍKU GATES OPUSTIL UNIVERZITU
A ZAČAL SE NAPLNO VĚNOVAT POUZE MICROSOFTU. 
MĚL IDEU, ŽE POČÍTAČE BUDOU V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
NEZBYTNÝMI POMOCNÍKY V KAŽDÉ KANCELÁŘI
I DOMÁCNOSTI. TATO MYŠLENKA HO PŘIVEDLA 
NA CESTU K BOHATSTVÍ.

Stručný průvodce 
životem Billa Gatese:

28. října 1955 se narodil 
v Seattlu v USA
1968 poprvé pracoval s počítačem
v osmé třídě střední školy Lakeside

School
1972 prodal svůj první program -
systém pro tvorbu rozvrhů ve škole 
1972 s přítelem Allenem založili společ-
nost Traf-O-Data
1973 začal studovat na Harvardově
univerzitě
1975 Gates a Allen napsali verzi pro-
gramovacího jazyka BASIC a založili
společnost Microsoft
1981 Microsoft se mění na společnost,
která produkuje operační systémy, apli-
kace i programovací nástroje
1986 se akcie společnosti Microsoft
staly veřejně obchodované a Gates se
stal miliardářem 
1987 společnost Microsoft uvedla na
trh první verzi Windows 
1993 se Windows prodávalo milión
kopií měsíčně
1994 se oženil s Melindou French, mar-
ketingovou manažerkou Microsoftu 
1994 charitativní činnost, Bill a Melinda
podporují nadaci, která spravuje několik
miliard dolarů a využívá je na prevenci
infekčních onemocnění a podporu
vzdělání
1999 soud rozhodl, že Microsoft je
monopol, Gates opustil místo preziden-
ta Microsoftu a stal se vedoucím soft-
warovým architektem
2000 uvedl Microsoft na trh operační
systém Windows 2000
2006 nová verze operačního systému
Windows Vista, ocenění Digital Patriot

Bill a jeho žena Melinda mají tři děti,
dceru Jennifer (1996), syna Roryho
(1999) a dceru Phoebe (2002)

Bill Gates dnes již především přednáší po

celém světě a snaží se motivovat mladé lidi.

Právě na jedné z přednášek pro studenty

zaznělo i jedno z jeho nejznámějších hesel:

Lepší, než předvídat budoucnost, je vytvořit ji.

A to se, nutno říct, Billu Gatesovi daří.
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V této souvislosti je dobré klást si i určité
otázky, jako např. zda je český pracovní trh
na cizince připraven? Jaké výhody a nevýho-
dy může tento fenomén přinést? Jaké jsou
šance, případně jaká ohrožení vyplývající ze
situace? Jací klíčoví hráči jsou vlastně sou-
částí procesu zaměstnání cizinců? A jakou
klíčovou roli v tom hrají zaměstnavatelé
obecně a MSP konkrétně?

Postavení cizinců na českém trhu práce

Pro popsání postavení cizinců na trhu práce
máme k dispozici několik zdrojů informací.
Ze studie Ivana Gabala uveřejněné na strán-
kách MPSV vyplývá, že český stát zvolil
spíše segregační než integrační politiku,
která má samozřejmě dopady i na trh práce.
Cizinci jsou často využívaní načerno jako
levná pracovní síla, popř. mají složitou starto-
vací pozici na trhu práce, což souvisí 
i s mimořádně složitými administrativními pro-
cedurami spojenými se získáním přechodné-
ho nebo trvalého pobytu a pracovního povo-
lení. Z útržkovitých informací o cizincích na
českém trhu práce vyplývá jistá disonance
mezi obecným trendem přibývání cizinců na
území ČR a možnostmi jejich uplatnění. 

Projekt Work in Prague

Problematiku zaměstnávání cizinců je nutné
jednak důkladně zmapovat a jednak hledat
optimální způsoby řešení, což právě je plá-
nováno v projektu Work in Prague (celým
názvem Systémová podpora pracovního
uplatnění azylantů a cizinců žijících dlouho-
době v Praze), který je realizován v rámci
širokého partnerství nevládních organizací 
a státní správy (konkrétně Organizace pro
pomoc uprchlíkům, Centrum pro integraci
cizinců, Poradna pro integraci, Sdružení
občanů zabývajících se emigranty, Slovo 
21, Hospodářská komora České republiky 
a Odbor migrace a integrace cizinců Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR). Na samém
začátku spolupráce projektového partnerství
byla vypracována analýza stávající situace 

z hlediska státní správy, zaměstnavatelů 
a organizací pracujících s azylanty a cizinci. 

Analýza: jakým problémům cizinci čelí

Z analýzy vyplynuly následující závěry: neza-
nedbatelnou roli hrají jazykové znalosti cizin-
ců (ať se již jedná o jazyk český nebo o svě-
tové jazyky jako angličtina a němčina), často
však také nemožnost doložit dokumenty 
o vzdělání (u azylantů). Klienti nemají dosta-
tečnou orientaci v českém prostředí, tudíž
mají i menší akční potenciál řešit svou situaci
odpovídajícím způsobem.
Zaměstnanci úřadů práce narážejí na dva
základní problémy. Jazyková bariéra se často
vyskytuje jak na straně klienta, tak i na stra-
ně úředníka, navíc úředníci mají k dispozici
často pouze česky psané formuláře. Jsou
tedy postaveni do situace, kdy buďto cizinci
neznalému české úřednické terminologie for-
mulář pomohou vyplnit, anebo musí čelit
několika návštěvám klienta, který přinese
špatně vyplněný formulář. Drobnou pomocí
by byly formuláře v jiné řeči než češtině.
Úředníci zvláště v regionech ohrožených
nezaměstnaností bojují také s vlastní motiva-
cí - když nemohu nabídnout práci ani
Čechovi, proč by se o to samé pokoušeli 
u cizince? 
Zaměstnavatelé řeší - zdá se - úplně jiný
okruh problémů. Jednak nemají dostatek
zkušeností, mají strach z administrativní

náročnosti 
a čelí hlavně
nedostatku
kvalitních 
a přesných
informací.

Šance na změnu?

Celkově se však zdá, že alespoň část nesná-
zí se zaměstnáváním cizinců je řešitelná.
Zbývá jen prohloubit stávající analýzy, aby
bylo možné najít optimální způsoby řešení 
a pak tato řešení realizovat. 

Na základě výše popsané analýzy si projekt
klade za cíl především následující kroky. Ana-
lýza bude rozšířena o standardizovaný socio-
logický průzkum mezi 20 zaměstnavateli a
30 cizinci různých typů pobytu opravňujících
je k zaměstnání na území ČR. Řešitelé pro-
jektu si od této studie slibují hlavně detailněj-
ší poznání celé složité problematiky tak, aby
řešení byla skutečně šitá na míru. Kromě
toho bude vypracována metodika individuální
sociální práce se zaměřením na integraci
cizinců na pracovní trh. Zdá se, že cizincům
by často pomohlo velmi málo - dozvědět se
více o místním pracovním trhu, pomoc při
jednání s potenciálními zaměstnavateli, lepší
přehled o možnostech kde a jak hledat
práci. Dále bude rozpracována metodika
integračních kurzů pro cizince a ověřeno její
fungování.
Zaměstnavatel může namítnout - dobrá, ale
co projekt přinese nám? Zdá se, že na stra-
ně zaměstnavatelů jde hlavně o nedostatek
informací o jednotlivých skupinách cizinců,
kteří se u nich o práci mohou ucházet 
a o administrativě, která je s tím spojená. 
A přesně tento typ informací přinese projekt
zaměstnavatelům v natolik přijatelné podobě,
aby měli jistotu dostatku informací.

Dana Moree

Foto: ČTK

Work in Prague i pro cizince

PfiestoÏe jsou zatím poãty cizincÛ v âR ve srovnání 
s poãty cizincÛ Ïijících v ostatních evropsk˘ch zemích
zanedbatelné (mÛÏeme hovofiit o cca dvou procentech
cizincÛ), stávají se i zde nedílnou souãástí pracovního
trhu. Lze pfiedpokládat, Ïe tento trend bude do 
budoucnosti pokraãovat.

Následná fakta hovoří o tom, že tato doba
se nezadržitelně blíží. Třeba s datem 
1. března 2006. Tím dnem totiž zanikla
možnost řetězení pracovních poměrů na
dobu určitou. Novela zákoníku práce 
č. 436/2004 Sb., zásadně zakázala opako-
vané uzavírání nebo prodlužování pracovních
poměrů na dobu určitou delší dvou let. Firmy
tedy stojí před následujícími rozhodnutími:
Uzavřít s některými zaměstnanci pracovní
poměr na dobu neurčitou ačkoli není jisté,
zda je podnik na dobu neurčitou skutečně
potřebuje? Uzavřít pracovní poměr znovu na
dobu určitou a riskovat spor se zaměstnan-
cem a pokutu ze strany úřadu práce? Pro-
pustit z formálních důvodů již zapracované
zaměstnance, se kterými je firma spoko-
jena?
Právě na tyto otázky odpovídá nová služba
Outsourcing Takeover společnosti KAPPA
PEOPLE. Jejím prostřednictvím si firma zajis-
tí možnost využít již zapracované zaměst-
nance podle okamžité provozní potřeby, pře-
nese odpovědnost za část zaměstnanců na
pracovní agenturu a zvýší pracovní motivaci 

kmenových zaměstnanců. Outsourcing
Takeover totiž v praxi znamená kompletní
převzetí zaměstnanců do kmenového stavu
agentury . 
„V rámci této služby přebíráme kmenové
zaměstnance, případně nově nastupující
zaměstnance do pracovněprávního vztahu,“
vysvětluje princip této služby Alexandra Byr-
tusová z KAPPA PEOPLE. „Její součástí je
zajištění kompletní personální péče o převza-
té zaměstnance včetně mzdové agendy,
náboru a kvalifikovaného výběru nově nastu-
pujících zaměstnanců. Konečnou podobu 
a rozsah této služby řešíme individuálně dle
konkrétních potřeb každého klienta. Při zajiš-
tění této služby využíváme lidské zdroje 
z místního trhu práce, v případě jejich nedo-
statku zajistíme nábor a výběr z vlastních
zdrojů.“ 
Co tedy Outsourcing Takeover konkrétně
přináší? Především přenesení odpovědnosti
za kmenové zaměstnance na pracovní agen-
turu. Samozřejmě i snížení počtu kmenových
zaměstnanců, a zároveň využití již zapraco-
vaných lidských zdrojů. A tedy i zvýšení
efektivity práce personálního oddělení, úspo-
ru nákladů na výpočet mezd, nábor a výběr
zaměstnanců a v neposlední řadě udržení
dobrého image zaměstnavatele i při řešení
nepopulárních personálních otázek.

Jiří Pohan

Foto: archiv

Práce s lidsk˘mi zdroji 
není nic nadpozemského

Tak jako se prodává kvalitní automobil nebo ‰piã-
kové francouzské víno, tak si budeme muset zvykat 
i na prodej kvalitní a kvalifikované pracovní síly.
Tedy velmi zjednodu‰enû fieãeno.

Hospodářská komora České republiky byla
od října 2003 do listopadu 2005 partnerem
společnosti Free Art Records v pilotním pro-
jektu programu EU Leonardo da Vinci „Multi-
media training programme at publicity and
media field for SMEs“, číslo projektu
CZ/03/B/F/PP - 168012, akronym „Interme-
dia“. Vznikl tak multimediální školicí program
v oblasti reklamy a médií pro malé a střední
podniky.

Tento projekt byl financován s podporou
Evropské unie. Cílem řešení projektu Inter-

media bylo vytvoření multimediálního vzdělá-
vacího produktu pro malé a střední podniky
(MSP) v oblasti komerční komunikace. Na
řešení projektu se podílelo sedm institucí 
z pěti zemí, členů EU, kteří v průběhu řešení
projektu společně vytvořili tyto produkty:
Úvod (podtitul O projektu), Průzkum (Marke-
tingový průzkum), Slovník (Výkladový slov-
ník), Teorie (Curriculum), Příručka (Případové
studie) a Hra (Interaktivní cvičení) ve formě
multimediálního CD-ROMu a webové strán-
ky. Více informací o uvedeném projektu 
na www.komora.cz.

„Příručku hodnotím jako zřejmě nejzdařilejší
část předloženého CD. Dobré příklady jsou
zpracovány přehledně a situace jsou dobře
strukturované. Celkově jsou případové studie
inspirující a nutně povedou k zamyšlení nad
situací svou vlastní, příp. revidování vlastních
rozhodnutí. Hra je výborně strukturovaná 
a opravdu „hravá“. CD je celkově velice zda-
řilé a pro širokou veřejnost otevírá problema-
tiku komerční komunikace,“ uvedl za Hospo-
dářskou komoru ČR Zdeněk Vršník.

Petr Jaroš

Opravdu 
hravá hra
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Vzdělávání podnikatelů je jednou z klíčových
priorit Hospodářské komory České republiky,
kterou velice úspěšně naplňují regionální
hospodářské komory prostřednictvím mnoha
pořádaných a praktických seminářů. Opako-
vaná účast podnikatelů na těchto akcích je
důkazem, že jsou získané informace zcela
jistě přínosem. V rámci plnění svého cíle
vzdělávat podnikatele a napomáhat rozvoji
podnikatelského prostředí v České republice
se Hospodářská komora ČR soustředila i na
dotační možnosti z Evropského sociálního
fondu, aby mohla rozšířit své vzdělávací akti-
vity. Výsledkem je několik schválených pro-
jektů regionálních komor i úřadu Hospodář-
ské komory České republiky. 

Akademie Hradec

V tomto kraji bude Hospodářská komora ČR
usilovat o zvyšování úrovně podnikatelské
veřejnosti prostřednictvím projektu Akademie
Hradec. Tento projekt je spolufinancování
Evropským sociálním fondem a ze státního
rozpočtu ČR. Partnery komory jsou Vysoká
škola podnikání a Evropský institut pro rozvoj
lidských zdrojů. 

Projekt byl oficiálně zahájen v polovině září
2005 a počítá s uspořádáním celkem 
31 seminářů pro podnikatele a zájemce 
o podnikání z Královéhradeckého kraje. Na
seminářích jim zkušení lektoři předají klíčové
praktické znalosti na podporu podnikání.
Těmito aktivitami projekt osloví na 600 osob
během trvání projektu - tj. do 14. 9. 2007. 
Tematické naplnění seminářů vychází z jed-

notlivých procesů, se kterými se podnikatel
či živnostník setkává:
• Management a podnikové procesy
• Podnikatelské minimum
• Správa zdrojů a majetku
• Daně a související platby
• Internet v podnikání
• Obchodní dovednosti a marketing

Pro samotnou realizaci seminářů proběhlo
výběrové řízení, v jehož rámci byly osloveny
čtyři regionální vzdělávací instituce. Vítězem
se stala Regionální hospodářská komora
Severovýchodních Čech.

Podrobnější údaje o projektu Akademie
Hradec naleznete na internetové adrese
www.akademiehk.cz. Zde lze získat potřeb-
né informace o projektu, termíny seminářů,
školení, ale také podrobné elektronické stu-
dijní obory.

Akademie Liberec

I v Libereckém kraji je realizován srovnatelný
projekt s názvem Akademie Liberec, který je
spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky 
s identickými partnery.  V tomto projektu se
ale vytváří trochu jiné vzdělávací kurzy: 

• Podnikové procesy
• Podnikatel a veřejné finance
• Internet jako komunikační nástroj podnikání
• Finanční řízení malého podniku
• Marketing a prodej
• Vztahy se zákazníky

Tento dvouletý projekt byl zahájen 
1. 10. 2005 a projde jím celkem 600 účastníků.
Podrobnější informace o projektu Akademie
Liberec naleznete na adrese 
www.akademielb.cz - termíny seminářů, ško-
lení, ale i podrobné elektronické studijní
opory, připravené pro vlastní samostudium 
a zdokonalení podnikatelů.

Realizaci seminářů bude v tomto kraji zajišťo-
vat Agentura CREO, která má rozsáhlé zku-
šenosti s pořádáním seminářů a byla vybrá-
na na základě výběrového řízení. V Liberci
budou semináře probíhat zejména v Centru
Babylon, ale dostanou se také do dalších
měst po celém Libereckém kraji.

Vize a nové projekty

Kromě projektů s názvem Akademie Liberec
a Akademie Hradec byl Hospodářské komo-
ře České republiky schválen také projekt
Akademie pro personální řízení, který se
bude realizovat v Praze. O něm se dočtete 
v některém z dalších čísel časopisu 
Komora.cz. 

Michal Zálešák

Vzdûlávání podnikatelÛ 
v Královéhradeckém a Libereckém kraji

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů
předvstupní pomoci Phare 2003 a státního
rozpočtu ČR, partnery a spolupracujícími
institucemi projektu jsou OHK Louny, OHK
Chomutov, OHK Most, SESO Ústí nad
Labem a úřady práce v Mostě a Chomutově.
Projekt  monitoruje Národní vzdělávací fond,
o.p.s., poskytovatelem je MPSV ČR.

Hlavními aktivitami projektu je zajištění pod-
mínek pro realizaci plánovaných vzdělávacích
programů, realizace vzdělávacích programů
inovovaných dle potřeb evropského trhu
práce, ověřování výsledků realizace vzdělá-
vacích programů v praxi, jejich propagace 
a šíření. V rámci projektu proběhnou tyto
vzdělávací aktivity: Euro-Revital, což  je
rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT zamě-

řený na obnovení a aktualizaci znalostí získa-
ných při studiu na středních školách s eko-
nomickým zaměřením, rozšířený o seznáme-
ní se s historií, současností a dotační politi-
kou EU. 

Za zmínku stojí rekvalifikační kurz Manager
projektů EU, který je akreditovaný u MŠMT
ČR a certifikovaný u asociace vzdělávacích
společností IES London. V jeho rámci
dospěli posluchači k formulování vlastních
námětů na projekty. Příkladem zpracováva-
ných námětů jsou např. zprovoznění rekreač-
ního komplexu Eldorado v Chomutově, zříze-
ní azylového domu pro matky s dětmi v Cho-
mutově, vybudování chráněné dílny, rekon-
strukce městských lázní nebo rozvoj cestov-
ního ruchu v Krušných horách. 

Máte řidičák na PC?
Po složení závěrečných zkoušek obdrží
absolvent certifikát MŠMT, mezinárodní certi-
fikát IES s platností v zemích EU a osvědčení
o absolvování kurzu s vyznačením absolvo-
vaných předmětů. Všem účastníkům kurzu
bude umožněno připravit se a absolvovat
zkoušku ECDL. Jde o tzv. evropský řidičský
průkaz pro obsluhu PC. Přezkoušení znalostí
uchazečů k získání osvědčení ECDL je pro-
váděno na certifikovaných pracovištích certi-
fikovanými zkušebními komisaři, osvědčení je
akceptováno v zemích Evropské unie.

OHK Louny

Z nezamûstnaného manaÏer projektÛ EU

Hospodářská komora je neopo-
minutelný sociální partner Minis-
terstva školství mládeže a tělový-
chovy ČR (dále jen MŠMT), 
který ze zákona č. 301/1992
Sb., o Hospodářské a Agrární
komoře, m. j. spolupracuje
s orgány státní správy při profe-
sním vzdělávání a podle zákona
č. 561/2004 Sb., (Školský zákon)
se vyjadřuje k zásadním doku-
mentům MŠMT, zejména k Dlou-
hodobému záměru vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Ze shora uvedených důvodu
nemůže Hospodářská komora
Opava přehlédnout oznámení
ministryně školství Petry Buzko-
vé o zvýšení počtu gymnázií.
Tento plán oznámila dne 1. 2.
2006 a sdělovací prostředky 
o něm informovaly dne 2. 2. 2006.
Hospodářská komora Opava
nehodlá polemizovat se zveřej-
něným plánem zejména, když se
s ním měla možnost seznámit
pouze zprostředkovaně pomoci
veřejných médií. V poskytnutých
informacích zejména postrádá
analýzu problémů, z ní plynoucí
závěry, návrhy na opatření a
jejich zdůvodnění. Přesto ale
Hospodářská komora Opava
považuje za svoje neopominutel-
né zákonné právo a povinnost
vyjádřit k plánu na zvýšení počtu
gymnázií své zásadní stanovisko:

1. Oznámený plán ministryně
odporuje analýze a závěrům, na
kterých byl následně sestaven
Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy ČR,
publikovaný MŠMT dne 16. 3.
2005 a projednaný se sociálními
partnery. Pro další případnou
vzájemnou komunikací mezi
MŠMT a HK je nezbytné vypra-
covat novelizovaný návrh Dlou-

hodobého záměru na základě
prohloubené analýzy a závěrů 
z ní formulovaných. Přitom ana-
lýza musí obsahovat zejména:

- údaje o absolventech gymnázií
dále se vzdělávajících na vyso-
kých školách, včetně jejich
úspěšnosti při ukončování stu-
dia,
- údaje o absolventech gymnázií,
kteří neuspěli v přijímacím řízení
nebo v průběhu studia na vyso-
kých školách a o jejich dalším
uplatnění na trhu práce v tuzem-
sku případně v zahraničí,
- údaje o migraci absolventů
vysokých škol za prací mimo
region, kde vystudovali gymnázi-
um,
- údaje o společenské poptávce
zaměstnavatelů po absolventech
podle oborů a stupně vzdělávání
(vysoká škola, střední vzdělávání
s maturitou, střední vzdělávání 
s výučním listem).

2. Hospodářská komora Opava
dlouhodobě eviduje potřeby
zaměstnavatelů v regionu a jejich
požadavky na absolventy střed-
ního vzdělávání, zejména s výuč-
ním listem v oborech strojíren-
ských a stavebních. Tento dlou-
hodobý trend potvrzují i údaje
Úřadu práce Opava. Z toho
důvodu je plán ministryně škol-
ství proti potřebám a zájmům
regionu.

3. Gymnázijní vzdělání mělo 
v republice historicky vysokou
úroveň a absolventi požívali váž-
nosti. Lze vyvodit, že zvýšení
počtu gymnázií, snadná dosaži-
telnost přijetí ke studiu na těchto
školách spolu se zavedeným
způsobem financování středních
škol podle počtu žáků bude mít
za následek snížení kvality absol-

ventů. Řetězovou reakcí pak
bude snížení úrovně absolventů 
vysokých škol.

4. Z obecně známého a vědecky
doloženého rozložení intelektuál-
ních a vzdělávacích schopností
populace lze vyvodit i  maximální
možné procentní podíly žáků,
kteří mohou uspět na gymnázi-
ích, při středním vzdělávání s
maturitou a při středním vzdělá-
vání s výučním listem. Plán
ministryně školství tyto objektivní
skutečnosti pomíjí.

5. Z obecně známých zásad
řízení a organizace práce ve
výrobních procesech lze stanovit
potřebu odborně vzdělaných
zaměstnanců ve výrobní sféře 
s kvalifikací vysokoškolskou,
středoškolskou s maturitou 
a středoškolskou s výučním lis-
tem. Plán ministryně školství ele-
mentární zásady řízení výrobního
procesu pomíjí.

6. Koncepce rozvoje regionu je
postavena na materiálové 
a výrobní základě regionu, jeho
dopravní obslužnosti a poptávce
odběratelů. Právem proto výrob-
ní sféra očekává od školství
absolventy odpovídajících
potřebných profesí s potřebným
stupněm vzdělání. Bude-li v sou-
ladu s plánem ministryně školství
umožněn větší počet absolventů
gymnázií, prohloubí se stávající
nedostatek odborně vzdělaných 

absolventů středních škol. Chy-
bějící lidské zdroje budou
následně zatěžovat státní rozpo-
čet nákladem na rekvalifikace
absolventů případně vyvolají 
náklady na získání kvalifikace
pracovníků ze zahraničí.

7. MŠMT dosud neiniciovalo
účinné legislativní kroky pro par-
ticipaci budoucích zaměstnava-
telů na vzdělávání odborníků.
Plán ministryně školství volí
cestu pro rezort MŠMT ekono-
micky nejúspornější, a proto nej-
snadnější zvýšením počtu gym-
názií.

Plán MŠMT je populistický, volí
nejsnadnější cestu z pohledu
ekonomiky rezortu bez ohledu
na ekonomiku celospolečen-
skou. Je v rozporu s potřebami
zaměstnavatelů v regionu. Je 
v rozporu s rozložením intelektu-
ální úrovně mezi populací.
Nepředcházel mu potřebný průz-
kum a analýza společenské
poptávky po lidských zdrojích.
Není obsažen v Dlouhodobém
záměru MŠMT a nebyl projed-
nán se sociálními partnery. 
Z těchto důvodu jej nelze při-
jmout ani jako základ k budoucí
věcné diskuzi.

Břetislav Tůma,

předseda představenstva OHK Opava

Foto: ČTK

V únorovém ãísle Komory.cz jsme otevfieli prostor k diskuzi 
nad otázkami vzdûlávání, aÈ uÏ odborného nebo v‰eobecného, 
a to na v‰ech úrovních. Pfiiná‰íme jeden z ohlasÛ.

Stanovisko Hospodářské komory Opava 
k oznámení ministryně školství o zvýšení počtu gymnázií, 
publikovanému ve sdělovacích prostředcích 
dne 2. 2. 2006.

Euro Development je projekt zaměřený na zvýšení kvalifikačního potenciálu uchazečů o zaměstnání a rozšíření předpokladů pro
jejich zaměstnatelnost i v rámci rozšířeného evropského trhu práce. Jeho posláním je připravit a realizovat cílené vzdělávací
programy zaměřené na potřeby trhu práce.

NÁZOR
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Plán ministryně Petry Buzkové opavskou komoru nepřesvědčil.
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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.

Soustava jednoduchého účetnic-
tví však fakticky zrušena nebyla,
jen byla legislativně převedena
do zákona o daních z příjmů
(zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů). A nutno
dodat, že i zde se jedná o úpra-
vu velmi obecnou oproti před-
chozí, poměrně striktní, úpravě 
v zákoně o účetnictví. Jediným
požadavkem je zde již jen vyčís-
lení základu daně, přičemž její
forma je ve velké míře ponechá-
na na daňovém subjektu. O tro-
chu složitější je to pak v přípa-
dech, kdy je takový subjekt sou-
časně plátcem daně z přidané
hodnoty.
Silným argumentem pro zrušení
jednoduchého účetnictví byla
mimo jiné i skutečnost, že právo
Evropského společenství tuto
soustavu účetnictví 

vůbec nezná. 
V dalším textu tedy již budeme
používat termín účetnictví ve
smyslu dřívějšího účetnictví
podvojného. Toto je upraveno 
v zákoně č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, dále vyhláškou 
č. 500/2002 Sb, kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona
563/1991 Sb., o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou pod-
nikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví. A dále
jsou zde České účetní standardy
pro podnikatele vydané Minister-
stvem financí s platností od 
1.1. 2004 s označením 001 až
023. A nesmíme zapomenout
ani na Mezinárodní účetní stan-
dardy.
Kdo je tedy povinen vést účet-
nictví a v jakém rozsahu? 

Zákon o účetnictví 
č. 563/1991 Sb. se vztahuje na:
a) právnické osoby, které mají
sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na
území České republiky podnikají,
nebo provozují jinou činnost
podle zvláštních právních 
předpisů,
c) organizační složky státu podle
zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako
podnikatelé zapsány v obchod-
ním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které
jsou podnikateli, pokud jejich
obrat podle zákona o dani z při-
dané hodnoty, včetně plnění
osvobozených od této daně, jež
nejsou součástí obratu, v rámci
jejich podnikatelské činnosti pře-
sáhl za bezprostředně předchá-
zející kalendářní rok částku 
15 000 000 Kč, a to od prvního

dne kalendářního roku.
f) ostatní fyzické osoby, které
vedou účetnictví na základě
svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které
jsou podnikateli a jsou účastníky
sdružení bez právní subjektivity
podle zvláštního právního před-
pisu,1b) pokud alespoň jeden 
z účastníků tohoto sdružení je
osobou uvedenou v písmenech
a) až f) nebo h), ostatní fyzické
osoby, kterým povinnost vedení
účetnictví ukládá zvláštní právní
předpis.
A nyní k jednotlivým skupinám.
V souladu s ustanovením § 19,
odst. 9) tohoto zákona vedou
účetnictví podle Mezinárodních
účetních standardů uprave-
ných právem Evropských spole-
čenství účetní jednotky, které
jsou obchodní společností 
a které jsou emitentem cenných

Úãetnictví 
a jeho vedení

DO KONCE ROKU 2003 U NÁS EXISTOVALY DVĚ SOUSTAVY
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ - JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ. 
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2004 BYLA SOUSTAVA JEDNODU-
CHÉHO ÚČETNICTVÍ ZRUŠENA A V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ
JI JIŽ NENAJDEME. OD TOHOTO DATA SE JIŽ POJEM
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ NEPOUŽÍVÁ A POUŽÍVÁ SE POUZE
TERMÍN ÚČETNICTVÍ, PROTOŽE JINÉ ÚČETNICTVÍ NEŽ
ÚČETNICTVÍ NA PRINCIPU PODVOJNÝCH ZÁPISŮ JIŽ 
U NÁS NEEXISTUJE. 

papírů registrovaných na regulo-
vaném trhu cenných papírů 
v členských státech Evropské
unie. Důležité je, že tento postup
používají uvedené účetní jednot-
ky poprvé v účetním období nej-
blíže následujícím po účetním
období, v němž vstoupila v plat-
nost smlouva o přistoupení ČR 
k Evropské unii. A také to dle 
§ 23a platí pro konsolidující účet-
ní jednotky, které jsou emitentem
cenných papírů registrovaných
na regulovaném trhu cenných
papírů v členských státech
Evropské unie. I ostatní konsoli-
dující účetní jednotky mohou
použít tatáž pravidla. 
Účetnictví v plném rozsahu
dle § 9 zákona vedou:
a) právnické osoby, které mají
sídlo na území ČR; 
b) zahraniční osoby (právnické 
i fyzické), které na území ČR
podnikají nebo provozují jinou
činnost podle zvláštních předpi-
sů; možnost výjimky je uvedena
dále v bodu ad 3);
c) fyzické osoby, které mají
povinnost mít ověřenu účetní
závěrku auditorem, nebo ty, 
o nichž to stanoví zvláštní zákon,
nebo pokud se tak rozhodnou
dobrovolně.
Účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu upravuje § 13a zákona
a mohou (ale také nemusí) 
je vést dle ustanovení §9:
a) občanská sdružení, jejich
organizační jednotky, které mají
právní subjektivitu, církve 
a náboženské společnosti nebo
církevní instituce, které jsou cír-
kevní právnickou osobou, obec-
ně prospěšné společnosti,
honební společenstva, nadační
fondy a společenství vlastníků
jednotek,
b) bytová družstva, která nemají
povinnost mít účetní závěrku
ověřenu auditorem, a družstva,
která jsou založena výhradně za
účelem zajišťování hospodář-
ských, sociálních anebo jiných
potřeb svých členů,
c) územní samosprávné celky 
a dobrovolné svazky obcí,
d) příspěvkové organizace, 
u nichž o tom rozhodne jejich
zřizovatel,
e) ostatní účetní jednotky, 
o nichž to stanoví zvláštní zákon;
V praxi ale platí, že subjekt, který
vede účetnictví v plném rozsahu
jen málokdy využije možnost
vést účetnictví ve zjednoduše-
ném rozsahu, neboť by to zna-
menalo upravovat či měnit účetní
software, vnitřní směrnice atp.,

to vše je pracnější než setrvat 
v původním stavu.
Mezi další povinnosti  některých
účetních jednotek patří povin-
nost auditu účetní závěrky.
V zákoně o účetnictví (§ 20
zákona) je stanoveno, že audito-
rem jsou ověřovány účetní závěr-
ky těch akciových společností,
které ke konci rozvahového dne
účetního období, za které se
účetní závěrka ověřuje, a účetní-
ho období bezprostředně před-
cházejícího překročily, nebo již
dosáhly alespoň jednoho ze tří
uváděných kritérií:
- aktiva celkem více než 40 mili-
onů Kč; aktivy celkem se rozumí
úhrn z rozvahy neupravený 
o opravné položky a odpisy, jiný-
mi slovy hodnota aktiv celkem 
v brutto hodnotě,
- roční úhrn čistého obratu více
než 80 milionů Kč; ročním úhr-
nem čistého obratu se má na
mysli výše výnosů snížená o pro-
dejní slevy dělená počtem zapo-
čatých měsíců, po které trvalo
účetní období, a vynásobená
dvanácti (tj. je snaha zohlednit 
v tomto kritériu vliv délky účetní-
ho období a uvést obrat dosaže-
ný za dvanáct měsíců),
- průměrný přepočtený stav
zaměstnanců v průběhu účetní-
ho období více než 50.
Povinnost ověřit účetní závěrku
auditorem již není u všech akcio-
vých společností.
Pokud se jedná o ostatní účetní
jednotky uvedené v § 20 odst. 
1 písm. b) až e) zákona o účet-
nictví, účetní závěrku jsou povin-
ny mít ověřenu auditorem:
- ostatní obchodní společnosti 
a družstva, pokud ke konci roz-
vahového dne účetního období,
za které se ověřuje účetní závěr-
ka, a účetního období bezpro-
středně předcházejícího překro-
čily nebo již dosáhly alespoň
dvou ze tří výše uvedených krité-
rií; u družstva se zaměstnancem
rozumí i pracovní vztah člena 
k družstvu. 
- zahraniční osoby, pokud jsou
podnikateli, za podmínek, které
jsou uvedeny u ostatních
obchodních společností a druž-
stev,
- fyzické osoby, pokud splní také
dvě ze tří výše uvedených kritérií
za podmínek stanovených 
u ostatních obchodních společ-
ností a družstev,
- účetní jednotky, kterým povin-
nost nechat ověřit účetní závěrku
auditorem stanoví zvláštní právní
předpis.

Účetní jednotky, které mají
povinnost ověření účetní závěrky
auditorem (dle § 20 odst. 1),
písm. a) až d) jsou povinny vyho-
tovit výroční zprávu. 
Cílem výroční zprávy je uceleně,
vyváženě a komplexně informo-
vat o výkonnosti účetní jednotky,
činnosti a stávajícím hospodář-
ském postavení. Výroční zpráva
pak tedy musí obsahovat kromě
informací nezbytných pro napl-
nění účelu výroční zprávy také
finanční a další informace:
- o skutečnostech, které nastaly
až po konci rozvahového dne,
- o předpokládaném vývoji čin-
nosti účetní jednotky,
- o aktivitách v oblasti výzkumu
a vývoje,
- o aktivitách v oblasti ochrany
životního prostředí a pracovně-
právních vztahů,
- o skutečnosti, zda má účetní
jednotka organizační složku pod-
niku v zahraničí, a - informace,
vyžadované dle zvláštního práv-
ního předpisu.
Pokud je daná skutečnost
významná pro posouzení majet-
ku a jiných aktiv, závazků 
a jiných pasiv, finanční situace 
a výsledku hospodaření účetní
jednotky, účetní jednotka, která
používá investiční instrumenty,
popřípadě další obdobná aktiva
a pasiva, uvádí ve výroční zprávě
ještě informace:
- o cílech a metodách řízení rizik
dané účetní jednotky, včetně její
politiky pro zajištění všech hlav-
ních typů plánovaných transakcí,
u kterých se používají zajišťovací
deriváty,

- o cenových, úvěrových a likvid-
ních rizicích a rizicích souvisejí-
cích s tokem hotovosti, kterým
je účetní jednotka vystavena.
Výroční zpráva kromě výše uve-
dených informací obsahuje také
účetní závěrku a zprávu o audi-
tu, případně další dokumenty 
a údaje vyžadované zvláštním
právním předpisem.
Nedílnou součástí těchto výroč-
ních zpráv jsou také zprávy (dle
obchodního zákoníku) , které se
zveřejňují prostřednictvím výroč-
ních zpráv. Jsou to především
zprávy o:
- podnikatelské činnosti společ-
nosti a o stavu jejího majetku 
(§ 192 odst. 2 obchodní záko-
ník); tuto zprávu předkládá před-
stavenstvo akciové společnosti
ve lhůtě stanovené stanovami,
nejméně však jednou za rok
valné hromadě. Tato zpráva je
vždy součástí výroční zprávy,
- vztazích mezi ovládající a ovlá-
danou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (§ 66a odst. 
9 obchodní zákoník - zpráva 
o vztazích mezi propojenými
osobami).

Tolik tedy o základních kamenech
právní úpravy vedení účetnictví 
a některých povinnostech podni-
katelských subjektů v této oblasti.
Je až s podivem, kolik zde v praxi
nacházíme nedostatků.

Miloslav Netušil,

autor je členem Komory 

certifikovaných účetních

Foto: ČTK

Kdy vzniká nárok na invalidní důchod? Mám nárok 
na částečný invalidní důchod při ztrátě sluchu 66,9 %?

Nárok na částečný invalidní důchod vznikne, pokud se občan stal
částečně invalidním, a získal potřebnou dobu pojištění, nebo
pokud se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu.
Konstatování samotné nemoci jako kritérium pro uznání invalidity 
a jejího stupně nestačí, protože ne každé onemocnění má za
následek pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Nemoc
musí mít ve svých důsledcích závažný dopad na funkci organismu.
Při posuzování zdravotního stavu lékař orgánu sociálního zabezpe-
čení také nehodnotí pouze jednotlivé nemoci, ale vždy jejich dopad
na lidský organismus jako celek. Invalidita je podmíněna poklesem
schopnosti soustavné výdělečné činnosti, která se vyjadřuje v pro-
centech. U částečné invalidity musí být pokles větší než 33 %.
Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pro poruchu
sluchu se stanoví podle řady kritérií, například míry snížení sluchu
pro řeč, přítomnosti ušních šelestů, bolestí, poruch rovnováhy,

závratí nebo poruch řeči. Porucha sluchu musí být hodnocena 
v % podle Fowlera na frekvenci 500 až 4000 Hz. Je proto nutné, aby
ošetřující odborný lékař ve svém nálezu vždy uvedl hodnocení míry
snížení sluchu a v závěru se vyjádřil, zda se v konkrétním případě
jedná o oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotu nebo 
o oboustrannou těžkou nebo středně těžkou nedoslýchavost, event.
další skutečnosti, týkající se postižení sluchu. Protože lékař orgánu
sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu pro účely
invalidity musí vycházet z odborných lékařských nálezů, nelze bez
výše uvedených skutečností konkrétně odpovědět, zda uvedené
zdravotní postižení splňuje podmínky pro uznání částečné invalidity.

Další informace z oblasti důchodového pojištění lze také získat na
www.cssz.cz
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Daně nás provázejí celým živo-
tem a „spolknou“ (bohužel)
značnou část našich příjmů.
Liberální institut přišel v roce
2000 s nápadem rozdělit rok na
části, kdy člověk vydělává na
daně pro stát, a na část, kdy si
už (konečně!) vydělá taky něco
pro sebe. A tato hranice vychází
v roce 2006 na 3. července. Pro

srovnání v roce 2000 to bylo 
6. června, v roce 2001 7. červ-
na, v roce 2002 již 11. června, 
v roce 2003 12. června, v roce
2004 16. června, v roce 2005
malý krok zpět - 14. června. Od
tohoto data (v každém roce) si
tedy již průměrný poplatník
vydělává na sebe. A ten pomysl-
ný den se také slaví jako den

daňové svobody. V každém
státě je jiný a v obecné rovině
odráží míru daňového zatížení.
Jedná se o průměrnou hodnotu,
která by při použití rozdílné
metodiky výpočtu jistě vyšla
jinak. Ale jen o málo. 

(mt)

Listárna

NEDÁVNO JSEM PŘI STUDIU
DENNÍHO TISKU NARAZIL NA
VELMI NEOBVYKLÝ SVÁTEK.
JMENUJE SE „DEN DAŇOVÉ
SVOBODY“. POCHOPIL
JSEM, ŽE SE NEJEDNÁ 
O DALŠÍ Z ŘADY ŽERTŮ
NAŠICH NOVINÁŘŮ, CO ALE
ZNAMENÁ A KDY SE SLAVÍ,
TO OPRAVDU NEVÍM.

Částka 2 ze dne 6. 1. 2006
3/2006. Úplné znění zákona
531/1990 Sb. o územních
finančních orgánech, jak
vyplývá z pozdějších změn
4/2006 Úplné znění zákona
252/1997 Sb. o zemědělství,
jak vyplývá z pozdějších změn.

Částka 4 ze dne 12. 1. 2006
9/2006 Vyhláška, kterou se
mění vyhláška Ministerstva
dopravy č. 302/2001 Sb., 
o technických prohlídkách 
a měření emisí vozidel, ve
znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.

Částka 5 ze dne 12. 1. 2006
12/2006 Vyhláška,kterou se
mění vyhláška č. 426/2004 Sb.,
o registraci chemických látek.

Částka 7 ze  dne 16. 1. 2006
15/2006 Sdělení Ministerstva
práce a sociálních věcí o ulože-
ní kolektivních smluv vyššího
stupně a dodatků ke kolektiv-
ním smlouvám vyššího stupně.

Částka 8 ze  dne 19. 1. 2006
16/2006 Vyhláška, kterou se
provádějí některá ustanovení
zákona o ekologickém země-
dělství.

Částka 11 ze  dne 26. 1. 2006
21/2006 Zákon o ověřování
shody opisu nebo kopie s lis-
tinou a o ověřování pravosti

podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování)
23/2006 Zákon, kterým se
mění zákon č. 58/1995 Sb., 
o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou 
a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon 
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů
24/2006 Zákon, kterým se
mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů
25/2006 Zákon, kterým se
mění zákon č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona 
č. 468/1991 Sb., o provozová-
ní rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 132/2003
Sb., kterým se mění zákon 
č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů.

Částka 13 ze dne 31. 1. 2006
29/2006 Nařízení vlády, kte-

rým se mění nařízení vlády 
č. 268/2005 Sb., kterým se
stanoví vyměřovací základ
pro rok 2006 u osoby, za kte-
rou je plátcem pojistného na vše-
obecné zdravotní pojištění stát.

Částka 14 ze dne 2. 2. 2006
30/2006 Úplné znění zákona
č. 242/2000 Sb., o ekologic-
kém zemědělství a o změně
zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, jak
vyplývá z pozdějších změn.

Částka 14 ze dne 2. 2. 2006
31/2006 Rozhodnutí  prezi-
denta republiky o vyhlášení
voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České
republiky.

Částka 15 ze dne 8. 2. 2006
32/2006 Úplné znění zákona
č. 408/2000 Sb., o ochraně
práv k odrůdám rostlin 
a o změně zákona č. 92/1996
Sb., o odrůdách, osivu 

a sadbě pěstovaných rostlin,
ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochraně práv 
k odrůdám), jak vyplývá 
z pozdějších změn.

Částka 16 ze dne 8. 2. 2006
33/2006 Vyhláška, kterou se
mění vyhláška 
č. 34/2003 Sb., kterou se sta-
noví rozsah, období, lhůty 
a způsob plnění oznamovací
povinnosti podle devizového
zákona, ve znění vyhlášky 
č. 351/2003 Sb. 34/2006
Vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 307/2004 Sb., 
o předkládání informací 
a podkladů České národní
bance osobami, které náleží do
sektoru finančních institucí.

Částka 17 ze dne 9. 2. 2006
35/2006 Vyhláška, kterou se
mění vyhláška Ministerstva
průmyslu a obchodu 
č. 186/1996 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti barvení 
a značkování některých uhlo-
vodíkových paliv a maziv, ve
znění pozdějších předpisů
36/2006 Vyhláška o ověřování
shody opisu nebo kopie s lis-
tinou a o ověřování pravosti
podpisu.

Vy‰lo ve Sbírce…

39894-SRN
Přední německá firma v oboru
výstavby a designu obchodů
nábytkem hledá pro své projekty
montážní kapacity v oboru stav-
by stropů, podlah a vnitřních
staveb. Poptává rovněž malířské
práce. Hledá kontakty na firmy 
v ČR, které mají zkušenosti 
s výstavbou obchodů nebo
veletržních zařízení.

39902-Kuvajt
Kuvajtská firma hledá dodavatele
následujících položek: zařízení
pro těžbu, dopravu a zpracování
ropy (ropovody, potrubí, výmění-
ky, mixážní a odlučovací systémy
apod.), zařízení pro elektrárny
(řídicí systémy turbíny, transfor-
mátory, kompresory, kotle, kabe-
ly, atd.), zařízení pro petroche-
mické továrny, dopravníky. Je
možnost realizovat i dodávky
investičních celků v daných sek-
torech. Zájem je i o spolupráci
se servisními podniky.  Firma
nabízí zprostředkování, asistenci
při tendrech a zaregistrování
výrobků na místním trhu.

39909-USA
Firma z USA má zájem o investi-
ce do nemovitostí v ČR/Praze -
výstavba kancelářských prostor,

bytů. Má zájem o spolupráci 
s velkými českými realitními
makléři, developery a bankami.

39916-Švýcarsko
Mezinárodní obchodní zastoupe-
ní se sídlem v Curychu (Švýcar-
sko), které úspěšně spolupracuje
s českými grafickými a dřevo-
zpracujícími podniky, hledá
výkonné a  konkurenceschopné
dodavatele  a kooperační part-
nery, kteří by měli zájem o odbyt
svých produktů a služeb ve Švý-
carsku. V současnosti má firma
zájem o spolupráci s výrobci 
a velkoobchody v následujících
oborech: kuchyně, pneumatiky,
spedice, obaly (zejména karto-
náž, vlnitá lepenka, strečové fólie
a ocelové stahovací pásky).

39926-Maďarsko
Maďarská logistická firma hledá
partnery v ČR s vlastními náklad-
ními vozy pro cesty po Evropě.
Prosí zájemce o následující infor-
mace: 1) krátká prezentace firmy
(jak dlouho je na trhu, stáří a typ
vozů), reference, kontaktní údaje,
www stránky.

39927-Nizozemsko
Nizozemská obchodní firma
poptává keramické, skleněné 

a bronzové sochy a sošky 
od výrobců z ČR.

39928-SRN
Německá firma poptává průmy-
slové a elektroinstalační krabi-
ce/pouzdra.

39942-Norsko
Norská firma poptává klimatizač-
ní systémy do dopravních pro-
středků.

39943-Norsko
Norská firma poptává vysoce
kvalitní nábytek z převážně
dubového dřeva.

39946-Francie
Francouzská firma hledá výrobce
speciálních ventilů pro papíren-
ský průmysl, průmysl maziv 
a barev. Materiál: uhlíková a
nerezová ocel, výroba podle
výkresu, vnitřní průměr 
2 až 6 ", tlak 20 barů.

39958-Francie
Francouzská firma  má zájem
přemístit své sídlo do ČR. Podni-
katelské aktivity: dovoz zeměděl-
ského materiálu do Evropy,
solární panely, lodní šrouby,
ančovičky a sardinky. Zajímá se
o podmínky.

39964-Kuvajt
Přední kuvajtský dovozce a vel-
koobchod strojírenskými a prů-
myslovými produkty má zájem
reprezentovat české výrobce 
a vývozce na kuvajtském trhu.
Je zájem o následující zboží:
železářské spojovací prvky,
námořní zařízení a manipulační
prvky, svářečská a ochranná
zařízení, trubky a hadice, brusný
a lešticí materiál, železářské
zboží a těžká zařízení (jeřáby,
vysoko-zdvižné vozy, generátory,
kompresory, průmyslová a naf-
tařská zařízení).

39991-Izrael
Přední izraelská technologická
firma, která se specializuje na
prostředky ochrany státních,
průmyslových i bytových objek-
tů, hledá místní obchodní part-
nery, kteří by se účastnili na
lokálních projektech firmy. Jedná
se např. o systémy oplocení
doplněné senzory. Firma  vede
cca 1000 bezpečnostních pro-
jektů v 22 zemích.

Rubriku připravuje: Antonín Zoul,
Hospodářská komora ČR,
zoul@komora.cz
telefon: 296 646 353

NABÍDKY A POPTÁVKY ZE ZAHRANIČÍ

SERVIS str. 42 březen 06 SERVIS str. 43 březen 06

Tazatelka je v současné době
zaměstnána, ale uvažuje 
o zahájení podnikání jako
OSVČ. Jejím záměrem je pro-
vozovat solnou jeskyni. Za
jakých podmínek je možné
tuto činnost provozovat?

Dle pokynu Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR ze dne 2. 9.
2004 a po konzultaci s Minister-
stvem zdravotnictví ČR se nejed-
ná o léčebnou péči a při provo-
zování solné jeskyně se může
jednat o volnou živnost, obor 
č. 121 "Poskytování služeb pro
osobní hygienu a služeb souvi-
sejících s péčí o vzhled osob“,
což nevyžaduje prokazování
odborné ani jiné způsobilosti.

Zároveň se ovšem ve výše zmí-
něném pokynu zdůrazňuje, že je
nezbytné vypustit z reklam 
a návodů výrazy jako "léčebné",
"léčebné procedury" a zmínky 
o jakékoli nemoci apod.
Obsahovou náplní volné živnosti
„Poskytování služeb pro osobní
hygienu a služeb” souvisejících 
s péčí o vzhled osob je zejména
provozování veřejných lázní,
umýváren, WC, veřejných práde-
len a podobně, poskytování slu-
žeb a zakázkových výrob souvi-
sejících s péčí o vzhled osob.
Obsahem živnosti není poskyto-
vání kosmetických služeb, mani-
kúra, pedikúra, modeláž nehtů,
holičství a kadeřnictví, a činnosti,
při nichž je porušována integrita

lidské kůže, provozování solárií,
poskytování masérských, rege-
neračních a rekondičních služeb
ani provozování bazénů, saun,
fitcenter a jiných sportovních
zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici.

Živnosti volné jsou živnosti, pro
jejichž provozování zákon
455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, nevyžaduje prokazo-
vání odborné ani jiné způsobilos-
ti. K získání živnostenského
oprávnění pro živnosti volné
musí být splněny následující vše-
obecné podmínky: dosažení
věku 18 let, způsobilost k práv-
ním úkonům, bezúhonnost,
předložení dokladu o tom, že

fyzická osoba, pokud na území
České republiky podniká nebo
podnikala, nemá daňové nedo-
platky (doklad vyhotoví místně
příslušný finanční úřad), předlo-
žení dokladu o tom, že fyzická
osoba, pokud na území České
republiky podniká nebo podnika-
la, nemá nedoplatky na platbách
pojistného na sociální zabezpe-
čení a příspěvku na státní politi-
ku zaměstnanosti, pokud tento
zákon nestanoví jinak.

Bližší informace:
http://www.solne-jeskyne.cz.

Vybrala TŠ

Podnikáme s InMP
VYBRALI JSME PRO VÁS ODPOVĚĎ NA JEDEN ZE ZAJÍMAVÝCH DOTAZŮ Z MODULU 
GARANTOVANÉ INFORMACE IS INMP, KTERÁ VÁM MŮŽE BÝT V PODNIKÁNÍ UŽITEČNÁ. ..?

V rámci poskytování podpory podnikání nabízíme možnost využít poptávky a nabídky zahraničních firem, které přicházejí 
do databáze Hospodářské komory ČR. Najdete je na www.komora.cz/obchodní kontakty.

LETOS SLAVÍME 3. ČERVENCE

§§NAŠE RUBRIKA PŘINÁŠÍ INFORMACE O NOVÝCH ZÁKONECH,
VYHLÁŠKÁCH, NAŘÍZENÍCH ATD. VYŠLÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 
OD 1. 1. 2006. INFORMACE JE OPĚT JENOM STROHÁ 
A UPOZORŇUJE NA NĚKTERÉ PŘEDPISY A INFORMACE 
ZDE UVEDENÉ.

Rubriku Servis řídí Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních. Své dotazy zasílejte do redakce na adresu: servis@komora.cz
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V posledních několika letech - někteří nepře-
jící a spíše neznalí lidé již od revoluce v roce
1989 - upozorňují na to, že cizinci nebo 
i čeští podnikatelé ve spolupráci s cizím
kapitálem vykoupí postupně celou republiku,
lidé nejenom že budou pracovat u cizích
nebo pouze s Vietnamci nebo Ukrajinci,
nýbrž i budou žít a bydlet v cizích nemovi-
tostech, které hromadně cizinci vykoupí.
Nakonec zde nezbude nic českého a země
se stane pouze pračkou špinavých peněz 
a dobře uloženého kapitálu.
Můžeme se obávat takového průniku kapitá-
lu a popsaného krizového scénáře? A jak
tomu je v sousedních zemích v Polsku, Slo-
vensku a Maďarsku? Také se nechají vyku-
povat, nebo chrání svůj trh? A co předpisy
Evropské únie (dále jen EU) a politika svo-
bodného pohybu osob, služeb a kapitálu?
Mám pro vás malý návrh: Ponořme se lehce
do reality uvedené problematiky, řekněme si
reálná a ověřitelná fakta a potom si je zkon-
frontujme s poněkud lehčími, někdy až sen-
zacechtivými zprávami televizí, novin a dal-
ších médií.

Kdo může nabývat v ČR nemovitosti?

Brzy po revoluci byl přijat zákon číslo
528/1990 Sb., devizový zákon, který byl  -
jak je zde dobrým zvykem - několikrát noveli-
zován a tento zákon kromě toho, že vykládá,
kdo se považuje za devizového tuzemce 
a cizozemce, kdo je oprávněn obchodovat 
s devizovými hodnotami, a jaká jsou opráv-
nění devizových orgánů (zpravidla se to týká

České národní banky), také stanovil, kdo
může nabývat v ČR nemovitosti. V oblasti
nabývání nemovitostí byla právní úprava
spíše po počáteční úplné liberalizaci zpřísňo-
vána, až byla v roce 1995 přijata zcela nová
úprava z. č. 219/1995 Sb., devizového záko-
na, která již do současnosti opět prošla
několika zákonnými změnami.
Přísnější omezení ve vztahu nabývání nemo-
vitostí cizinci byly přijaty v možnosti nabývat
pozemky, které tvoří zemědělský fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa ( § 17
devizového zákona). Tyto pozemky mohou
nabývat pouze tuzemci, t. j. fyzické osoby 
s trvalým pobytem v ČR nebo právnické
osoby se sídlem v ČR, cizozemci se státním
občanstvím ČR nebo cizozemci s průkazem
o povolení k pobytu státního příslušníka
Evropských společenství (ES), kteří jsou evi-
dováni v evidenci zemědělských podnikatelů
u příslušného obecního úřadu v tuzemsku 
a jejichž trvalý pobyt je v ČR alespoň 3 roky.
Jak je vidět, možnost nabytí zemědělských
nebo lesních pozemků cizozemci je velmi
malá. Výjimečně mohou uvedené pozemky
nabýt cizozemci děděním, pro diplomatické
zastoupení státu, do společného jmění man-
želů, od příbuzného v pokolení přímém, sou-
rozence apod.
Poněkud liberálnější možnosti jsou v nabytí
ostatních nemovitostí v ČR, tedy ostatní
pozemky nebo stavby. Tyto mohou nabýt
kromě již zmíněných kategorií uvedených 
v případu nabytí zemědělské půdy také cizo-
zemci  - právnické osoby, které umístí v ČR
podnik nebo organizační složku v podniku 

a jsou oprávněni v ČR podnikat a cizozemci 
s průkazem o povolení k pobytu příslušníka
ES bez podmínky tříletého pobytu. Dalšími
případy nabytí jsou výměna za jinou nemovi-
tost v ČR, jejíž cena nepřevyšuje cenu
původní nemovitosti, na základě předkupní-
ho práva z titulu podílového spoluvlastnictví,
výstavbou na vlastním pozemku a pokud tak
stanoví zvláštní zákon.

Co je myšleno těmi zvláštními zákony? Jsou
to především tzv. restituční zákony, t. j. z. č.
403/1990 Sb., o zmírnění následků někte-
rých majetkových křivd, z. č. 427/1990 Sb. 
a z. č. 92/1991 Sb.

Jaký je faktický stav v Česku?

Ti, kteří chtěli zakoupit nemovitosti v ČR,
především tedy stavby a nezemědělské
pozemky, tak již učinili, a to jako devizoví
tuzemci. Založili v ČR právnickou osobu se
sídlem v ČR, zapsali se do obchodního rejst-
říku (viz článek v únorovém čísle Komory.cz)
a zcela bez problémů nemovitosti  nakoupili.
Zpočátku to totiž byla jediná možnost, jak
toho dosáhnout. Nyní již přibývá i možnost
druhé, totiž dosáhnout v ČR povolení k trva-
lému pobytu (viz článek v čísle 01/2006
tohoto časopisu). Žádný velký boom nákupů
se tedy nekoná, zájem o republiku stoupá 
s jejími zlepšujícími se ekonomickými výsled-
ky. Navíc výše popsaná právní úprava ještě
dostatečně ztěžuje možnost nemovitosti
nabýt. U zemědělských pozemků k tomu
teprve dojde (viz dále).  

Jak je to s ochranou trhu nemovitostí v Polsku, 
Slovensku a Maďarsku?

Na Slovensku a v Maďarsku byla přijata úprava v nabývání
nemovitostí ještě liberálnější než v ČR, ale předpisy v souvis-
losti se smlouvou o přistoupení k EU se budou spíše sjedno-
covat. V Polsku platí přísnější omezení týkající se především
nabývání zemědělské půdy, zákonná úprava má však několik
děr a investoři nabývají půdu tak, že založí společný podnik 
s občany Polska, kteří poté ze společnosti odstoupí.

Jaké změny nastaly po uzavření smlouvy o přistoupení
k EU?

Občané některých států mají oproti právní úpravě obsažené
ve zmíněném devizovém zákonu nadstandartní režim. Právní
problematiku v tomto směru upravuje kromě již zmíněné
smlouvy o přistoupení k EU rovněž Sdělení Ministerstva
zahraničních věcí ČR č. 44/2004 Sb. Tento režim se týká
států, které přistoupili k EU (např. Německo, Slovensko, Pol-
sko atd.), dále států, které uzavřeli s ČR Dohodu o účasti 
v Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejn-
sko, Norsko) a USA, které využívají nadstandartní úpravy
obsažené v Dohodě o vzájemné podpoře a ochraně investic
mezi ČR a USA.

Nadstandartní režim spočívá ve snadnější možnosti nabytí
nemovitostí ve vzájemném režimu. Česká republika si však
vymínila, že po přechodné období 5 let od uzavření smlouvy 
o přistoupení k EU nebudou aplikována zvýhodnění pro obča-
ny EU týkající se staveb určených k bydlení a po dobu 7 let 
k zemědělskému majetku. Po 3 letech od přistoupení může
dojít ze strany ČR k přezkoumání tohoto omezení. 

Vzájemná podpora a ochrana investic a podnikání 
v zahraničí, smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Nadstandardní režim v souvislosti nejenom s nabýváním
nemovitostí, nýbrž i možnostmi podnikání, převody kapitálu 
i na zisků zaručují často mezistátní dohody o vzájemné pod-
poře a ochraně investic. Česká diplomacie je v tomto smyslu
poměrně aktivní a investice i českých občanů v zahraničí již
zajišťují dohody s výše než 80 zeměmi světa. Tyto smlouvy
jednak vyšly ve Sbírce zákonů ČR a odkaz na ně je možné
nalézt na serveru Ministerstva zahraničních věcí ČR. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o mezinárodní smlouvy, mají vyšší
právní sílu než zákony ČR  a pokud je zákonná úprava v ČR 
v rozporu s mezinárodní smlouvou (např. zákon o daních 
z příjmů), potom platí pouze ustanovení mezinárodní smlouvy.
Před vstupem podnikatele na zahraniční trh by tedy relevantní
informace mělo podat Ministerstvo zahraničních věcí ČR -
konzulární odbor nebo přímo velvyslanectví ČR v příslušném
státu. Dobrou službu podnikateli v tomto směru mohou také
zajistit Hospodářské a obchodní komory příslušných států.
V souvislosti s výše uvedenými smlouvami je potřeba také
zmínit uzavřené, ratifikované a ve Sbírce zákonů vyhlášené
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s jednotlivými
státy, neboť tyto mají také přednost před použitím zákonné
úpravy platné v ČR. V poslední době dochází také k úpravě
aplikace samostné smlouvy o přidružení k EU, neboť čeští
podnikatelé byli především ve věci aplikace zásady volného
pohybu služeb nepřiměřeně zatěžováni administrativními pro-
blémy ztěžujícími vstup na zamýšlené teritorium a zabraňující
jim ve svobodném podnikání. Takže i ve směru opačném se
bude muset EU „polepšit“ a my se můžeme jenom těšit na
zlepšení podmínek.

Miroslav Kalous,

autor je právník, působí v oblasti poradenství

aneb o tom, jaké jsou reálné moÏnosti cizincÛ 
investovat v âR po vstupu do EU, vzájemná ochrana 
a podpora investic a podnikání v zahraniãí.

REALITY str. 44 březen 06 REALITY str. 45 březen 06

Je libo zámeãek, 
kus lesa ãi pole…

Seznam pfiedpisÛ upravujících
problematiku

1) Z. â. 219/1995 SB., 

DEVIZOV¯ ZÁKON V PLATNÉM ZNùNÍ

2) SMLOUVA O P¤ISTOUPENÍ K EVROPSKÉ UNII

3) SDùLENÍ MINISTERSTVA ZAHRANIâNÍCH VùCÍ 

âR â. 44/2004 SB.
Zdroj: www.mzv.cz

Foto: ČTK

Foto: archiv ag. Crest Communication
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Jak se vám líbilo na Jarmarku

Z celkového počtu 70 zúčastněných respon-
dentů vrátili vystavovatelé 50 vyplněných
dotazníků. Vzhledem k nízkému zastoupení
respondentů je nutné brát uvedené výsledky
spíše orientačně, přesto poslouží jako cenný
materiál pro přehled o úspěšnosti jarmareční
akce. 

Kdo na Jarmark přišel
Největší zastoupení mezi vystavovateli Jar-
marku měli majitelé a společníci firem 
s významnými rozhodovacími pravomocemi.
Šetření se zúčastnilo 33 procent responden-
tů, kteří mají nejvyšší osobní zájem na rozvoji
firmy - majitelé a společníci. Spolu s pracov-
níky vrcholového managementu byl jejich
podíl téměř 60 procent.

Kde jste hledali informace
Hlavním informačním zdrojem o Jarmarku
byla e-mailová korespondence - téměř 40
procent. Třetina vystavovatelů se dozvěděla
o konání akce prostřednictvím orgánů Hos-
podářské komory České republiky a pětina 
z webových stránek HK ČR. Zbývající zdroje
využilo méně než 10 procent zúčastněných
firem.

S čím jste přišli
Polovina vystavovatelů měla jako hlavní cíl
účasti obecnou prezentaci firmy. Více než
dvě pětiny vystavovatelů přišly na Jarmark
navázat nové kontakty. Ryze obchodní
záměr prezentovala pouze čtyři procenta
vystavujících.

Jak jste Jarmark vnímali
Nejpříznivěji hodnotili účastníci zajištění akce
ze strany organizátora. Stejně vysoké skóre
získal čas setkání a technická podpora.
Místo konání akce je hodnoceno již mírně
kritičtěji, nicméně stále velmi pozitivně. Jedi-
nečnost akce a náplň Jarmarku ukázaly na
vzrůstající míru kritičnosti a počet účastníků je
kategorie vyjadřující nejvyšší nespokojenost.

Jarmark premiérou i pro vás
64 procent vystavovatelů se akce podobné-
ho charakteru zúčastnilo poprvé, téměř dvě
třetiny vystavovatelů tak měly díky Jarmarku
svou vystavovatelskou premiéru.

Co jste očekávali
Vystavovatelé měli možnost ocenit míru oče-
kávání výsledků účasti firmy na této akci.
Spokojenost se svou účastí vyjádřila čtvrtina
vystavovatelů. Polovina zástupců naplnila
své představy jen z části. 14 procent účast-
níků konstatovalo, že se jejich představy
nesplnily. Desetina úspěšnost veletržní pre-
zentace neuzavřela s odůvodněním, že ji
zatím nemůže hodnotit. Více než polovina
dotázaných uvedla, že by Jarmark našel
kladnou odezvu mezi jejich známými a kole-
gy. Každý pátý účastník tohoto šetření zastá-
vá opačný názor. Více než čtvrtina vystavo-
vatelů nedokázala situaci posoudit.

Přijdete zas?
Tři čtvrtiny vystavovatelů (76 procent) konsta-
tovalo, že se rozhodně a spíše účastní i příš-
tího Jarmarku. 14 procent respondentů
zůstalo nerozhodnuto.

Co od nás potřebujete
Respondenti měli obecně zhodnotit podmín-
ky pro podnikání v České republice. Téměř
dvě pětiny dotázaných považují podmínky
pro podnikání v ČR za dobré: z toho čtyři
procenta respondentů vyjádřila rozhodně 
a jednoznačně pozitivní názor a 34 procent
spíše souhlasí. Nadpoloviční většina zaujala
negativní postoj - 6 procent respondentů je
hodnotí jako velmi špatné a 46 procent jako
spíše špatné. Sedm z deseti respondentů
využívá občas pro své podnikání služeb Hos-
podářské komory. Pětina oslovených v tomto
šetření se setkává s jejími službami v kratších
intervalech. Desetina vystavovatelů se na
Hospodářskou komoru ČR vůbec neobrací. 
Z výsledků vyplývá, že především dva typy

služeb jsou pro účastníky Jarmarku natolik
významné, že je řeší prostřednictvím Hospo-
dářské komory ČR: aktuální informace 
z oblasti podnikání a vyhledávání obchodních
partnerů.

Jak čtete Komoru.cz
Dvě pětiny vystavovatelů patří k pravidelným
čtenářům časopisu Komora cz. Responden-
ti, kteří čtou časopis Komora.cz (celkem 37),
měli uvést, jak pečlivě se seznámí s jeho
obsahem. Z výsledků vyplývá, že nejpočet-
nější skupina dotázaných - více než jedna
třetina si v časopisu Komora.cz vybírá své
oblíbené rubriky. Shodný podíl vystavovatelů
(31 procent) se pečlivě seznámí s celým
obsahem měsíčníku nebo naopak čte pouze
články, které ho zajímají, popř. se ho profes-
ně dotýkají.
Čtenáři časopisu Komora.cz mohli formou
volné odpovědi uvést konkrétní náměty na
jeho vylepšení. Této možnosti však využila
pouze malá část z uvedeného souboru.

Závěrečnou zprávu o 1. komorovém jarmar-
ku si můžete v plném znění  přečíst na
www.komora.cz/Časopis Komora.cz. 

(tš, is)

Foto: red

Druh˘ Jarmark bude v letním stylu,
slibuje v rozhovoru pro Komoru.cz Petr Pokorn˘, 
obchodní manaÏer Hospodáfiské komory âeské republiky

Po úspěchu 1. komorového jarmarku se
HK ČR rozhodla uspořádat ve čtvrtek 15.
června 2006 v pořadí druhé setkání pod-
nikatelů sdružených v hospodářské
komoře. Proč právě v tento den?
Tento termín nebyl vybrán náhodně, rádi
bychom společně s našimi členy oslavili
úspěšné uzavření fiskálního roku a podání
daňového přiznání, stejně tak, jak všichni
doufáme i v úspěšný vstup do fotbalového
mistrovství světa.

Kde se bude Jarmark konat?
Opět v sídle Hospodářské komory ČR 
v pražských Vysočanech, a jelikož se akce
uskuteční začátkem léta, hodláme propojit
prostory uvnitř budovy s celým okolním areá-
lem, kde chystáme „open air“ prezentaci
vystavujících společností například z široké
oblasti stavebnictví. 

V čem se bude letní akce lišit od prvního
projektu?
Při organizaci 2. komorového jarmarku jsme
se snažili poučit z připomínek účastníků zim-
ního jarmarku. Nejčastější připomínkou byla
malá účast návštěvníků především v odpo-
ledních hodinách a z toho důvodu i zbytečně
dlouhá doba trvání akce. Abychom přilákali
na tuto akci ještě více účastníků, budeme se
snažit Jarmark zatraktivnit jak pro vystavující
společnosti, tak pro návštěvníky.

Jakým způsobem chcete návštěvníky
přilákat?
Při plánování organizace jsme se rozhodli
akci rozdělit na dvě části: První bude oficiální
část, v rámci které si budou moci podnikate-
lé představit navzájem své produkty a služby,
popovídat si o svých problémech a vyměnit
si zkušenosti z podnikání. Jako součást
tohoto bloku plánujeme uspořádat jeden
nebo dva semináře týkající se problematiky
podnikatelského prostředí v ČR a EU. Dru-
hou neoficiální část chceme pojmout tak,

abychom se více přiblížili názvu celé akce, 
tj. Jarmarku. Neoficiální část bude zahájena
tombolou se zajímavými cenami pro vyloso-
vané účastníky, dále nabídneme všem účast-
níkům ochutnávku vín, tradičních českých
cukrovinek, masných výrobků, atd. A to vše
z produkce členů hospodářské komory tak,
aby vystavující firmy mohly prezentovat své
výrobky „in natura“. 

V čem bude letní Jarmark tomu před-
chozímu naopak podobný?
V zachování všech skutečností, které se při
organizaci 1. jarmarku osvědčily a setkaly se
s kladnou odezvou. Vstup do budovy bude
umožněn zdarma pro všechny návštěvníky,
za nízký poplatek zajistíme vystavovatelům
prezentační prostory, jejichž součástí bude
stůl, tři židle, stojan na propagační materiály.
Stejně tak mohou všechny vystavující společ-
nosti využít možnosti prezentovat své výrob-
ky a služby na velkoplošných obrazovkách
umístněných ve všech prostorách budovy 
HK ČR, kde se bude Jarmark konat. K dis-
pozici budou také útulné koutky s občerstve-
ním, kde budou moci podnikatelé projednat
nové obchodní kontrakty, ale také si jen
popovídat o svých problémech - v klidu 
a nerušeni okolím.

Co představí samotná mateřská organi-
zace?
Součástí prezentací bude i stánek Hospodář-
ské komory ČR a jejích jednotlivých složek.
Zde představíme účastníkům služby, které
hospodářská komora nabízí všem podnikate-
lům v ČR a nové projekty, na kterých se hos-
podářská komora podílí a které, jak doufáme,
povedou ke zkvalitnění podnikatelského pro-
středí v ČR.

Děkuji za rozhovor,

Táňa Švrčková

JARMARK str. 46 březen 06 JARMARK str. 47 březen 06

Umělecké řemeslo nemohlo chybět – vystavovala

Galerie Dřevěných Plastik – Josef Cyprián.

Pro hospodyňky mlýnky na mák …ještě se vyrá-

bějí? Úžasné v době kuchyňských robotů!

Nefalšované pravé bonbony nám před očima vyráběli 

a nabízeli šikovní učni z učiliště v Jílovém u Prahy.

Pro dámy móda a k ní slušivé kabelky.

Pražské služby jak je neznáme.

Pfiiná‰íme slibované vyhodnocení dotazníkÛ pfiím˘ch úãastníkÛ 1. komorového
Jarmarku, které vzniklo ve spolupráci s marketingovou agenturou Amasia.

mediální partner 
2. komorového Jarmarku
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Držitelem prestižního ocenění Podnikatel
roku 2005 České republiky se stal Ing.
Radim Jančura, ředitel a jediný majitel spo-
lečnosti Student Agency.  Svou trofej převzal
Radim Vančura 22. února  v Paláci Žofín 
z rukou Dirka Kroonena, vedoucího partnera
společnosti Ernst & Young, která soutěž 
v České republice vyhlašuje od roku 2000.
„Titulu Podnikatel roku si velice vážím jakož-
to ocenění, které po několik let poukazuje
nejen na podnikatelské úspěchy jednotlivců,
ale i na přínos podnikatelů obecně. Jsem
proto velmi potěšen, že jsem se stal Podni-
katelem roku 2005 - tento titul vnímám jako
ocenění všeho, co Student Agency během
posledních let dokázala. Věřím, že budu
dobrým zástupcem českých podnikatelů na
světovém finále v Monte Carlu,“ řekl Radim
Jančura, CEO společnosti Student Agency.

Po loňské úspěšné premiéře kategorie Tech-
nologický podnikatel roku určené pro podni-
katele, jejichž firma působí v oblasti moder-
ních technologií nebo moderní technologie
významným způsobem využívá v hlavní pod-
nikatelské činnosti, byl letos Technologický
podnikatel roku vyhlášen již podruhé.
Stal se jím Radim Králík, ředitel společnosti
Grapo.

Letošní novinkou byla kategorie Začínající
podnikatel roku určená pro podnikatele, kteří
podnikají méně než pět let.Trofej Začínajícího
podnikatele roku si odnesl Jan Řežáb ze
společnosti Redboss. Porota se rovněž roz-
hodla k udělení speciálního ocenění, které
získala Jana Procházková ze společnosti
Global Express Group, a.s.

Premiérově byly letos uděleny tituly regionální
Podnikatel roku v některých krajích České

republiky. Držitelem titulu Podnikatel roku
2005 Středních Čech se stal Ivo Lukačovič
ze společnosti Seznam.cz. Podnikatelem
roku 2005 Plzeňského kraje se stal Vladimír
Zábranský z PRVNÍ CHODSKÉ STAVEBNÍ
SPOLEČNOSTI, titul Podnikatel roku 2005
Jihomoravského kraje získal Radim Jančura
ze společnosti Student Agency s.r.o., oceně-
ní Podnikatel roku 2005 Moravskoslezského
kraje obdržel Ladislav Kraus ze společnosti
Bochemie.

Za šest let vznikla dobrá tradice

Soutěž Podnikatel roku proběhla v České
republice již pošesté. Mezinárodní soutěž,
kterou založila společnost Ernst & Young 
v roce 1986 ve Spojených státech americ-
kých, se dnes pořádá pravidelně ve více než
čtyřiceti zemích světa. O titul Podnikatele
roku 2005 České republiky mohl bojovat
každý podnikatel, který aktivně působí ve
vedení firmy, firma musí existovat minimálně
dva roky a navrhovaný kandidát zároveň musí
být alespoň 10% vlastníkem společnosti. 

Hlavními partnery soutěže Podnikatel roku
2005 se staly společnosti ABRA a AMCICO
AIG Life a oficiálním dopravcem je ČSA.
Soutěž již tradičně podpořila Hospodářská
komora České republiky, dále agentura 
CzechInvest, sdružení TUESDAY Business
Network a US Business School Prague.

V porotě usedli jak vítězové minulých ročníků
soutěže, tak zástupci podnikatelských insti-
tucí a škol. Předsedou poroty byl vybrán
Miroslav Řihák, Podnikatel roku 2004 České
republiky, generální ředitel společnosti
ANECT. Dále rozhodovali Zbyněk Frolík -
Podnikatel roku 2003 České republiky, gene-

rální ředitel společnosti Linet, Jana Ryšlinko-
vá - ředitelka, US Business School Prague,
Ondřej Bartoš - výkonný ředitel, TUESDAY
Business Network, Tomáš Hruda - generální
ředitel, CzechInvest, Sándor Kürti - Podnika-
tel roku 2004 Maďarska, prezident KÜRT
Corporation a konečně Krzysztof Pawlowski
- Podnikatel roku 2003 Polska, zakladatel 
a rektor polské vysoké školy Wyzsza Szkola
Biznesu - National Louis University.

Letošní držitel českého titulu Podnikatel roku
se stejně jako jeho předchůdci zúčastní svě-
tového finále této soutěže, které se uskuteč-
ní v červnu v Monte Carlu. 

Kdo jsou ti nejlepší

Radim Jančura, 
Podnikatel roku 2005

Absolvent elektrotechnické fakulty VUT Brno,
založil společnost Student Agency v roce
1996, když již o rok dříve podnikal v oblasti
zprostředkovávání au pair pobytů jako fyzic-
ká osoba. „Postupně jsem podnikání rozšiřo-
val o další služby, které se nabízely jako
doplněk k těm dosavadním. Od počátku
svého podnikání jsem kladl důraz na silnou
orientaci na klienta a své zaměstnance jsem
vedl k tomu, aby byli ztotožněni s postave-
ním klienta na první místo. Zaměstnanci byli
vždy prostřednictvím odměn motivováni 
k tomu, aby bojovali o každého zákazníka,“
řekl Radim Jančura, ředitel a jediný majitel
společnosti Student Agency. 

Až do roku 1999 pracoval ve společnosti
pouze jednociferný počet zaměstnanců, její
obrat přesto prudce rostl, už v roce 2000
dosáhl 150 milionů korun. Ke konci roku

2004 zaměstnávala Student Agency 368
zaměstnanců, roční obrat činil téměř 1,554
miliardy korun, provozní zisk 9 milionů korun.
Podle Radima Jančury, kterému je třicet čtyři
let, stojí za úspěchem Student Agency pře-
devším její snaha nabízet ty nejkvalitnější
služby za nízké ceny, okamžité investování
do expanze firmy a firemní kultura Student
Agency, která je postavená na orientaci na
klienta. Hlavním cílem společnosti je v sou-
časné době rozvoj luxusní autobusové pře-
pravy na linkách po České republice, Sloven-
ské republice a Evropě.

V roce 1998 byla společnost Student Agen-
cy asociací IAPA (International Au Pair Asso-
ciation) oceněna jako největší au pair agen-
tura na světě, v roce 2005 se umístila na
prvním místě v řebříčku asociace IATA (Inter-
national Air Transport Association) jako nej-
větší prodejce letenek v ČR a mezinárodní
časopis TTG ji vyhlásil za nejlepšího autobu-
sového dopravce. V rámci ocenění 100 obdi-
vovaných firem ČR pořádaném Czech Top
100 získala Student Agency 2. místo v oboru
Doprava, pomocné činnosti v dopravě 
a 1. místo v regionu Jižní Moravy.   

Jan Řežáb,
Začínající podnikatel roku 2005

Jan Řežáb je studentem plzeňského gymná-
zia. V roce 2000 začal vyvíjet internetový
portál www.redboss.cz, který je v součas-
nosti nejnavštěvovanějším v oboru mobilní
zábavy. Wapový portál wap.redboss.cz zalo-
žený v roce 2001 se řadí mezi nejlepší
wapové portály v České republice a vykazuje
návštěvnost asi 100 000 přístupů za den.
Na konci roku 2005 získal Jan Řežáb 100%
podíl ve společnosti Redboss, který předtím

nemohl vlastnit kvůli své neplnoletosti.
Kromě provozování webových portálů spo-
lečnost Redboss v rámci své divize Redboss
Games vyvíjí hry pro mobilní telefony většiny
značek na českém trhu. Společnost Red-
boss v roce 2004 dosáhla obratu přes tři
miliony korun a provozního zisku 26 tisíc
korun. Na konci roku 2004 zaměstnával
Redboss pět zaměstnanců. 

Radim Králík, 
Technologický podnikatel roku 2005

Radim Králík začal podnikat v roce 1992
jako spolumajitel firmy na dodávky DTP
systémů, v roce 1994 založil vlastní reklamní
společnost Radim Králík GRAPO a začal
podnikat jako fyzická osoba. K založení spo-
lečnosti Grapo došlo v roce 1998. 

Společnost Grapo vyvíjí, vyrábí a distribuuje
digitální velkoplošné tiskárny řady Octopus
pracující na bázi inkoustů vytvrzovaných
ultrafialovým zářením. Jedná se o tiskárny,
které jsou výsledkem vlastního vývoje spo-
lečnosti. Společnost má obchodní a servis-
ní zastoupení v téměř všech zemích Evro-
py, ale i v Africe, Austrálii, Jižní Americe a
Indii. Kromě těchto aktivit nabízí společnost
Grapo rovněž tisk velkoplošné grafiky, výro-
bu světelných reklam a výrobu POP a POS
materiálů.

Na konci roku 2004 zaměstnávala společnost
Grapo 11 zaměstnanců a její roční obrat pře-
sahoval 70 milionů korun. Provozní zisk spo-
lečnosti za rok 2004 činil téměř 18 milionů
korun. V roce 2004 investovala společnost tři
miliony korun do vývoje a výzkumu. 

Finalisty soutěže Podnikatel roku se kromě
vítěze stali podnikatelé Viliam Sivek - Euro-
Agentur  Hotels & Travel, Roman Sviták -
GRADA Publishing, Radim Králík - Grapo,
Ivo Lukačovič - Seznam CZ a Rostislav Dvo-
řák - VÝVOJ, oděvní družstvo.

Zpracovala Ilona Sánchezová

(s využitím tiskových podkladů 

společnosti Ernst & Young)

Foto: archiv Ernst & Young 

Prostor 
pro nápady a tvofiivost

PODNIKATEL ROKU str. 48 březen 06 PODNIKATEL ROKU str. 49 březen 06

„Věřím, že budu 
dobrým zástupcem 
českých podnikatelů 
na světovém finále 
v Monte Carlu,“
řekl během přebírání ceny 
Podnikatel roku 2005 
Radim Jančura, 
ředitel společnosti Student Agency.

Jan Řežáb ze společnosti Redboss. Radim Jančura, ředitel společnosti Student Agency

Technologický podnikatel roku

byl vyhlášen již podruhé. 

Stal se jím Radim Králík, 

ředitel společnosti Grapo.

Spoleãnost Ernst & Young
vyhlásila letos jiÏ po‰esté
nejlep‰í podnikatele 
z âeské republiky.
Trofej Začínajícího podnikatele roku si
odnesl Jan Řežáb ze společnosti Redboss.
Absolutním vítězem se stal Radim Jančura,
ředitel společnosti Student Agency.
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Asi 600 vystavovatelských firem ze 14 zemí
zde představí sanitární a vytápěcí techniku,
ventilační a klimatizační techniky, zkušební 
a regulační přístroje, armatury a klempířské
výrobky.

Úspěch spočívá ve spolupráci

K úspěchu veletrhu přispívá úzká spolupráce
pořadatele veletrhu, kterým je Společnost
pro řemeslnické veletrhy (GHM, mnichovská
hostující organizace na norimberském výsta-
višti) s oborovými svazy SHK (Sanita, topení,
klimatizace) Bádenska-Württemberska,

Bavorska a Duryňska a BDH, německým
spolkovým sdružením pro domovní techniku,
energetiku a techniku prostředí. Zástupci
těchto pořadatelských svazů a společnosti
GHM představili na tiskové konferenci 
v únoru aktuální informace z přípravy a pro-
gramu veletrhu. 
Pořadatelé předpokládají účast více než 528
vystavovatelů, z toho 52 zahraničních. Oče-
kávána je účast více než 40 tisíc návštěvní-
ků. Podíl odborných návštěvníků naposledy
činil 94 procent. 65 procent jich přišlo 
z oboru řemesla. 94 procent dotazovaných
vystavovatelů hodnotilo poslední veletrh
IFH/Intherm jako vynikající a velmi dobrý 
(39 %) nebo dobrý (55 %).

Veletrh nejen pro klempíře

Regionální odborný veletrh IFH/Intherm se
koná v Norimberku každé dva roky, poprvé
se pořádal roku 1976. Cílovými skupinami
návštěvníků jsou odborníci, zástupci průmys-
lu a obchodu, architekti a projektanti, sta-
vební společnosti. Výstavní plocha (brutto)
činí téměř 60 tisíc m2. Veletrh je vnitřně čle-
něn na jednotlivé sektory podle oborů na

odborný veletrh sanity (haly 4 a 5), odborný
veletrh pro topení, klima a ventilaci (haly 6 až
9, představí zde např. témata jako obnovitel-
né energie, solární chlazení nebo větrání
bytů) či odborný veletrh klempířství, nářadí 
a výpočetní techniky (hala 10). V sobotu 
8. dubna se uskuteční Večer klempířů, jenž
představí nové produkty a inovativní řešení.
Novinek veletrh představí celou řadu, a to 
v nejrůznějších oblastech. Snad proto 93
procent návštěvníků minulého veletrhu
IFH/Intherm se vyslovilo kladně, co se týče
opětovné návštěvy: odborný veletrh má pro-
stě pokaždé co nového nabídnout.

Táňa Švrčková

Foto: archiv redakce

Sanita, topení a klima
VELETRHY str. 50 březen 06

IFH/Intherm, odborn˘ jihonûmeck˘ veletrh sanitárních 
potfieb a topení, klimatizace a obnoviteln˘ch energií se koná 
od 5. do 8. dubna v Norimberku

SCHOLA NOVA
28. 3.-30. 3. Praha - Veletržní
palác
13. mezinárodní specializovaný
veletrh - škola, vzdělávání 
a vybavení
Veletrhy Brno, a. s. - pražské
zastoupení
www.bvv.cz/scholanova 

POLYGRAF / REKLAMA
29. 3. - 31. 3. Praha 
Výstaviště Holešovice
Mezinárodní veletrh polygrafie,
pre-press, papíru, obalů a balicí
techniky / mezinárodní veletrh
reklamních služeb, marketingu 
a médií
M.I.P. Group, a. s.
http://www.reklama-fair.cz 

TRŽNICE ZAHRADY ČECH
29. 3. - 2. 4. 
Výstaviště Litoměřice

21. jarní prodejní výstava pro
zahradníky, zahrádkáře, chalu-
páře, kutily a milovníky přírody
vystavy@zahrada.cech.cz

SILVA REGINA
2. 4. - 6. 4. Veletrhy Brno 
9. mezinárodní lesnický 
a myslivecký veletrh
http://www.silva-regina.cz 

NON-HANDICAP
4. 4. - 7. 4. Praha 
Výstaviště Holešovice
10. specializovaná výstava pro
zdravotně postižené
Incheba Praha spol. s r. o.
www.incheba.cz 

PRAGOMEDICA
4. 4. - 7. 4. Praha 
Výstaviště Holešovice
28. mezinárodní zdravotnický
veletrh

Incheba Praha spol. s r. o. 
http://www.incheba.cz/prago-
medica 

MOBIL SALON
7. 4. - 9. 4. Výstaviště České
Budějovice
14. ročník výstavy Auto, moto,
vybavení pro vzdušné a vodní
sporty, jízdní kola, garážová 
a servisní technika, komunální
technika, turistika.
http://www.vcb.cz 

TEMPO
14. 4. - 16. 4. 
Výstaviště Litoměřice
Výstava automobilů a moto-
cyklů, tuning sraz, sraz
motorkářů
http://www.zahrada.cech.cz 

PRAGOALARM - BEZPEČNÝ
ŽIVOT
19. 4. - 21. 4. Praha 
Výstaviště Holešovice
Veletrh zabezpečení, ochrany
majetku a osob (technika,
systémy, služby)
Incheba Praha spol. s r. o. 
http://www.incheba.cz 

ART & INTERIOR
20. 4. - 23. 4. Praha 
Veletržní palác
Mezinárodní komplex výběro-
vých výstav moderního designu
nábytku, interiérového vybavení,
svítidel a bytových doplňků
AC EXPO s.r.o. 
www.artinterior.cz

Zpracoval: Břetislav Fabián,

ředitel úřadu SOVA ČR

Zdroj: veletržní přílohy HN

NABÍZÍME P¤EHLED Z NùKTER¯CH AKTUÁLNÍCH âLENSK¯CH VELETRHÒ 
A V¯STAV, KTERÉ PO¤ÁDÁ SOVA âR V OBDOBÍ OD 28. 3. DO 20. 4. 2006

Foto: IFN

Foto: IFN

Jistě to znáte sami – abyste v dnešní tvrdé konku-
renci 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 náku-
pů, kde můžete často ušetřit i více než 50 % nákla-
dů. Elektronická nákupní aukce je speciální postup,
který nutí vaše dodavatele vylepšovat v reálném
čase parametry svých nabídek, a to díky informač-
ním technologiím a internetu nezávisle na místě, kde
se vámi oslovení potenciální dodavatelé v daný oka-
mžik nacházejí.

Nabídka Hospodářské komory ČR vám přináší reali-
zaci elektronických aukcí pro účely nákupu formou
služby. Vy, jako zadavatelé, se nemusíte nic učit 
a ani z hlediska vybavení 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

závaznými cenami poptávaného zboží. K celému
procesu je využívána rozsáhlá databáze Hospodář-
ské komory ČR s desítkami tisíc záznamů. Elektronic-
ké aukce výrazně zkracují čas potřebný pro realizaci
výběrových řízení a snižují tak transakční náklady 
o více než 50 % oproti běžnému nákupnímu procesu.

Hlavní a nejviditelnější výhodou e-Aukcí je ale snižo-
vání nákupní ceny, které v dlouhodobém průměru
dosahuje 15 % proti stavu před zavedením aukční-
ho systému. Nejsou výjimkou ani úspory přes 30 %.
Významným momentem pro vyšší úspory je podrob-
ná znalost tržního prostředí. Proto i velké firmy vyu-
žívají služeb specializovaných firem, které disponují
nejen příslušným softwarem, ale především sofistiko-
vanou databází dodavatelských firem.

Nabídka e-Aukcí v rámci projektu Hospodářské
komory ČR splňuje všechny požadavky téměř ideál-
ně. Základem je software prověřený více než dvoule-
tým 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 na-
pojením na další obchodní komory v EU s možností
získávání informací o evropských dodavatelích.

Nabízíme vám nejen bezproblémový průběh elektro-
nické aukce, ale i sofistikovaný výběr dodavatelů 
a v konečném důsledku také řešení případných
sporů pomocí arbitráže u Rozhodčího soudu při Hos-
podářské 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

Tam poklad
hledejte, kde Vaše 
srdce jest

Komora_3_v3  15-03-2006  12:54  Stránka 50



Absolutním vítězem národní soutěže Kuchař roku 2005 - 2006 
se stal 27letý Pavel Mareš z Prahy.  Jeho variance srnčího hřbetu 
s bramborovým koláčem nakonec u přísných porotců zvítězila. 
V kategorii juniorů pak vyhrál 21letý Pavel Vedral z Prahy opět 
se zvěřinou, a opět s pečeným srnčím hřbetem, tentokrát 
ale připraveným s pečeným jablkem.

O titul Kuchař roku se Pavel Mareš utkal 
s dalšími devíti kulinářskými a uměleckými
výtvory svých soupeřů, které nakonec Mare-
šův teplý předkrm a hlavní jídlo ve velkém
finále porazily. O absolutním vítězi rozhodo-
valo deset porotců rozdělených do technické
a degustační poroty. 

Vítězná jídla Pavla Mareše

Teplý předkrm
Grilovaný mořský vlk se zeleninou a rajčato-
vou polentou.
Hlavní jídlo
Variace srnčího hřbetu s bramborovým kolá-
čem a omáčkou z červeného vína.

Vizitka vítěze
Pavel Mareš je kuchařem v pražské restaura-
ci Rybí trh. Doma toho ale moc nenavaří,
protože nemá sporák. "To se teď ale změní.
Jednou z cen, které jsem vyhrál, je i horko-
vzdušná trouba Baumatic,  takže začnu vařit
i doma," slibuje si: "Nejradši mám vepřové
na houbách s rýží." Ve volném čase mistr
kuchař rád lyžuje a jezdí na horském kole.
Prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Miroslav Kubec jeho vítězství hodnotí slovy:
"Pavel je zástupcem nové, mladé nastupující
kuchařské elity. Vybral si zvěřinu, která je 
v současné době hitem a oblíbeným masem
moderní gastronomie. V roce 2008 nás
Pavel bude reprezentovat na světové soutěži
pořádané v Dubai ve Spojených arabských
emirátech."

I u juniorů zvítězil Pavel a zvěřina
V kategorii juniorů (kuchaři do 23 let) zvítězil
21letý Pavel Vedral z Prahy. I on u poroty
zabodoval s hlavním jídlem ze zvěřiny. Na
rozdíl od vítěze kategorie seniorů nevařil
vedle hlavního jídla teplý předkrm, ale zvolil
desert.

Juniorské menu

Hlavní jídlo
Pečený srnčí hřbet v bylinném crepsu 
s pečeným jablkem plněným foie gras 
s glazírovanými brusinkami.
Desert
Čokoládové milleuille s griliášovým parfait
doplněné malinovou omáčkou.
Dobroty Pavla Vedrala si mohou hosté

vychutnat v pražské restauraci Flambée. 
I přesto, že Pavel žije s přítelkyní, vaří doma
on. A jeho nejoblíbenější jídlo? Babiččiny
jahodové kynuté knedlíky. "Nikdo jiný je líp
neudělá," říká nadšeně Pavel. I tento kuchař
má zajímavé koníčky - v mládí hrál divadlo 
a závodně fotbal.

Porotě nejvíce chutnal telecí steak
Pod názvem Knorr Primerba Culinary Cup se
letos poprvé konala také doprovodná soutěž
určená pro nejširší kuchařskou obec. V ní
zvítězil kuchař Petr Kadlec z pražského
Obecního domu. V Knorr cupu  se na rozdíl
od Kuchaře roku, soutěžilo pouze ve vaření
hlavního jídla. Z 38 servírovaných lákavých
pokrmů porotě nejvíc chutnal telecí steak na
teplém rucolovém salátu, dále konfit z hově-
zího vařeného masa s celerovým pyré 
a brambora plněná hovězím morkem na gla-
zírované zelenině s anýzovým glace.

Dan Plovajko

Foto: Michal Moučka

Koktejl či servírovaná večeře ustupují do pozadí a jsou využívány jen při
speciálních příležitostech. V současné době je nejrozšířenější formou
pohoštění na většině společenských akcí raut. Z hlediska etikety, timin-
gu i náročnosti na personál je totiž podstatně jednodušší než servíro-
vaná večeře či oběd, přesto je třeba ohlídat několik základních prvků.

Při příchodu dostávají hosté welcome drink, nejčastěji sekt,
méně často pak červené a bílé víno nebo cinzano. Ne-
smíme zapomenout na nealko pro řidiče. Naopak, 
v případě, že plánujeme opravdu veselý firemní večí-
rek, můžeme podávat už při příchodu i něco ostřej-
šího - tvrdý alkohol nebo míchané alkoholické
drinky. V případě, že před zahájením rautu plánuje-
te několik slavnostních slov na úvod, měl by být
raut připraven v jiné místnosti, než kde se proslov
uskuteční. V případě, že to možné není, rautové stoly
ponechte přikryté. Ve VIP společnosti nebývá s předčas-
nou konzumací problém, ale lidé, kteří se podobných akcí účast-
ní výjimečně se mohou snadno dopustit společenské chybičky 
a srdečný projev generálního ředitele se pak ztrácí ve spokojeném
pomlaskávání zaměstnanců. 

Servis na klíč

Nejdříve musíme pečlivě posoudit cílovou skupinu, které je raut určen,
příležitost, ke které se pořádá, množství lidí, které chcete hostit a sumu
peněz, kterou jste ochotni investovat. Od toho se pak odvíjí další
důležitá rozhodnutí; rozmístění stolů, složení rautu, počet obsluhující-
ho personálu. Raut je vždy dražší než jídlo v restauraci. Neplatíte totiž
pouze jídlo a pití, ale i personál, mobiliář (stoly, židle, talíře, příbory),
dopravu, chladicí boxy, ohřívače, dekorace a další nezbytnosti. Dobrá
cateringová firma dodá vše v potřebném množství a nebude vás zatě-
žovat zbytečným rozhodováním o tom, kolik potřebujete vidliček. 

Kolik zaplatíte

Spodní hranice na člověka je 350 - 500 Kč. V této cenové relaci se
často pohybují rauty pro zaměstnance a akce na regionální úrovni. 
U akcí pro VIP nejsou výjimkou ani ceny kolem 2000 Kč. Základní
kostra rautu je vždy stejná: sýrové mísy, salámové mísy, zeleninové
saláty, výběr z několika teplých jídel a příloh, sladké deserty, ovoce,
alko a nealko nápoje. Hlavní cenový rozdíl je ve výběru použitých
surovin, výběru nápojů a designové náročnosti. Objednáme-li sýry 
z Francie zaplatíme až o 400 % více, než kdybychom se spokojili 
s výběrem českých sýrů. Za jednu porci bifteku z pravé svíčkové

můžeme mít osm porcí kuřecích řízků. Krájená jablíčka a pomeranče
či krásně aranžované hroznové víno nikoho neurazí. Liči nebo špíz 
z vodních melounů a prosciutta ocení i gurmáni. V rozpočtu se výrazně
promítne kvalita nabízených vín, či možnost konzumovat tvrdý alkohol.

Jaké aranžmá

V případě, že je váš rozpočet menší než vaše očekávání,
můžete použít některou ze šetřicích technik. Bohaté květi-

nové dekorace umístěné do rautu opticky zaplní i polo-
prázdný rautový stůl. Čím kreativněji a náročněji je jídlo
aranžováno, tím déle bude lidem trvat, než překonají
počáteční ostych tuto kompozici rozbít. To lze využít
zejména při aranžování ovoce a drahých mořských

plodů. Humr nebo krab vypadají na mísách úžasně, málo-
kdo si je odváží na společenské akci konzumovat. Míchané

drinky se prodávají za žetony. Zaplatíte-li dobře barmana, bude
mu příprava jednoho drinku trvat i 3 minuty a vydá méně drinků.
Tvrdý alkohol si každý hradí sám. Se šetřicími technikami to však
nepřehánějte, aby celá akce nevyzněla jen jako navoněná bída.

Rautové stoly rozmístěte rovnoměrně po místnosti, aby se netvořily
fronty. Při větším počtu lidí se nebojte opakovat nabídku stejných
jídel na několika různých místech. Nejslabšími místy, tedy místy, kde
se lidé kumulují téměř vždy, jsou bary s míchanými nápoji. Ponechte
proto kolem nich více místa a objednejte více barmanů. 

Důležitá je celková atmosféra, nezapomínejte, že raut je jen jedním 
ze stavebních pilířů celé akce.

Hana Skamene

Foto: ČTK
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Pavel Mare‰ 
je Kuchafiem roku

Slavnostního vyhlášení vítězů soutěže
Kuchař roku 2005-2006 se 3. února v
Kongresovém sále brněnského Interhotelu
Voroněž zúčastnili i premiér Jiří Paroubek 
a náměstek primátora města Brna Rado-
mír Jonáš (soutěž probíhala pod záštitou
primátora Brna). Oba pánové spolu s pre-
zidentem AKC ČR Miroslavem Kubecem
předali putovní poháry vítězům obou kate-
gorií. Pozvání přijal i prezident Slovenské
asociace kuchařů a cukrářů František
Janata. Generálním partnerem soutěže
byla firma UBF. Poháry všem finalistům
obou kategorií věnovala Firma VICTORIA -
AG ART Praha.

Složení komisí

Degustační komise:
Milan Sahánek  - předseda
Členové: Dirk Rogge , Martin Slezák,
Jean Paul Manzac, Pavel Maurer 

Technická komise:
Jaroslav Václavek - předseda 
Členové: Ladislav Nódl , Oldřich Pitra,
Pavla Babušíková, Jakub Sedláček

Výsledky 
soutěžních 
kategorií:

Junioři

Pavel Vedral,
restaurant Flambée, Praha, 454 body

Lukáš Otáhal,
restaurant Flambée, Praha 389 bodů

Ondřej Koubek,
hotel InterContinental, Praha, 386 bodů

Senioři

Pavel Mareš,
restaurant Rybí trh, Praha, 459 bodů

Josef Dufek,
restaurant Valoria, Brno 433 body

Jan Horký,
francouzská restaurace v Obecním domě
v Praze 414 bodů

VYHLÁ·ENÍ 
VÍTùZÒ

Senioři – uprostřed vítěz, nalevo J. Dufek, 

napravo J. Horký

Junioři – uprostřed vítěz, nalevo L. Otáhal, 

napravo O. Koubek

Jak se 
dûlá 
raut?
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"Narodil jsem se v Kladně," říká Ludvík Hess,
"a spoustu času jsem prožil ve zdejší jízdár-
ně na Sletišti. Tady jsem vlastně vůbec popr-
vé poznal koně, učil se chápat jeho osob-
nost a duši, poprvé jsem tu seděl v sedle 
a potkával koňská spřežení. Svět koní mě
okouzlil. Tehdy jsem také všem na potkání
vykládal, že jednou budu sedlákem. Úspěšně
jsem směrem k této kariéře našlápl krátce
před revolucí. Už v roce 1988 mi na tehdej-
ším Úřadu pro Prahu 10 vystavili potvrzení -
předchůdce živnostenského listu - a já se
tak stal samostatně hospodařícím rolníkem.
A smyslem mého rolnického podnikání začal
být právě chov koní. V 80. letech mne chov
koní dokonce živil. Karta se dnes obrátila.
Své koně totiž pro změnu živím zase já."
Ludvík Hess zvolil chov koní jako způsob
svého podnikání. Věnuje se mu už více než
35 let, přesto ale tvrdí, že byznys kolem koní
neustále upadá.

Kde jsou zlaté časy dostihů?

Podle všeho se zdá, že zlatá éra dostihové-
ho sportu v Čechách je nenávratně pryč.
Minimálně se pozastavil její vývoj. Krátce po
revoluci se stalo módou pořídit si dostihové-

ho koně. Trénovat, starat se o něj a zajímat
se i o účast na dostizích. Dnes prý adrenali-
nové sporty koně dávno překonaly a navíc
mnoho podnikatelů odradil i personál ve stá-
jích. Najít v současné době kvalitního člověka
pro práci s koňmi, je údajně malý zázrak.
"Sehnat kvalifikovaný personál je skutečně
obrovský problém," vysvětluje Ludvík Hess.
"Ti lidé sice projdou učilišti, ale práci se
potom nevěnují. Odejdou úplně z oboru,
někteří se vrátí k rodinám na rodinné farmy,
ale většina raději odchází do světa. Za stej-
nou práci tam získají mnohonásobně větší
peníze, nemají důvod zůstávat. Život kolem
koní už dnes nikdo nebere jako nějakou
zvláštní zábavu. Vydrželo opravdu jen pár
podnikatelů. Nad vodou se drží ještě tak
různé zajímavosti. Myslím tím například
farmy, které nabízejí westernové nebo bare-
lové jízdy, ale pokud jde o klasické dostihy,
žádná sláva to není. Zvýšily se dotace maxi-
málně u Velké pardubické a Derby. Tady se
ještě může najít někdo, kdo je ochoten do
těchto závodů investovat. Jinak už ovšem
stojí dostihy stranou zájmu. A totéž se týká 
i prodeje koní. Dnes se na trhu dobře prodá-
vají ještě kladrubští koně. Tady máte stále
šanci nějakého prodat. Ale anglický plno-

krevník, který je kvalitním dostihovým
koněm? Žádný extra zájem o něho není 
a hříbata anglického plnokrevníka jsou 
v současné době už téměř neprodejná."
Barelové jízdy (Barell Racing) jsou velmi
populární v mnoha zemích světa. Podstata
soutěže je především v sehranosti jezdce 
a koně, velmi záleží na dynamice, akceleraci
a ohebnosti. Kůň s jezdcem musí v co nej-
kratším čase splnit předepsanou soutěžní
úlohu. Znamená to, že dvojice musí co nej-
rychleji objet tři barely, které jsou v aréně
postavené do tvaru trojúhelníku. Za každé
dotknutí se barelu připočítávají rozhodčí
jezdci penále ve výši pěti sekund a v cíli se
už jen horečně očekává konečný verdikt
časoměřičů. Podíváte-li se na internet, zjistí-
te, že pokud jde o nabídku westernových
rančů, městeček nebo dětských táborů 
s tímto tematickým zaměřením, je nabídka
skutečně velice pestrá. Tomuto směru podni-
kání se na rozdíl od klasických dostihů vede
podle všeho i v dnešní době relativně dobře.  

Kůň něco stojí

Pokud si dnes někdo pořídí koně, za kvalitní
ustájení a trenéra zaplatí kolem 10 000 Kč

měsíčně. Kdo má koně doma a většinu prací
si udělá sám, musí za stejné časové období
počítat s náklady minimálně kolem 3000 Kč.
Navíc řeší neustálé problémy, které se zdánli-
vě mohou jevit jako nepochopitelné. "V této
zemi si můžete koupit nejrůznější elektronic-
ké výrobky a novinky, na trhu seženete podle
chuti a nálady prakticky cokoli. Představte si
ale, že je problém sehnat u nás seno," tvrdí
Ludvík Hess. "V pohraničních oblastech již-
ních Čech kvalitní seno skupují ve velkém
Rakušané, já jsem nucen vozit si je až 
z Krkonoš a ještě přitom seno hledám jako
poklad. Stejný problém je s podestýlkou.
Nejjednodušší podestýlka se připravuje ze
slámy a pilin. V okolí Prahy je však téměř
nemožné ji sehnat. Pro chov koní jsou to
naprosto základní materiály, ale nedostatko-
vé. Obchody s nejrůznějšími jezdeckými
potřebami u nás vyrostly jako houby po
dešti. Sám jejich sortiment ani neumím
pojmenovat. Zeptáte se však na seno nebo
podestýlku a jste v koncích. Chovatelům
koní dnes scházejí nejobyčejnější potřeby!
Víte, sám říkám, že koně jsou součástí mého
životního údělu. Chovám je s láskou, protože
se u mne narodili jejich tatínkové, maminky,
babičky. Koně mě zlobí, trápí a prodělávám
na nich velké peníze, ale přiznám se vám
upřímně, že bych se jich nikdy nedokázal
vzdát. Je to láska na celý život a kdo koním
propadne celým srdcem, kašle na módu i na
peníze."
Koním bezezbytku propadla i řada známých
osobností. Na vyjížďky se se svým koněm
kolem Berounky ráda vydává Světlana
Nálepková, život bez koně si už dnes nedo-
vedou představit třeba Václav Marhoul, Věra
Martinová, Bára Basiková a mnozí další. 

Parkurový jezdec Václav Vydra

Známým milovníkem koní je například i herec
Václav Vydra. On i jeho partnerka Jana
Boušková koně milují. Sympatický herec
dokonce jezdí závodní parkur, pro tento druh
závodů vlastní i oficiální licenci. "Jsem scho-
pen jezdit parkur i bez ohlávky," směje se
Václav Vydra. "Se svým koněm Démonem
jsme po dlouhé době společného tréninku
tak spojeni, že si rozumíme i bez podobných
nástrojů. Přesně vycítí, co právě máme udě-
lat. Život s koněm je úžasný. Je jiný, pestřejší
a moment, kdy si uvědomíte, že se o jiného
tvora musíte jistým způsobem starat, protože
ho máte rádi a on vám vaši péči a lásku neuv-
ěřitelným způsobem vrací, je nádherný záži-
tek. A navíc, právě kolem koní máte šanci
potkat senzační lidi. Pravidelně každým
rokem v srpnu organizujeme Memoriál Gene-
rála Custera. Jezdí se na Hněvšínských lou-
kách, přípravy probíhají už dlouho dopředu 
a potom, v den memoriálu, vyjedou lidé na
koních, jsou oblečení do armádních uniforem
z časů generála Custera, troubí na trubky 
a tváří se, jakoby se čas vrátil zpět. Je to
nádhera! A představte si, že každým rokem
nás memoriál jezdí víc. Často vyjíždím i do
zahraničí a musím uznat, že jsou tam pro

chov koní opravdu skvělé podmínky. Tady u
nás mnohé vázne, ale pokud už se pro koně
rozhodnete, strhne vás to. Samozřejmě, že
musíte myslet především na praktickou
stránku věci. Zajistit a zaplatit si pro koně
kvalitní ustájení a odpovídající péči. Je to
finančně poměrně náročná věc. Doporučuji
proto všem majitelům, aby výběru stáje
věnovali značnou pozornost. Je to velice
důležité. Kvalita služeb, které váš kůň dosta-
ne, může mít velice odlišnou úroveń. Chce to
proto zjistit si o majitelích stáje co nejvíce
informací a dát i na reference druhých lidí.
Značné nároky klade kůň i na váš čas.
Pokud máte volno, táhne vás to totiž 
s koněm ven! A litujete každé promarněné
minuty, kterou jste svému příteli s nádherný-
ma očima a laskavou duší nemohli věnovat."

Od chovů koní k babyboxu

Jméno podnikatele Ludvíka Hesse se dnes
ve sdělovacích prostředcích skloňuje ve
všech pádech. Je totiž v naší zemi zaklada-
telem babyboxů - schránek, kam matky
mohou odložit své čerstvě narozené 
a nechtěné děti. "Celý život jsem chovatelem
koní," vysvětluje Ludvík Hess. "Veškerou
svou energii věnuji jejich reprodukci, poro-
dům a péči o malá hříbata. Vždy mě velice
trápilo, když jsem si někde přečetl, že na
lavičce nebo v popelnici našli dítě, které
nikdo nechtěl. V lepším případě živé, v tom
horším s nejtragičtějšími následky. Říkal jsem
si, jak je možné, že někdo nechce dítě? 
A nikoho nezajímá jeho osud. Přál jsem si,
aby i tato miminka dostala šanci. Založili
jsme proto občanské sdružení Statim 
a postupně se nám podařilo umístit 
v Čechách už dva babyboxy. Jeden je 
v GynCentru v pražském Hloubětíně a druhý
v městské Nemocnici Milosrdných bratří 
v Brně. Příběh dětí, které se do babyboxu
dostaly, už znáte. A náš cíl je naprosto jed-
noznačný: přejeme si dát šanci každému
narozenému dítěti. Stejně jako už nikdy
nechceme číst otřesná svědectví o tom, že
náhodní kolemjdoucí našli v křoví, na lavičce
nebo v popelnici tělíčko mrtvého novorozence."

aš 

Foto: Dagmar Hájková
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Vedle golfu, adrenalinov˘ch sportÛ a potápûní je kÛÀ jako koníãek jistou stálicí v Ïivotû
mnoha mal˘ch a stfiedních podnikatelÛ. Pro podnikatele Ludvíka Hesse jsou konû je‰tû
nûco navíc. Vá‰eÀ, láska a zpÛsob Ïivota.

Svût koní Ludvíka Hesse

Ludvík Hess
se už více než 35 let
věnuje chovu dosti-
hových koní. Je
správním ředitelem
Nadace Statim, která
v Čechách uvedla do
provozu dva babybo-
xy - schránky pro
odložené děti. Je
také vydavatelem
internetového časo-
pisu Divoké víno.

"Je to láska na celý život 
a kdo koním propadne celým srdcem,
kašle na módu i na peníze."
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První ãesk˘ film, kter˘ na praÏském V˘stavi‰ti pfiedstavil 
v roce 1898 Jan KfiíÏeneck˘, se jmenoval V˘stavní párkafi 
a lepiã plakátÛ. TûÏko si ale první ãesk˘ filmov˘ nad‰enec
umûl pfiedstavit, jakou lavinu vlastnû spou‰tí.

Film je dnes fenomén. Točí se kolem něho
neuvěřitelné peníze, hledají se sponzoři, film
je svět věčných problémů a občasných
úspěchů. Velcí koproducenti jsou zavaleni
náměty od renomovaných autorů i grafoma-
nů, mladí autoři obcházejí i menší produkční
společnosti a pokud už se najde vhodná
látka, hledají se peníze a ten, kdo film nako-
nec úspěšně přivede do kin. Produkční fil-
mová společnost Negativ byla založena 
v roce 1995, orientuje se právě na autorské
filmy a pokud jde o úspěch, rozhodně stojí
na absolutní špičce českého filmového byz-
nysu. Postupně uvedla na trh tak úspěšné
tituly, jakými jsou Návrat idiota (1999), Rok
ďábla (2002), Mistři (2004). Její současný
největší úspěch má podobu Českého lva 
a filmu režiséra Bohdana Slámy s příznač-
ným názvem Štěstí.    

Práce už od scénáře

"Dáváme přednost filmům, u nichž je režisér
zároveň autorem scénáře," vysvětluje produ-
cent filmu Pavel Strnad z Negativu. "Točíme
proto většinou s režiséry, které známe, jejich
filmy se nám líbí a věříme jim. Snažíme se jim
vytvořit co nejlepší podmínky pro dlouhodo-
bou spolupráci, protože jedině tak můžete
zúročit vloženou energii. Diskutujeme s auto-
ry, jaká témata by byla zajímavá a snažíme
se být už u zrodu scénáře. Čas od času se

objeví i někdo nový, kdo nám přijde zajímavý,
ale potom záleží jen na našich časových
možnostech, zda se mu můžeme věnovat.
Občas se přesto stane, že se filmu věnuje-
me, ale nakonec se rozhodneme od záměru
realizace odstoupit. Shodou okolností se mi
to poprvé přihodilo právě v minulém roce.
Společně s producentkou Kateřinou Černou
jsme připravovali jeden debut a asi čtrnáct
dní před začátkem natáčení vyvrcholil náš
konflikt s tvůrci. Nejprve jsme jej nepovažo-
vali za zvlášť významný, ale bohužel, postu-
pem času se ukázalo, že každý z nás chápe
odpovědnost za film diametrálně jinak. Došlo 
k velice nepříjemné situaci, jejíž následky 
v podstatě řešíme dodnes. Na druhou stranu
můžeme být rádi, že k ní nedošlo až během
natáčení. Pak by to bylo opravdu zlé."
Podobné problémy s produkční společností
naštěstí režisér Bohdan Sláma sám nikdy
nezaznamenal. A vztahy mezi tvůrcem a pro-
ducentem charakterizuje velmi výstižně:
"Pokud si s producentem dobře rozumíte,
není vaše vzájemná komunikace v ničem
obtížná. Pokud si nerozumíte, zjistíte po
čase, že si vzájemně vadíte úplně ve všem.
Vím proto, že náš vzájemný vztah musí být
založený na silné oboustranné důvěře. Stejně
jako všechny vztahy." 
Dobrý producent je základem pro vznik kva-
litního filmu. A jeho hodnota nespočívá jen 
ve schopnosti zajistit peníze na natáčení... 

Mít jméno

Předpokladem úspěšného filmu je kvalitní
scénář. Další problém jsou však peníze. Pří-
padné koproducenty může pro projekt získat
úspěch předchozích snímků režiséra na
zahraničních festivalech. Bohdan Sláma
uvedl před časem do kin s velkým úspě-
chem film Divoké včely. Pro producenty
Štěstí tak bylo jednodušší získat pro realizaci
nového filmu německé partnery. Štěstí je
financováno z více než jedné třetiny ze
zahraničí. Firmě Negativ se podařilo získat 
i silného zahraničního prodejce, francouz-
skou společnost Wild Bunch, která už film
prodala do více než dvaceti teritorií po celém
světě.  A protože Štěstí nejen u nás, ale i na
zahraničních festivalech výrazně boduje, zdá
se, že s financováním dalšího Bohdanova
filmu to bude ještě snazší.
"Štěstí má na české poměry dost vysoký
rozpočet 37 milionů korun," říká producent
Pavel Strnad. "Navíc jsme jej během natáče-
ní ještě o 4 miliony korun překročili. Štěstí je
film nesmírně produkčně náročný. Točil se
téměř rok a půl, během šesti natáčecích
období. V mezidobí jsme stříhali a podle
výsledku pak upravovali scénář. Šestkrát při-
pravit a naplánovat natáčení je pro produ-
centy jedna velká noční můra! Sladit termíny
herců, zařídit dekorace, vše sbalit, to všech-
no se pochopitelně na celkových nákladech
filmu odrazí. Ale šli jsme do natáčení s vědo-
mím, že pro výsledek je nezbytný pocit ply-
noucího času. Vidíte, jak se mění roční
období a rostou děti. Každý z těchto okam-
žiků dává filmu novou kvalitu, kterou si divák
třeba ani neuvědomí, ale podvědomě ji
vnímá." Možná i tento fakt stojí za součas-
ným úspěchem Bohdana Slámy a produ-
centské firmy Negativ. Nesklouzli k trendu
obecné podbízivosti a stále dovedou hledat
své úplně obyčejné lidské příběhy. "Jednání
o penězích mě velmi unavuje," doplňuje Boh-
dan Sláma. "Fakt ale je, že k přípravě natá-
čení takové kroky nelze vynechat. K naší
práci patří pokora a tak to musíte brát."

Hollywood u nás neplatí

Pavel Strnad paradoxně není přesvědčený o tom, že obecným trendem současného
filmu je jistá podbízivost vůči divákům. "Diváci se v kinech chtějí především bavit,"
vysvětluje. "Právě jim je určena mainstreamová produkce. Neznamená to ovšem, že
tyto filmy musí nutně být podbízivé. Jsou jen určené pro zábavu a pokud jsou i profe-
sionálně natočené, je to podle mého v pořádku. Ostatně tento typ produkce tvoří eko-
nomický základ všech velkých kinematografií v čele s Hollywoodem. Ve srovnání s ním
má  ovšem česká kinematografie k dispozici zoufale malý trh. U nás chybí přirozená
kontinuita tvorby, která by oddělila zrno od plev. Filmy vznikají trochu nahodile. Pokaž-
dé vlastně začínáte od nuly. U nás neplatí hollywoodské pravidlo - když natočíš
úspěšný film, seženeš bez problémů peníze na další. Přesto si myslím, že česká kine-
matografie má překvapivě velké množství talentovaných autorů, kteří točí výborné
filmy."   

Jak spočítat film

Optimistické vizi o kvantu talentovaných autorů předchází údaj o rozpočtu filmu Štěstí,
který leckomu může vyrazit dech. A to v tomto směru Hollywoodu ani nešlapeme na
paty! Jak se vlastně připravuje rozpočet filmu?
"Samotnému zafinancování filmu předchází řada jiných důležitých kroků - dokončení
scénáře, herecké obsazení, výběr tvůrčího týmu," vysvětluje Pavel Strnad. "Bez toho
rozpočet filmu nemůžete spočítat. Nevíte totiž ani, kolik peněz potřebujete sehnat! 
V praxi se navíc scénář často mění až do poslední chvíle, natáčecí plán se přizpůso-
buje hercům, kteří mají závazky v divadlech a všechno kolem vás je do poslední chvíle
tak trochu ve vzduchu. Vedle finančního zajištění filmu je proto asi nejvíce náročná
právě nejistota a neustálé změny."
Pochopitelně, že náročné je získat pro film skutečné hvězdy. Bohdan Sláma s ne-
ochvějnou jistotou sahá po tom nejlepším, co český herecký svět v této chvíli nabízí.
Na otázku, zda mají i hvězdné manýry, odpovídá lakonicky: "Kvalitní herci jsou většinou
i kvalitní lidé. K této kvalitě patří už zmíněná lidská pokora, a to je tak namáhává discip-
lína, že jim člověk nějakou tu manýru musí sem tam dovolit, aby to všechno zvládli." 

A co sponzorské aktivity?

Kromě šikovných producentských společností se v českém filmu objevují i další pozi-
tivní tendence. Velké společnosti jsou ochotné investovat do českého filmu nejen jed-
norázové částky, ale mnohé se věnují podpoře českého filmu dokonce systematicky.
Například společnost Transgas je už řadu let partnerem Mezinárodního filmového festi-
valu v Karlových Varech a nyní se rozhodla podpořit i další filmové projetky. 
V každém případě se zdá, že český film na tom není zase tak špatně. V loňském roce
bylo v Čechách dokončeno a uvedeno do distribuce celkem 22 celovečerních snímků.
Ale jen jedinému z nich se podařilo dojít až na samotný vrchol. Celkem sedm českých
lvů si před nedávnem odnesl film Štěstí. Bohdan Sláma i Pavel Strnad tak s velkou
pravděpodobností budou mít i při dalších koprodukčních jednáních ještě větší "štěstí."
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Foto: archiv společnosti Negativ

Od "párkafie" ke ·tûstí
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"Dáváme přednost filmům, 
u nichž je režisér zároveň 
autorem scénáře." Pavel Strnad, Negativ

"Kvalitní herci jsou větši-
nou i kvalitní lidé. K této
kvalitě patří i ona už zmí-
něná lidská pokora a to
je tak namáhává disciplí-
na, že jim člověk nějakou
tu manýru musí sem tam
dovolit, aby to všechno
zvládli." Bohdan Sláma, režisér

·
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Tatiana Vilhelmová a Pavel Liška v hlavních rolích.
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V bfieznovém ãísle vám nabízíme nejen nejnovûj‰í publikace z oblasti
moderního managementu a firemní strategie, ale tfieba také román ze
Ïivota manaÏerÛ nebo Rozhovory s Voskovcem.

NOVÉ KNIHY str. 59 březen 06

KniÏní novinky

Nádherná rána: Příběh ze života
manažerů
Monika Pavlíčková 
Management Press, cena 248 Kč

Román určený široké veřejnosti zavede
čtenáře do prostředí současného byznysu,
převážně do moderní oblasti informačních
technologií, ve které autorka dlouho půso-
bila. Prostřednictvím obyčejných lidských

příběhů kniha nenásilně ukazuje některé aspekty podnikatelského
prostředí, které sice mohou sloužit k zamyšlení vedoucích pracov-
níků či k inspiraci těch, kteří se jimi chtějí stát, ale také jen 
k seznámení se zajímavým zákulisím firemních praktik a k pobave-
ní. Čtenář je vtažen do pracovního i do soukromého života hrdinů.
Může se s nimi zamyslet nad důvody i důsledky manželské nevěry,
nad vztahy rodičů a dětí i nad způsoby pracovního soužití včetně
intrik, boje o moc. 

Ekonomické a finanční řízení firmy: 
Manažerské účetnictví
Bohumil Král
Management Press, cena 690 Kč 

Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití 
a nezbytnost manažerského účetnictví v eko-
nomickém a finančním řízení firmy, a to na pro-
vozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade
na těsný vztah manažerského účetnictví 

a tvorbu efektivních řídících rozhodnutí. Kniha je doplněna o sou-
visející podrobnou anglickou terminologii. Tato kniha určitě dobře
poslouží v menší i střední firmě, na jejím základě člověk získá
přehled o všech důležitých účetních procesech. A slovníček ang-
lické terminologie se v dnešní době bude víc než hodit. Ostatně
řadu z uvedených termínů už pomalu čeština integrovala a bez
nich se účetní pomalu ani nedomluví.

Firemní strategie pro praxi
Jaroslav Charvát
Grada, cena 249 Kč

Proč a jak vytvořit a zavést úspěšnou firemní
strategii, na které se shodne celý vrcholový
management a ztotožní se s ní i ostatní pra-
covníci? Autor srozumitelně a jasně dokládá,
že pro budoucí ziskovost a úspěch firmy je
dobrá strategie nezbytná. Nabízí možná řeše-

ní procesu tvorby strategie, začínající popisem stávající reality 
a končící implementací s použitím nástroje řízení projektů LogFra-
me. Na konkrétních příkladech podchycuje problémy českých
firem v českém prostředí a předkládá jejich řešení. Zvláště malé 
a střední firmy v Česku nemají často vytvořenou správnou firemní
strategii, nebo její význam podceňují.

Drucker na každý den: 366 zamyšlení 
a podnětů, jak dělat správné věci
Peter F. Drucker 
Management Press, cena 490 Kč

Poslední nová kniha nedávno zesnulého
zakladatele moderního managementu při-
náší 366 pečlivě vybraných ukázek z celého
jeho obsáhlého průkopnického díla, a to ve
formě inspirativního kalendáře podnětných

„čtení“. Každý den je uveden klíčovou myšlenkou, po níž násle-
duje textová ukázka a poté podnět k jednání a uplatnění Drucke-
rových myšlenek v praxi. Kniha přináší nejucelenější a nejrepre-
zentativnější průřez bohatým Druckerovým dílem a představuje
nový a účinný zdroj podnětů a poznatků pro manažery a podni-
katele, kteří chtějí být dostatečně připraveni, aby se dokázali
vyrovnat s četnými výzvami, jimž musí ve svém každodenním
pracovním i občanském životě čelit. 

Možná si řeknete: dost už bylo knih o V+W. A přece Rozhovory s Voskovcem, které v 70. letech minulého století natočil a napsal kanadský žák Josefa

Škvoreckého Michal Schonberg (vydala Brána společně s Knižním klubem), obsahují mnoho objevných faktů z dětství Jiřího Voskovce (víte například,

že otec Jiřího byl členem petrohradského carského orchestru a že kvůli záchvatům při poslechu hudby musel odjet do Prahy?), z jeho přátelství 

s Josefem Šímou, velkým českým malířem, a samozřejmě s Janem Werichem. Ale jsou tu vzpomínky také na ono období, kdy Voskovec psal básně 

a stal se členem Devětsilu, odkud byl vyloučen, protože si zahrál roli Ríši ve filmu Pohádka máje, i na studia ve francouzském Dijonu. Je tu podrobně

vylíčena historie Vestpocketky a počátku i pokračování Osvobozeného divadla. Jiří Voskovec vystupuje v těchto rozhovorech jako vtipný glosátor udá-

lostí i lidských charakterů, jako pamětník konkrétních detailů, jak vznikaly hry V+W, hudba Jaroslava Ježka, kdo v nich hrál, kdo jim dával výtvarnou

tvář (dost nepochopitelná je jeho kritika Jana Zelenky, architekta a tvůrce všech plakátů OD, který zemřel v koncentračním táboře) i jak se tvořila atmo-

sféra Osvobozeného divadlaí. A přece Michal Schonberg v doslovu přiznává, jak složitě tahle knížka vznikala. Jedna věc byla, že Jiří Voskovec mu byl

ochoten vyprávět mnoho hodin o svém životě, dokonce se s mladým mužem spřátelil. Ale když ten sepsal tisíc stran a poslal je Voskovcovi, nedostal

žádnou odpověď, i nezbývalo mu, než aby se zeptal sám. A Jiří Voskovec mu prý řekl, aby ty rozhovory Schonberg netiskl, protože v písemné podobě

úplně zkreslil jeho názory. Jistě se ptáte, jak je tedy možné, že rozhovory nakonec vyšly? I na to autor odpovídá: čeští divadelníci ho přemluvili, aby své

dílo zkrátil a vydal. Nemůžeme je sice srovnávat s původní verzí, a to, co vyšlo, možná neodpovídá stoprocentně Voskovcově dikci, ale dobře se to čte

a fakta jsou jistě nezkreslená. Milena Nyklová

Knihy z nakladatelství Grada a Management Press si můžete objednat elektronicky v naší redakci na e-mailové adrese: knihy@komora.cz, kde
vám zajistíme zaslání vybraných titulů na dobírku.

Rubriku připravuje: Ilona Sánchezová

To si musíte pfieãíst!

V Domě U kamenného zvonu se do 7. května koná
výstava, která má zvláštní název V okovech smíchu 
s podtitulem Karikatura a české umění 1900-1950 
a kterou připravila Galerie hl. m. Prahy spolu s
Národní galerií. Karikatura ve svém názvu tají přehna-
nost a nadsázku, a protože se vtip a zesměšnění
netýká vždycky jen dobrých vlastností lidí a událostí,
nepatří všichni lidé k jejím vyznavačům. A navíc kari-
katura musí být vždycky aktuální, ať už ve zpodobení
jednotlivců nebo politických dějů, a většinou má tu
potíž, že pozdějším generacím není tak úplně srozu-
mitelná, respektive by potřebovala podrobný historic-
ký výklad. To se samozřejmě stalo i u této výstavy,
která klade ovšem hlavní důraz na umělecké vyjádře-
ní, a proto vystavuje i práce umělců, o nichž jsme
nevěděli, že by se karikaturou zabývali, třeba Franti-
šek Kupka nebo Antonín Procházka. A nebylo to jistě
široce známo ani o básníkovi Františku Gellnerovi
nebo Vojtěchu Preissigovi. Pravý rozkvět karikatury
ovšem nastal až po první světové válce, kdy vzniklo
Československo. Jak se ukazuje, ani tehdy to nebylo
úplně bez problémů, existovala totiž cenzura. Na
výstavě se promítají stránky týdeníku Simplicus, který
byl často cenzurován a který u nás vydávala skupina
německých exulantů; je sice málo známý, ale pro
poznání dané situace důležitý. Karikaturu nejvíc
pěstovala umělecká avantgarda, Devětsil, ale i prole-
tářské umění, které propagovalo karikaturu politickou.
Parlamentní nebo stranické boje jsou ovšem po tolika
letech nečitelné, takže politická karikatura z první
republiky je pro nás nejsrozumitelnější, když bojuje
proti fašismu a nacismu. V tomto boji se nejvíc anga-
žovali Antonín Pelc, František Bidlo i Josef Čapek.
Myslím si ovšem, že k nejvýznamnějším českým kari-
katuristům patří Adolf Hoffmeister (1902-1973), který
dokázal několika tahy vyjádřit přesně podobu i cha-
rakter člověka, a to s velkým vtipem a laskavostí.
Vzhledem k tomu, že Humoristické listy založil nakla-
datel J. R. Vilímek už v roce 1858, je zřejmé, že pro
humor a karikaturu jsme měli zvláštní pochopení a že
jsme si jich cenili. Konečně podívejte se na výstavu!

Milena Nyklová

Foto: Galerie hl. m. Prahy 
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V okovech smíchu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Lev Haas, Za mír

1951

tuš, akvarel, tempera, papír, 

390 x 445 mm

Památník národního písemnictví v Praze

2. Zdeněk Kratochvíl, Lekce z kubismu

1913

tuš, běloba, papír, 269 x 252 mm

sbírka Patrika Šimona

3. John Heartfield, 

Mírumilovná dravá ryba

1937

fotomontáž, 355 x 255 mm (v. p.)

Národní galerie v Praze

4. František Kupka, 

Studie k cyklu Náboženství

1902-1904 

tužka, tuš, akvarel, papír, 335 x 242 mm

Národní galerie v Praze

5. Josef Čapek, Vůle národa

1926

tužka, tuš, běloba, karton, 

440 x 302 mm

soukromá sbírka

6. Antonín Pelc, Stalingrad. „Kam vkro-

čí noha německého vojáka, tam navždy

zůstane“

1943

tuš, kvaš, karton, 518 x 413 mm (v. p.)

soukromá sbírka

7. František Bidlo, Maska řádová

1937

tuš, papír, 440 x 300 mm

Národní galerie v Praze
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Z F1 se totiž v poslední době čím dál tím více
vytrácela podívaná. Nudné kroužení na okru-
hu, pár tankování, nyní opět i výměny pneu-
matik - a konec. Naštěstí aspoň skončila
nadvláda jednoho jezdce a jedné stáje. Letos
je favoritů rozhodně více. Bude to Michael
Schumacher s Ferrari, nebo Fernando Alonso
s Renaultem, nebo Kimi Räikkönen na McLa-
renu? Své poslední slovo neřekl ani Juan
Pablo Montoya. Nebo se objeví nějaký nový
gladiátor? O tom zatím nejvíce spekulují sáz-
kové kanceláře, odborníci jsou velmi opatrní.
Pole jezdců i stájí je konečně docela vyrovna-
né. Aspoň ze začátku sezony.

Nová pravidla

Snaha o zatraktivnění světového šampionátu
vozů formule 1 vedla vedení Mezinárodní

automobilové federace (FIA) ke změně for-
mátu kvalifikace. Bitvu o pole position zahájí
vždy všechny vozy, po patnáctiminutovém
bloku odpadne pět nejpomalejších a za další
čtvrthodinu dalších pět. Ve dvacetiminuto-
vém finále kvalifikace se pak o nejlepší místa
na startu utká deset jezdců. Podle FIA by
měl nový formát přinést vzrušení už před
samotným závodem.
Šéf zastřešující organizace automobilového
sportu Max Mosley sice nedávno sliboval
příznivcům královské automobilové třídy
parádní podívanou, ale zároveň přiznal, že
nový formát zdaleka tolik nepodporuje.
"Systém kvalifikace pro sezonu 2006 bude
velice těžké pochopit," uvedl prezident FIA 
v rozhovoru pro francouzský sportovní deník
L'Équipe.
Šéf federace přirovnal pozici diváků k vlast-

ním zkušenostem s americkým fotbalem.
"Myslím, že diváci na tom budou podobně,
jako když já sleduji zápas amerického fotba-
lu. Mohu se na něj dívat, je to skvělá show.
Ale přitom nemám nejmenší tušení, o co tam
vlastně jde," prohlásil. Jako diváci máme
aspoň jednu jistotu: jde o hodně peněz…
Uvidíme, jak se nový systém zažije. Zároveň
s ním se vrací opět možnost výměny pneu-
matik během závodu. Takže další zpestření
pro oko televizního diváka. 
Show must go on!

Zvítězí Michael Schumacher?

Bývalý mistr světa formule 1 Michael Schu-
macher má i po nevydařené loňské sezoně
patřit k favoritům letošního šampionátu. 
O novém systému kvalifikace říká: „ Jsem si
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Formule 1 : kaÏdá zmûna je k lep‰ímu
Velkou cenou Bahrajnu zaãal nov˘ roãník formule 1. V píseã-
ném prostfiedí na start nastoupilo 11 stájí a jelo se podle
nov˘ch pravidel kvalifikace. Zmûn ostatnû leto‰ní F1 pfiiná‰í
více. V‰e je vedeno snahou zatraktivnit podívanou pro diváky.
Pro ty na okruhu, ale pfiedev‰ím u televizních obrazovek.

Michael Schumacher ještě ve starém monopostu Ferrari. Teprve nastavající velké ceny ukáží, jak se mu bude dařit s novým Ferrari 248 F1. Foto: ČTK 

F1

jistý, že to bude fungovat. Pro nás jezdce to
je relativně jednodušší. Bude záležet na tom,
jak k ní kdo přistoupí. Zda bude přitažlivá 
a srozumitelná pro diváky, to se ukáže.“  
V sedmatřiceti letech je nejstarším jezdcem
ve startovním poli. Ale mladších jezdců se
rozhodně neobává. „Jedna věc je, jaké
datum narození mám napsáno v cestovním
pasu, a druhá, jak se cítí hlava a tělo. Mladí
také zažívají chvíle, kdy se necítí nejlépe.
Hrajeme spolu fotbal a děláme různé věci 
a já nemám pocit, že bych proti nim neměl
šanci. Někdy ale koukám, co všechno je
možné a co ještě zvládnu,“ řekl v rozhovoru
pro německé novináře.
Je velmi spokojený s novým Ferrari 248 F1 
s osmiválcovým motorem. Jak však přizná-
vá, musí trochu změnit styl proti předcházejí-
címu desetiválcovému modelu. „Jinak musí-
me najíždět pomalé i rychlé, ale také krátké 
a dlouhé zatáčky, abychom neztráceli. Je to
otázka zvyku a poznání, jak ho nejlépe vy-
užít. Dokonce požitek z jízdy je větší, dokon-
ce větší než z motokáry.“ A na závěr na otáz-
ku, na co se nejvíce těší v tomto šampionátu,
Michael Schumacher sebevědomě odpově-
děl: „Na jeho konec, neboť doufám, že se mě
bude týkat vyhlášení šampiónů FIA.“ Sebevě-
domí mu tedy rozhodně nechybí.

Návrat velké značky

Nových tváří sice mezi jedci není mnoho, ale
zato přichází velký návrat velké značky. Po
téměř čtyřech desetiletích se do F1 vrací
Honda. Nový model Honda RA 106 
s pohonnou jednotkou RA 806E V8 s vznikl
ve spolupráci mateřské základny v japon-
ském Tochigi a britského vývojového středis-
ka Bracknell. Honda pokračuje v tradici,
karosérie monopostu pro sezonu 2006 je
opět bílá. Stejně jako v roce 1964, kdy znač-
ka  vtrhla na závodní okruhy s modelem RA
271. Tehdy design vozu doplňoval pouze

japonský státní znak - rudé vycházející slun-
ce - na přídi vozu. Ten provázelo jen černé
startovní číslo vpředu a na bocích monopo-
stu. V současnosti se to červenými a také
černými nápisy sponzorů na bílé karosérii jen
hemží. Honda debutovala ve formuli 1 na
okruhu Nürburgring. Tehdy se podle regulí
používaly motory objemu do 1,5 litru.
Někdejší šéf Mercedesu Alfred Neubauer ji
nazval formulí cyklistickou. Vozy měly cha-
rakteristický doutníkový tvar, pneumatiky byly
mnohem užší než dnes. Od roku 1966 se 
v F1 začaly používat třílitrové pohonné jed-
notky, které se prosadily už natrvalo.
V moderní historii formule 1 proslula Honda
především jako výrobce nejšpičkovějších
pohonných agregátů. Motory Honda použí-
valy například monoposty Tyrell, Williams 
a McLaren. Proslavily je mistři světa Keke
Rosberg, Alain Prost a také legendární Ayr-
ton Senna. V roce 1987 s vozem McLaren-
Honda MP 4/4 získal svůj první titul mistra
světa. Tento model překonal ve formuli 
1 všechny dosavadní rekordy. Senna s Pros-
tem vyhráli 15 z celkových 16 Velkých cen
sezony. Mnohokrát stáli na stupních vítězů
vedle sebe jako vítěz a první z poražených.
Během jediného roku společně získali na
závodních okruzích neuvěřitelných 199 bodů. 
Současný vstup Hondy do mistrovství světa
2006 v mnohém připomíná její úvodní snaže-
ní v šampionátu roku 1964. Dvojice pilotů
Jason Button - Rubens Barrichello bude
bojovat při Velkých cenách F1 o premiérové
vítězství nového týmu. A možná japonská
preciznost s velmi kvalitními piloty může sla-
vit úspěch již v letošním ročníku.

Formule 1 na Nově

Zájemců o vítězství je ovšem mnohem víc.
Zuby si na ně brousí samozřejmě Renault,
také Toyota s novým monopostem TF 106,
ani McLaren nechce stát vzadu. Definitivní 

rozhodnutí padne až 22. října při Velké ceně
Brazílie. Do té doby nám nezbývá než sledo-
vat především televizní přenosy. Proti minu-
losti je tu velká změna - vysílá se na Nově. 
A Nova chce podle vlastních slov "dělat For-
muli 1 úplně jinak". Tak se nechme překvapit
vývojem na okruzích i na televizních obrazov-
kách. 

Po uzávěrce:
Velká cena Bahrajnu formule 1, která se jela
12. března, potvrdila, že v letošní sezoně se
o titul utká několik týmů. Fernando Alonso
přetlačil v souboji kolo na kolo Michaela
Schumachera a obhájil pro Renault loňské
vítězství. Třetí skončil po průniku z poslední-
ho místa na startu Fin Räikkönen.

Václav Svoboda

„Jedna věc je, jaké datum
narození mám napsáno 
v cestovním pasu, a druhá,
jak se cítí hlava a tělo.“
Michael Schumacher

Kolumbijský pilot Juan Pablo Montoya na williamsu

vyhrál 24. října 2005 závěrečný závod sezony for-

mule 1 na okruhu Interlagos v Sao Paulu. V nové

sezoně 2006 přesedlal na McLaren a jeho parťá-

kem bude Kimi Räikkönen. Silná dvojice,kterou

mnozí favorizují. Obavy jsou jedině ze spolehlivosti

jejich formulí.

Foto: ČTK
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Chcete vidût muÏe, ktefií se bez problémÛ odrazí 
z místa do v˘‰ky pfies pÛl metru, nazouvají si obuv
ve velikostech ãísla aÏ kolem 54 a míru své posta-
vy pfies dva metry berou za zcela bûÏn˘ Ïivotní
osud? MuÏe, kter˘m právû proto i v luxusních
hotelech svûtov˘ch metropolí stelou na podlaze
pokojÛ, neboÈ pro nû nemají dostateãnû velké
postele? Pak se tedy pfiijìte podívat do praÏské
Sazka Arény. Tam se totiÏ od 28. do 30. dubna
uskuteãní Euroleague Basketbal Final Four Prague
- tedy ‰piãkov˘ turnaj ãtyfi nejlep‰ích muÏsk˘ch
klubov˘ch basketbalov˘ch t˘mÛ Evropy.

Zájem o něj je už dnes obrovský, což doklá-
dá skutečnost, že ho televizní společnosti
budou přenášet do 30 zemí včetně USA.
Není divu! I když to pro mnohého našeho
sportovního fanouška bude znít možná pře-
kvapivě, basketbal je totiž nejoblíbenějším
sportem na světě - Mezinárodní basketbalo-
vá asociace FIBA registruje 212 členských
států, zatímco Mezinárodní fotbalová federa-
ce FIFA jen 205!

Kousek historie

Kořeny basketbalu můžeme hledat již v pra-
dávné říši Inků.
Kolem roku 530 n. l. postavili Mayové na
poloostrově Yucatán stadion na míčové hry -
Tlachtli. Jeho západní stěnu zdobil vytesaný
kamenný kruh, který vévodil hřišti pod ním,
na němž se hra podobná dnešnímu basket-
balu už tehdy hrávala. Úkolem hráčů totiž
bylo prohodit malý míček kruhem, jenž byl
ovšem umístěn více jak sedm metrů nad
zemí. Trefit se tedy nebylo až tak jednodu-
ché, přitom ovšem zvítězit představovalo
mnohdy doslova otázku života a smrti. Jak
totiž dokládají příběhy vytesané na stěně
kolem kruhu, hráči, kteří prohráli, mohli být
obětováni!
Když koncem 19. století tělovýchovný
instruktor James Naismith zaváděl jím vymyš-
lenou basketbalovou hru na americké
Springsfieldské univerzitě, takové pravidlo do
ní naštěstí nevtělil. Do Evropy přinesli basket-
bal američtí vojáci za I. světové války, kořeny
ale zapouštěl pomalu. I proto se také na
olympijských hrách 1924 a 1928 představo-
val jen jako ukázkový sport a teprve na OH
1936 se stal jejich pevnou součástí. Pak už
ale nastal zlom a basketbal se začal rozšiřo-
vat přímo závratnou rychlostí.
Basketbalu dlouhá léta vládli Američané 
a byť jejich reprezentační celky byly již 
v posledních letech na MS či OH poraženy
(poprvé na OH 1972 od týmu SSSR), ame-
rická profesionální NBA je bezkonkurenčně

nejlepší soutěží na světě. Uplatnit se v ní se
na rozdíl od kanadskoamerické NHL podařilo
jen málo evropským hráčům, že NBA sou-
střeďuje ty skutečné největší americké
superhvězdy, dokládá i fakt, že na žebříčku
nejlépe placených sportovců světa za minulý
rok, který vede golfista T. Woods (v přepočtu
roční příjem 2088 milionů korun), figurují na
pátém, šestém a osmém místě basketbalisté
S. O’Neal (801 milionů), M. Jordan (792 mili-
onů) a T. Bryant (691 milionů).

Výkvět žen v Brně

Pro vzájemné měření nejlepších klubových
týmů si Evropa vymyslela Pohár mistrů
evropských zemí. Soutěž vznikla v roce 1958
a odprvopočátku ji hráli muži i ženy. A právě
čs. ženská družstva (ostatně jako v repre-
zentaci) v ní a v pozdějším Final Four byla
mnohem úspěšnější než týmy mužů. Už ve
3. a v 5. ročníku se družstvo Orbisu Praha
probojovalo až do finále, Sparta Praha hrála
ve finále sedmkrát, ale jen jednou, v 18. roč-
níku 1975/76, se jí podařli zvítězit nad fran-
couzským celkem Clermont Ferrand. Na její
úspěchy po dlouhé době navazují už v pře-
organizované soutěži Final For hráčky
Gambrinusu Brno, které v závěrečném turna-
ji loňského ročníku vyhrály nad maďarským
družstvem Pécs 71:61, ale ve finále podlehly
těsně domácí Samaře 66:69. Letos ve své
skupině pokořily Šoproň, Gdyni, Schio, Jeka-
těrinburg, v play-off také Mondeville a do
závěrečné čtyřky se musely dostat přes fran-
couzské družstvo Bourges. Ten postup byl
velmi dramatický - Brňanky k němu potřebo-
valy tři utkání (venku výhra, doma prohra),
postup zajistila doslova v posledních vteři-
nách opět na francouzské půdě trojkovým
košem Vítečková. Gambrinus je tím pádem
ve Final Four již pošesté za sebou (jednou
druhý, dvakrát třetí, dvakrát čtvrtý) a patrně 
i proto FIBA tentokrát již vyhověla jeho žádosti
o pořadatelství závěrečného turnaje. Hrát se
bude 31. 3. až 2. 4. v královopolské hale pro

4000 diváků, soupeřkami Brňanek budou
ruská Samara, litevský Vilnius a Španělky 
z Valencie.

Smělý podnikatelský záměr

Z mužských týmů se do finále PMEZ probo-
jovaly jen Zbrojovka Brno, která v roce 1964
a 1968 podlehla vždy Realu Madrid, a Slavia
VŠ Praha, jejímž osudem se v r. 1966 stal
Simmenthal Milán. Od r. 1988 i muži přešli
na systém Final Four, současné české týmy
však nemají sílu, aby se v nejvyšší evropské
soutěži mohly uplatnit.
„Přesto, nebo možná právě proto, jsme 
v kandidatuře uspěli. Je to totiž úplně poprvé,
co finálový turnaj čtyř bude pořádat země,
která v něm nebude mít svého zástupce,“
říká s trochou nadsázky Karel Tejkal, tiskový
mluvčí společnosti Česká sportovní, a. s.,
která v náročném mezinárodním konkurzu
zvítězila. „Důležitější určitě bylo prostředí
Sazka Arény pro téměř 16 000 diváků, pro-
tože takových hal v Evropě mnoho není, 
a další podmínky, které jsme nabídli. Doufá-
me, že na páteční semifinálová utkání i neděl-
ní finálové zápasy bude vyprodáno, protože
to je v našem strategickém záměru nejdůle-
žitější část příjmů.“ I když se zatím neví, kdo
se mezi čtyři nejlepší probojuje (loni v Mosk-
vě vítězný Maccabi Tel Aviv, 2. Ceramica
(Šp.), 3. Panathianaikos, 4. CSKA Moskva), 
i bez toho je zájem značný nejen u nás, ale
hlavně v zahraničí. Této špičkové akce se
pravidelně zúčastňují vysocí evropští i světoví
sportovní funkcionáři a celebrity společen-
ského života, takže představitelé České
sportovní, a. s., kteří ve své pětileté existenci
již pořádali např. Zlatou tretru, Davis cup či
Felt cup, dobře vědí, že se jim tady nabízí
příležitost k dalšímu zviditelnění své firmy,
navázání dalších kontaktů a celkovému roz-
voji. Lze jim přát jenom úspěch, byl by totiž
jedním z důležitých krůčků pro případnou
kandidaturu České republiky na pořádání
LOH.
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Praha a Brno se stanou 
mekkou evropského basketbalu

Ministryně informatiky Dana
Bérová rozhodla o doplnění
poštovní známky vydané 
8. února u příležitosti konání
zimních olympijských her 
v Turínu přítiskem - informací 
o vítězství Kateřiny 
Neumannové v běhu na lyžích
na 30 km. Poštovní známka 
s motivem klasického lyžování
žen má nominální hodnotu 
9,- Kč, text připomínající 
vítězství Kateřiny Neumannové
bude na známku umístěn 
do volné, bílé plochy. 

Vydavatelem poštovních známek je podle zákona o poštovních
službách ministerstvo informatiky. Známky jsou vydávány podle
předem sestaveného a schváleného emisního plánu. Ročně je
vydáváno 30 až 33 poštovních známek, mezi nimi i „tradiční
emise“ jako například Krásy naší vlasti, známky s vánočními 
a velikonočními motivy, reprodukce uměleckých děl nebo historic-
kých československých známek, nebo známky příležitostné,
jakou je i známka k zimním olympijským hrám v Turínu. Emisní
plán je sestavován vždy s ročním předstihem. Ministerstvem
odsouhlasený emisní plán putuje do České pošty k vlastní realiza-
ci. Komise pro výtvarné řešení poštovních známek na České
poště rozhoduje o tom, kterým umělcům svěřit zpracování, posu-
zuje výsledky a rozhoduje o honoráři. Členy výtvarné komise při
České poště jsou renomovaní výtvarníci, grafici, rytci. Výtvarné
zpracování poštovních známek pak opět schvaluje ministerstvo
informatiky. 

Klára Volná

Repro: Ministerstvo informatiky ČR

Známka za zlato pro Katefiinu

V souvislosti se zimními olympijskými hrami 
v Turíně zaznamenal Český olympijský výbor
rostoucí počet nelegálního marketingu. Řada
firem se snažila parazitovat na olympijské
myšlence, a tím vytvářet falešný dojem spo-
jení s Českým olympijským týmem. „Nelegál-
ní marketing poškozuje nejenom myšlenku
olympismu, ale vážně ohrožuje financování
českého olympijského týmu, proto ČOV
intenzivně spolupracuje s Mezinárodním
olympijským výborem a použije všechny
právní prostředky v boji proti nelegálnímu
marketingu,“ uvedl Jiří Zedníček, místopřed-
seda ČOV. Český olympijský výbor je
odhodlán razantně postupovat proti firmám,
které parazitují na olympijské myšlence 
a hájit práva oficiálních sponzorů a partnerů
Českého olympijského týmu i samotných
sportovců.

Symboly a možnost jejich použití

Práva k olympijské symbolice vlastní Meziná-
rodní olympijský výbor. Jedná se o olympij-
ský symbol - propojené kruhy, olympijské
heslo, emblém, oheň, pochodeň, hymnu,
dále pak výrazy olympijský a olympiáda.
Fotografie, zvukové a obrazové záznamy
pořízené na olympijských hrách jsou též
vlastnictvím MOV. Tento materiál pořízený 
na OH může být použit pouze ke zpravodaj-
ským účelům či fotografickým vydavatelským
účelům v rámci zpravodajství. 
Symbolika českých sportovců, logo Českého
olympijského výboru a Českého olympijské-
ho týmu jsou také chráněna. Tyto symboly

lze použít k reklamním či marketingovým
účelům pouze po písemném souhlasu ČOV.
Žádost musí obsahovat, jakým způsobem 
a k jakým účelům bude dané logo či záznam
používán a dále je vyžadována ukázka
konečné grafické podoby prezentace. Smí
být používáno pouze to logo, které bylo
schváleno a pouze za takovým účelem, ke
kterému bylo schváleno. Nepřipouštějí se
žádné modifikace.  

Právní ochrana 

Olympijské symboly se v posledních letech
staly významnými reklamními značkami, řek-
něme si proto nyní něco blíže k problematice
jejich ochrany.
Olympijská symbolika a vyobrazení jsou
chráněna jak na úrovni mezinárodní – Olym-
pijskou chartou – tak i na dalších úrovních.
Cílem ČOV v tomto směru je zejména pre-
vence a včasná informovanost o tom, jak lze
s olympijskými symboly nakládat a co je
naopak již za hranicí zákona. Zástupci ČOV
vyslali jasný signál těm, kteří by chtěli použít
olympijskou symboliku k propagaci svých
výrobků. Nejdříve je třeba získat písemné
povolení k jejich užívání, jinak budou hrozit
sankce. Ty se pohybují v řádech milionů
korun a odvíjí od výše standardních příspěv-
ků oficiálních partnerů. Přihlíží se také 
k době trvání a intenzitě neoprávněného
zásahu. 

Aleš Kosina

Zákon o ochraně olympijských
symbolik č. 60/2000 Sb.
• Zákon nabyl účinnosti dnem 1. května
2000 a upravuje některá práva a povinnosti 
v souvislosti s užíváním olympijských symbo-
lik a ochranou před jeho zneužitím. 
• Zákon vymezuje olympijská symbolika,
kterými jsou Olympijský symbol, Olympijská
vlajka, Olympijské heslo, Olympijský oheň,
Olympijská pochodeň, Olympijská hymna,
Olympijské emblémy, výrazy "olympijský" 
a "olympiáda" a potvrzuje, že olympijská
symbolika jsou registrována podle platných
právních předpisů a mezinárodních dohod
na ochranu průmyslového a duševního vlast-
nictví, jimiž je Česká republika vázána.
• Metodika tímto v souladu s ustanovením 
§ 3 Zákona stanoví, že jakékoliv užívání
Olympijských symbolik pro obchodní,
reklamní nebo jiné obdobné účely je možné
pouze na základě předchozího písemného
zmocnění, které může udělit pouze ČOV. 

My‰lenka olympizmu bezesporu naplÀuje ideály humanismu a její cíle jsou vzne‰ené a u‰lechtilé. 
V souãasném svûtû v‰ak pfiitahuje svojí atraktivitou i komerãní pozornost institucí, firem 
a jednotlivcÛ. Nejsou ojedinûlé pfiípady jejího zneuÏití. Proto byla vytvofiena zákonná pravidla 
upravující podmínky pro jejich vefiejné uÏívání. Za dodrÏování tûchto pravidel je zodpovûdn˘ 
âesk˘ olympijsk˘ v˘bor.

Olympijské hry a olympijské symboly

SPORT str. 63 březen 06
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Nejtěžší na každé věci je její začátek, to vám potvrdí každý. Jednou
začínáte nový vztah, do práce jste šli kdysi také poprvé a každý
nápad je prvním krokem k něčemu novému a jistě lepšímu. Zkrátka -
nebát se začínat. Ale začátky sudoku již máte za sebou, a tak dnešní
úkol bude náročnější.
Málo platné, pracujete na sobě, lepšíte se, zdokonalujete se a není
důvod vás šetřit, nakonec ani váš šéf vás nešetří. K tomu vám
poslouží i naše SUDOKU, neboť jak známo, dokonalosti se dosahuje
maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.
V minulém čísle jsme se rozhodli vyzkoušet vaši pozornost a do
"správného" řešení jsme propašovali na 6. řádek do 6. sloupce místo

správné jedničky chybnou dvojku. A tím jsme si i ověřili, že SUDOKU
skutečně luštíte. Ohlasů bylo nepočítaně. Takže - děkujeme - a příště
už vás zkoušet nebudeme. Petře Doležalové z Prahy, která na náš
trik přišla jako první, zasíláme knížku Digitální fotografie - tipy a triky
pro úpravy na počítači. Třem vylosovaným úspěšným luštitelům břez-
nové sudokové hádanky zašleme také knižní odměnu, kterou naší
redakci věnovalo nakladatelství Grada.
Postup je stále stejný, máte čísla od 1-9 napsat tak, aby každý
řádek, každý sloupek a každý čtverec 3x3 obsahoval jen jednu sadu.
A řešení opět v dalším čísle.

Alena Netušilová

SUDOKU

Poãítaãe a ‰achy
Šachová hra byla dlouhou dobu doménou člověka. S nástupem počítačů
se objevil pokus šachovou hru naprogramovat. První seriozní pokusy 
v toto směru učinil mistr světa Michail Sergejevič Botvinik. Počítač (zatím
sálový) sice partii odehrál, soupeř to byl ale velmi slabý. V čem byl pro-
blém? Počítač počítá všechny varianty a vyhodnocuje výsledné pozice. 
A ty jdou do miliard. Počítač se zahlcuje. Hráč v partii intuitivně špatné
tahy vylučuje a neztrácí s nimi čas. A navíc dokáže pozici odhadnout 
s tím, že za dalších deset tahů zvítězí. Hráč tedy spočte jen pár variant 
a to mu stačí. Ale čas šel dál. Výkonnost počítačů se zvyšuje nevídaným
způsobem. Vytvářejí se týmy velmistrů, kteří propracovávají hodnotící algo-
ritmy programů tak, že tyto programy již dosahují výkonnosti hráče mist-
rovské třídy. Ale to pořád není konec. Tempo se zrychluje. Programy jsou
již vybaveny rozsáhlými databázemi s miliony partií a zle dotahují nejlepší
hráče. Šachový program se silou velmistra je již možné koupit za několik
stokorun. A je zde finále. Počítač poráží mistra světa Garry Kasparova!
Konec šachu? Ale kdež! Hrát se bude dále, jen si na to chvíli budeme zvy-
kat. A navíc si každý z nás může kdykoliv sednout k počítači a zahrát 
s velmistrem. Není to krása? 

V dnešním diagramu si připomeneme mistrovství Viktora Korčného. V par-
tii se Sokolovem jako bílý nezaváhal. Jak nejlépe dokončil útok, to je váš
úkol. 

Ing. Miloslav Netušil, mistr FIDE

RELAX str. 64 březen 06

Správným zněním únorové tajenky byl Sorosův citát: Potřebujeme názory opírající se o to, v co věříme. Tři nejrychlejší luštitelé získávají hod-
notné knihy z nakladatelství Management Press: Josef Kreutzer z Příbrami - Strategie modrého oceánu, Dagmar Chylíková z Brna - Budouc-
nost konkurence a Jaroslav Hovorka z Poděbrad – Balanced Scorecard (Strategický systém měření výkonnosti podniku). V tomto čísle hledej-
te citát Billa Gatese. Znění tajenky posílejte do 31. března 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Tři vylosované luštitele
opět odměníme pěknými knihami.

KfiíÏovka o ceny!
RELAX str. 65 březen 06

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

¤e‰ení z minulého ãísla:
Robert James Fischer zakončil partii excelentně: 1. Sxf7+!! Kxf7 ( po Vxf7 získá bílý dámu po 2. Je6) 2. Je6!! -
tvrdý úder ihned rozhoduje, po vzetí králem je mat po Dd5, jinak ztrácí černý dámu. Černý se zde hned
nevzdal, ale mohl to klidně udělat, neboť další pokračování v partii je již nedůstojné.

·ACHY
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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.

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

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.

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

Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud

už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. A ideálním

místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při Hospodářské

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Roz-

hodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a od svého založení

vydal přes 7000 rozhodčích nálezů, z nichž nebyl zrušen ani jeden.

V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, které

by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou sporů

vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prová-

děním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě sporů ze

smluv uzavřených podle obchodního a občanského zákoníku, také majet-

kové nároky z pracovněprávních vztahů a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání

rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce

několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní moci a stává se

vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku

1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 132 stá-

tech světa. Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího

soudu je zapsáno na 170 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnit-

rostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka je 7000 Kč

a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i tako-

vé, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních osob nebo

pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchod-

ním rejstříku. U zahraničních sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení

u Rozhodčího soudu nižší než poplatky za podobná řízení u arbitrážních

institucí v zahraničí; například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč,

uhradíte na poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 

1,1 mil. Kč, pokud byste žalovali u Vídeňského arbitrážního soudu, zapla-

títe cca 2,3 mil. Kč a v Paříži u Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní

komory částku, která se může pohybovat od 1,5 do 5,4 mil. Kč.

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje

veškerou administrativní činnost spojenou s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu a řízení

před ním je upraveno Řádem a Pravidly, jejich publikace je zajištěna

v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit na internetu

i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY
NEMĚLA CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE
JEDNÁ O VZTAHY MAJETKOVÉ POVAHY:

„Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti

s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány

s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospo-

dářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle

jeho Řádu třemi rozhodci (nebo – je-li zájem o skutečně rychlý průběh

řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu)

ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny

povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: www.arbcourt.cz,

www.rozhodcisoud.org.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájem-

cům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglic-

kém, německém a francouzském.

Telefonní spojení: +420 222 320 104, 222 322 060, fax: 222 325 535, 

e-mail: praha@arbcourt.cz

Rozhodčí
soud

při Hospodářské komoře 
České republiky
a Agrární komoře 
České republiky
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ŘADOVÉ DOMY  IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBECNÍ BYTOVOU VÝSTAVBUSTART
řadový domek

CO 
VY NA 

TO, PANE 
STAROSTO?

Náš modulový řadový dům START je

zcela ideální pro bytovou výstavbu pro

občany v obcích i městech. Je navržen

z ekologicky nezávadných, atestova-

ných materiálů, splňujících přísné

české i nově zavedené, detailní a ve

všech ohledech do důsledku propra-

cované evropské normy a standardy.

Při porovnání ceny modulových řado-

vých obytných domů START a ceny

domů z běžně používaných klasických

stavebních materiálů je pořizovací

cena systému START levnější nejméně

o 30 %! 

Inspirujte se naší nabídkou. Třeba

právě váš obecní či městský úřad dis-

ponuje vhodnými pozemky a společně

tak můžeme občanům nabídnout eko-

logickou a velmi zajímavou alternativu

bydlení. 

PLOMA, a.s.
Velkomoravská 79, HODONÍN 695 31
tel.: +420 518 717 111
fax: +420 518 717 806
www.ploma.cz
e-mail: post@ploma.cz

Kontakt:
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