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v době uzávěrky dubnového vydání Komora.cz, tedy ve chvíli,
kdy píši tento text, neprožívá Česká republika nijak radostné
dny. Řada míst naší země je pod vodou, deště neustávají
a prognózy meteorologů nejsou nijak optimistické. Přesto
věřím, že ve chvíli, kdy se náš časopis dostane do vašich
rukou, bude již situace o mnoho lepší.
Když se vylila voda z břehů v roce 2002, snažila se Hospodář-
ská komora ČR pomoci postiženým podnikatelům kromě jiné-
ho také prostřednictvím povodňového konta, které pro ně zří-
dila. Takový postup se nám ale popravdě příliš neosvědčil.
Ukázalo se, že lidé, kteří se rozhodnou pomoci v době přírod-
ní katastrofy, příliš nerozlišují, které skupině obyvatel peníze
pošlou, vědí, že je v takové situaci potřebují všichni postižení. 
Rozhodli jsme se proto tentokrát zvolit jinou formu pomoci,
která by přispěla k obnově poškozených firem a k zajištění
zázemí pro živnostníky. Na webových stránkách Hospodářské
komory ČR vznikla velmi rychle a improvizovaně tzv. „Povod-
ňová burza“, která je určena pro zveřejnění informací o poža-
davcích poškozených subjektů na pomoc při jejich obnově či
rekonstrukci. Podnikatelé a živnostníci mohou zatelefonovat či
odeslat e-mailem zadání s uvedením konkrétní potřeby
a pomoci, kterou by chtěli získat od těch firem, které mají to
štěstí, že se jich velká voda netýká. 
V mnohých případech mohou firmy, jež tímto způsobem
pomohou zatopeným, sídlit jen několik kilometrů od povodňo-
vé oblasti, aniž by o možnostech, kam směřovat svou pomoc,
tušily. Hospodářská komora ČR proto funguje jako prostřed-
ník, který tyto informace zpracovává a nabízí všem, kteří o ně
mají zájem. 
Zároveň také vyzývám členy i nečleny Hospodářské komory
ČR k solidaritě a žádám je, aby se do této burzy zapojili a při-
spěli k obnově zničených firem. Věřím, že pokud tento pokus
o poskytnutí pomoci těm, kteří ji v těchto dnech potřebují tak
naléhavě, pomůže alespoň několika málo jedincům, pak má
smysl. Děkuji vám. 

Jaromír Drábek,

prezident 

Hospodářské komory ČR
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Milí ãtenáfii,

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: +420 222 333 340, 222 333 345, fax: 222 333 341, 

e-mail: praha@arbcourt.cz

Rozhodčí
soud

při Hospodářské komoře 
České republiky
a Agrární komoře 
České republiky
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Časopis KOMORA.CZ vydává v nákladu 22 000 výtisků
Hospodářská komora České republiky a je určen především 
jejím členům a podnikatelské veřejnosti. Vychází 11x ročně, 
předplatitelé mají nárok na slevu 15 % z objednané inzerce 
a na pravidelné zasílání elektronického týdeníku e-Zpravodaj, 
přinášejícího aktuální informace o podnikání.

Předplaťte si více výtisků časopisu KOMORA.CZ!

Jako člen Hospodářské komory ČR dostáváte jeden
výtisk zdarma v rámci řádně hrazených členských 
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 číslo, další výtisky 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  pro nové předplatitele je uzavřena, 
výsledky oznámíme v květnovém čísle.

Objednávkový kupon
předplatného časopisu KOMORA.CZ

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)

Od čísla:

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.

Předplatné
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Účastnický poplatek pro vystavovatele je 2000 Kč + 19%DPH.
Účastnický poplatek je splatný na základě faktury, která bude přihlá-
šeným doručena nejpozději do 5 dnů po zaregistrování. Účastnický
poplatek je smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., a zahrnuje nákla-
dy spojené s přípravou a realizací celé akce, pronájem prezentačního
prostoru vč. vybavení  a oběd pro 2 osoby (za každou osobu navíc
se účtuje 300 Kč + 19% DPH).
V případě neúčasti přihlášené osoby (osob) se účastnický poplatek

nevrací, ale je možné vyslat náhradníka.
Přihlášku zašlete a účastnický poplatek uhraďte 
nejpozději do 15. 5. 2006.
V případě neuhrazení účastnického poplatku do uvedeného data,
nebude tato přihláška akceptována.
Vyplněnou závaznou objednávku odešlete na adresu:
Hospodářská komora České republiky, 
Freyova 27, 190 00 Praha 9 nebo faxem na č. 296 646 113.

Registrační formulář pro 2. komorový JARMARK
2. komorový JARMARK se uskuteční dne 15. 6. 2006  v sídle úřadu Hospodářské komory České republiky, Freyova 27, Praha 9.
V následujícím formuláři vyplňte, prosím, údaje pro registraci účasti na 2. komorovém JARMARKU.

Registrační formulář

Společnost (dle výpisu z OR)

Sídlo společnosti: Ulice:

Místo: PSČ:

Identifikace společnosti: IČO: DIČ:

Členství v HK prostřednictvím:

Oblast podnikání:

Bankovní spojení: číslo účtu:

Zodpovědná osoba:

Spojení: Telefon: E-mail:

Počet účastníků:

Jméno účastníka:

� chci se přijít pouze podívat (vstup do budovy pro návštěvníky je zdarma)

� chci aktivně prezentovat naši společnost (vyplňte prosím druhou část formuláře – objednávkový formulář)

(účastnický poplatek pro vystavovatele je 2000 Kč + 19% DPH)

Objednávkový formulář pro 2. komorový JARMARK

V souvislosti s připravovanou akcí 2. komorový Jarmark si závazně objednávám: 

(Vyplňte pouze ty položky, o které máte zájem.) 

Stánek pro prezentaci naší společnosti umístněný v sále s tématikou: 

� služby na podporu podnikání � bankovnictví

� řemeslná a zakázková výroba � stavebnictví

� obchod a cestovní ruch � průmysl a doprava

� družstevnictví � ostatní

Součástí prezentačního stánku je stůl o rozměrech min. 90 x 80 cm, připojení do elektrické sítě, 

3x židle, stojan na propagační materiály.

� Promítání video prezentace naší společnosti na velkoplošných TV umístněných ve všech prostorách 

2. komorového Jarmarku:

formát prezentace (avi, pps, …)

délka (max. 60 sekund)

Prezentace, prosím, zašlete e-mailem na adresu jarmark@komora.cz, nebo na CD poštou, 

na adresu HK ČR, nejpozději do 15. 5. 2006, jinak nebudou akceptovány.

� Účast na besedě organizované v průběhu 2. komorového Jarmarku na téma:

Podnikatelské prostředí v České republice a EU – kulatý stůl s prezidentem HK ČR Dr. Ing. Jaromírem Drábkem, 

zástupci MPO, agentur CzechTrade a CzechInvest

Snûm

Mezi podnikateli postiženými povodní zjišťu-
je HK ČR prostřednictvím svých regionálních
krajských a okresních hospodářských
komor konkrétní požadavky na pomoc při
obnově zázemí pro jejich činnost. Tyto
požadavky zveřejní v nejbližších dnech na
svých webových stránkách
(www.komora.cz) a vyzve členy Hospodář-

ské komory ČR, aby přispěli svou pomocí
vodou postiženým firmám i živnostníkům.
„Při povodních v roce 2002 jsme vytvořili
sbírkové konto s výtěžkem určeným právě
poškozeným podnikatelům. Taková forma
pomoci se ale příliš neosvědčila. Lidé, kteří
se rozhodnou pomoci v době přírodní
katastrofy, podle mne příliš nerozlišují, které

skupině obyvatel peníze pošlou, vědí, že je
potřebují všichni postižení. Burza, kterou
vytvoříme, by ale mohla díky solidaritě mezi
podnikateli nabídnout postiženým konkrétní
pomoc při obnově jejich podnikání,“ kon-
statoval Jaromír Drábek, prezident HK ČR.

Viktorie Plívová,

tisková mluvčí HK ČR

úřad Hospodářské komory České republiky (HK ČR) 
připravil na 15. června 2006 setkání svých členů pod názvem

2. komorový

Akce bude spíše neformálním setkáním, jehož hlavním cílem je poskyt-
nout členům Hospodářské komory České republiky možnost seznámit se
se svými potenciálními partnery i možnou konkurencí a představit si
navzájem produkty a činnosti své společnosti. Setkání tohoto druhu by
mělo přispět k navázání potřebných kontaktů i nové spolupráce, k výmě-
ně zkušeností z podnikání a rozšíření možností pro rozvoj podnikatelské
obce.
Hospodářská komora České republiky se chce také touto akcí otevřít 
a lépe představit svým členům, nabídnout jim své služby, představit lidi,
kteří za konkrétními produkty HK ČR stojí. 

Program druhého komorového Jarmarku jsme se rozhodli 
rozdělit na dvě části: 

• První bude oficiální část, v rámci které si budou moci podnikatelé 
představit navzájem své produkty a služby, popovídat si o svých 
problémech a vyměnit si zkušenosti z podnikání. Jako součást tohoto
bloku plánujeme uspořádat besedu na téma Podpora podnikatelského 
prostředí v ČR a v EU, za účasti prezidenta HK ČR, zástupce minister-
stva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade a CzechInvest, Centra 
pro Evropskou Integraci a CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace 
v Bruselu).

• Druhou, neoficiální část, chceme pojmout tak, abychom se více přiblížili
názvu celé akce, tj. Jarmark. Neoficiální část bude zahájena tombolou 
se zajímavými cenami pro vylosované účastníky, dále nabídneme všem 
účastníkům ochutnávku vín, tradičních českých cukrovinek, masných 
výrobků atd., vše z produkce členů hospodářské komory, aby tak 
vystavující firmy mohly prezentovat své výrobky „in natura“. 

• Komorový Jarmark se uskuteční 15. 6. 2006
v sídle Hospodářské komory České republiky, 
Freyova 27, Praha 9 - Vysočany. 
Závaznou přihlášku naleznete na http://dotaznik.komora.cz/jarmark/.

Mediálním partnerem 2. komorového Jarmarku je  

Těším se na vás.

Vladimír Šiška, 
tajemník úřadu HK ČR

VáÏení ãlenové 
Hospodáfiské komory 
âeské republiky,

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

XVIII. SNĚM HK ČR SE USKUTEČNÍ 
VE ČTVRTEK 25. 5. 2006
V AREÁLU IDEON V PARDUBICÍCH (UL. JIRÁSKOVA 1963,
PARDUBICE). V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHAJÍ ORGANI-
ZAČNÍ PŘÍPRAVY V SOUČINNOSTI S KHK PARDUBICKÉHO
KRAJE, KTERÁ JE SPOLUORGANIZÁTOREM LETOŠNÍHO
SNĚMU. MEDIÁLNÍM PARTNEREM SNĚMU HK ČR JE 

Pomoc podnikatelÛm postiÏen˘m povodnûmi
Hospodáfiská komora âR se rozhodla pomoci povodní postiÏen˘m
podnikatelÛm formou burzy zvefiejnûné na webov˘ch stránkách.

Na jarmarku se živě diskutovalo, firmy předváděly své produkty nebo se jen vzájemně

seznamovaly.

Druhé patro bylo přímo nabité lidmi, stánky, a také technikou.
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Letos poprvé se uskuteãní v rámci ‰estého roãníku
konference Enviro také mezinárodní konference
Poradenství 2006. Nosn˘m tématem jsou svûtové
zku‰enosti z registrace, certifikace a v˘bûru porad-
cÛ. Jak se pozná dobr˘ poradce, na to jsme se ptali
prezidenta Asociace pro poradenství v podnikání
Jana Zavfiela.

Jaká jsou základní kriteria pro výběr
poradce?
Kriteria jsou následující: při nabídkovém říze-
ní a prezentacích si poradce vyzkoušet po
odborné i po té lidské stránce, jestli si s ním
podnikatel bude rozumět. Nechat si předložit
reference a popřípadě si je i ověřit u těch
podnikatelů, pro které dotyčný poradce pra-
coval. Samozřejmě poradce musí mít sou-
hlas se zveřejňováním referencí. Potom jsou
to různé certifikáty a příslušenství ke sdruže-
ním, což je třeba Asociace pro poradenství
v podnikání, která akredituje společnosti, čili
ne vyloženě fyzické osoby. To, že je členem
asociace, je akreditován, nebo nějakým způ-
sobem certifikován, je také zárukou, že
poradce je kvalitní. 

Jak tedy podnikatel pozná dobrého
poradce?
Podnikatel dobrého poradce nejlépe pozná
ze zkušenosti nebo z referencí jiných podni-
katelů, pro které poradce pracoval. Dobrý
poradce musí být dobrý odborník na dané
téma, musí mít dobré sociální a komunikační
schopnosti a také lidské vlastnosti. Někdy se
stává, že odborníci nebo bývalí manažeři
nejsou až zas tak úspěšní jako poradci, pro-
tože jim chybí právě sociální nebo lidský
aspekt poradenské činnosti. V praxi někdy
poradci, kteří mají víc vcítění do problematiky
podnikatele, mívají na trhu větší úspěch než
někteří kovaní odborníci, kteří svým trošku
přezíravým postojem mohou odradit klienta
od spolupráce. Poradce by měl mít vhodnou
kombinaci obou těchto vlastností. Dále by
měl být schopen odhadnout, co, nebo jakým
způsobem je možné u klienta prosadit. Práce
dobrého poradce by měla vždycky vést
k reálným výsledkům, neměla by skončit
u nějaké studie nebo fasciklu svázaných
papírů v šuplíku. Dobrý poradce by měl
dokázat svou koncepci prosadit, implemen-
tovat a dosáhnout pozitivních efektů pro
podnik. 

Na základě čeho se dá vytušit úspěch
spolupráce?
Už když probíhají určitá nabídková řízení, kde
se poradce prezentuje a komunikuje s pod-

nikatelem, aby mohl sestavit nabídku, už tam
se dá vycítit, jestli si spolu sednou nebo ne.
Podnikatel, který si vybírá poradce, by si měl
uvědomit, jestli s tím člověkem bude scho-
pen spolupracovat a jestli si s ním bude
rozumět. To je jedním z předpokladů úspě-
chu projektu. Nemusí to být ani chyba
poradce, někdy prostě jsou lidé, kteří si
navzájem nevyhovují. Dobrý poradce by měl
umět vytušit, že s určitým podnikatelem si
nebude úplně rozumět. 

Jaká jsou případná rizika spolupráce?
Rizika spolupráce mohou být v tom, že se
oba nedokáží domluvit, co od poradenství
podnikatel očekává. Poradce získá jinou
představu o tom, co očekává podnikatel.
Riziko tedy tkví v neschopnosti komunikace.
Pak se samozřejmě dílo mine účinkem, 
odevzdáno je něco, co je zklamáním, i když
třeba po odborné stránce tomu nelze nic
vytknout. Další riziko potom může být, že
poradce si vezme větší sousto, než které
zvládne. Dobrý poradce by měl umět odhad-
nout, jestli je dané dílo schopen ukončit
v daném čase, s danými náklady apod.
Neměl by se pouštět do díla, pokud se pod-
nikatel snaží příliš škrtit náklady a dávat níz-
kou cenu. Když takovouto zakázku poradce
přijme, je riziko, že pak zjistí, že na ni vlastně
nemá prostředky ani zdroje a že vlastně už
pracuje zadarmo. Následně to může mít
negativní vliv na výsledek díla. Ale to si musí
uvědomit i podnikatel, že za málo peněz je
málo muziky. Je to riziko oboustranné. Pak
existuje další riziko, že podnikatel přecení,
čeho chce dosáhnout, ať už z časových
důvodů, nebo věcných, nebo přecení své
schopnosti, protože poradenství nelze
v podniku dělat odděleně. K tomu jsou
vždycky třeba kapacity lidí přímo z podniku.

Co všechno by měl poradce vědět
o podniku?
Poradce nastupuje zvnějšku a má své určité
know-how, ale zas nezná podrobnou situaci
podniku. I z hlediska následné implementace
potřebuje s lidmi z podniku spolupracovat.
Na začátku projektu je nejvíce zátěže na
poradci, ale když projekt končí, největší

zátěž přebírají lidé z podniku. Po implemen-
taci, jakmile poradce odejde, inovace v pod-
niku dále žije. Poradce by měl tedy lidi
z podniku naučit podnikat lépe i bez něj. 
Existuje riziko, že podnikatel si neuvědomí,
že jeho lidé musí být v projektu zaangažova-
ní a musí tam mít nějakou kapacitu.

Co představí konference Poradenství
2006?
Konference Poradenství 2006 bude zaměře-
na na certifikaci osob jako poradců, čili
mezinárodní certifikaci CMC. Asociace pro
poradenství v podnikání se stala tzv. Provisio-
nal Member instituce ICMCI (International
Council of Management Consulting Institu-
tes). Tato mezinárodní asociace vznikla
proto, že problém, jak si vybrat poradce
a jak umožnit dobrým poradcům se proká-
zat, řešily státy, kde poradenství je na tradič-
ně vyšší úrovni. Anglie, USA, Kanada,
Německo a další proto založily nadnárodní
organizaci. Zavedly způsob certifikace, který
je v současnosti uplatňován ve čtyřiceti
zemích světa. 

Text a foto: Táňa Švrčková

Dobrý poradce musí být dobrý odborník na dané téma,
musí mít dobré sociální a komunikační schopnosti i lidské
vlastnosti, vyjmenovává Jan Zavřel, odborník na slovo vzatý.

Nenápadné v˘roãí jedné z nejdÛleÏitûj‰ích 
mezinárodních norem
Letos uplyne sedmdesáté v˘roãí vydání INCOTERMS,
mezinárodních dodacích doloÏek, které sehravají 
dÛleÏitou roli v mezinárodním obchodu.
Charakteristick˘m znakem zahraniãního obchodu je, 
Ïe se na jeho scénû setkávají pfiedstavitelé z rÛzn˘ch
zemí, hovofiící rozdíln˘mi jazyky, podléhající jin˘m
právním fiádÛm a zvyklostem, mající ale snahu uzavírat
obchodní smlouvy, které by se staly základem 
pro dobrou mezinárodní spolupráci.

Snahy o různé sjednocení probíhly už dávno,
ale teprve po první světové válce, v důsledku
rychlého rozvoje mezinárodního obchodu,
bylo rozhdnouto o vytvoření podobné doho-
dy. Tohoto úkolu se ujala Mezinárodní
obchodní komora v Paříži, která v roce 1923
pod názvem „Termes Commerciaux“ vydala
definice šesti nejvíce používaných dodacích
doložek tak, jak byly tehdy vykládány ve tři-
nácti státech.

Od Varšavsko-oxfordských pravidel
k INCOTERMS 1936

Další významný krok k zavedení jednotného
výkladu přinesla pravidla vydaná v roce 1928
ve Varšavě, která byla v roce 1932 revidová-
na v Oxfordu a posléze vydána pod názvem
Varšavsko-oxfordská pravidla. Pravidla se
podrobně ve svých jednadvaceti článcích
zabývala úpravou otázek týkající se dopravy,
pojištění a placení v kupní smlouvě uzavřené
na bázi dodací podmínky CIF. Přes důklad-
nost a důslednost zpracování se však pravi-
dla v praxi příliš neuplatnila a nevžila. Přesto
však nakonec k jednotné dohodě došlo. Vy-
tvořený zvláštní výbor Mezinárodní obchodní
komory po tříletém jednání zpracoval vedle
původních šesti doložek uvedených v „Ter-
mes Commerciaux“ z roku 1923 ještě dal-
ších pět doložek, představujících kompromis,
na kterém se nakonec dohodly delegace
jednotlivých přítomných států. Dokument

obsahující výklad 11 doložek, který byl přijat
delegáty obchodních komor dvaceti pěti
států, byl konečně vydán pod názvem Inter-
national Commercial Terms, ve zkratce
INCOTERMS 1936. S výjimkou tehdejšího
Sovětského svazu ho přijaly skoro všechny
evropské státy včetně Československa a ze
zámořských zemí také USA, Indie, Indočína
a Japonsko. Velká Británie hlasovala proti
a v důsledku toho se zdržela hlasování také
Austrálie.

Řešení pro budoucnost - 
INCOTERMS 2000.

Nová pravidla se uchytila a postupně se dále
rozšiřovala a zpřesňovala. Rozvoj obchodu
a zavedení nových forem na úseku meziná-
rodní dopravy a platebního styku si vynutily
další úpravu znění jednotlivých doložek
v posledním vydání INCOTERMS 2000. Tak
jako všechna předchozí vydání, bylo také
poslední INCOTERMS 2000 záhy přeloženo
do češtiny a doplněno obsažným výkladem,
poukazujícím na specifické místní podmínky.
Po prvním vydání (vyšlo v září 1999), které
bylo během několika málo měsíců u nás
rozebráno, vyšel i dotisk - nyní rovněž již
rozebraný.
Národní výbor Mezinárodní obchodní komory
- ICC ČR - který je vydavatelem českého
překladu INCOTERMS 2000, se stal také
hlavním organizátorem stovek odborných

seminářů zaměřených na výklad těchto
dodacích doložek v našich podmínkách.
Jejich odborný výklad, který byl uveřejněn
v Hospodářských novinách, Dopravních
novinách, v časopisu Obchod -Kontakt -
Marketing a v řadě dalších odborných publi-
kacích u nás i na Slovensku, přispěl k pod-
chycení širokého zájmu odborné veřejnosti.
Nevšední zájem odborné veřejnosti vedl
Český národní výbor Mezinárodní obchodní
komory k vydání navazující publikace pod
názvem „Průvodce doložkami INCOTERMS
2000,“ zahrnující vedle odborného výkladu
jednotlivých doložek poznatky zaznamenané
v praxi při realizaci kupních smluv. Publikace
přinesla řadu dalších důležitých nových infor-
mací pro účastníky zahraničně obchodních
vztahů týkající se dopravního pojištění, výhra-
dy k používání jiných, nestandardních doda-
cích doložek uplatňovaných zahraničními
partnery, ukázky vzorové kupní smlouvy,
slovníku odborných termínů, přehledu
o typech kontejnerů ISO a ULD‘S včetně
přehledné nástěnné tabulky názorně vykazu-
jící přechod rizika, odpovědnosti za náklady
a celní odbavení. Do této publikace se poda-
řilo, se souhlasem pařížské Mezinárodní
obchodní komory, zařadit i dvě významné
klauzule: „Force Majeure Clause 2003“
a „ICC Hardship Clause 2003“, jejichž uvá-
dění do dlouhodobých kontraktů se v sou-
časné době jeví být naprostou nezbytností.

Mezinárodní dodací doložky INCOTERMS mají
za sebou již sedmdesátiletou praxi, a přestože
dnes již nemůžeme pochybovat o jejich mezi-
národním uznání, nepředstavují nikde ve světě
závaznou normu ani z hlediska mezinárodního
ani vnitrostátního práva. Stanou se nadále
právně závaznými teprve, když se strany kupní
smlouvy na jejich použití a výkladu dohodnou
a tuto skutečnost náležitě v kupní smlouvě
uvedou. Na svrchovaném postavení dvou
smluvních stran v kupní smlouvě se nic
nezměnilo. To je jistě velký úspěch, který nutno
připsat autorům INCOTERMS, kterým se zatím
žádná ze známých mezinárodních norem
nemůže pochlubit.

Miroslav Šubert

(autor je právník ICC ČR)

popisek pod obrázek

V Praze se dne 27. 4. 2006 uskuteční 
v budově HK ČR, Freyova 27 seminář 

Klíčové postavení dodací doložky
Incoterms v kupní smlouvě

Seminář povede JUDr. Miroslav Šubert, autor překladu originálního anglického textu
vydaného v Paříži v r. 2000 a autor řady odborných publikací na toto téma. 
Pro účastníky to je jedinečná příležitost k získání praktických informací z této oblasti.
Program a přihlášku naleznete na www.icc-cr.cz.

Srdečně vás u příležitosti 70. výročí Incoterms na tento seminář zveme.

Integrované systémy řízení: 
cesta k minimalizaci rizik 
v podnikání

je motto šestého ročníku konference
ENVIRO 2006, která se uskuteční 
ve dnech 20. - 21. 4. v Kladně 
pod záštitou prezidenta Hospodář-
ské komory ČR Jaromíra Drábka.
Letos poprvé bude současně probí-
hat mezinárodní konference
PORADENSTVÍ. 

Mediálním partnerem konference je 

Jak poznat dobrého poradce
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Každá firma, která chce být dlouhodobě na
trhu úspěšná, musí umět nejen čelit konku-
renci, ale sama pro sebe konkurenční výho-
dy získávat. Při současném vývoji světové
ekonomiky a její globalizaci se stále více
konkurenční výhodou (a nebo také nevýho-
dou) stávají lidé. Není to levná pracovní síla,
ale motivovaní, kvalifikovaní pracovníci,
špičkově zvládající svou profesi a také
ochotní se neustále učit a zdokonalovat.
Zajistit, aby firma tuto konkurenční výhodu
měla, je úkolem managementu rozvoje lid-
ských zdrojů.

Získat nejlepší

Na českém trhu práce se projevují dva extré-
my. První z nich je fenomén nedostatkových
profesí - některé firmy v některých regionech
a některých oborech mají problém získat
dostatečné množství kvalifikovaných lidí,
zejména odborných dělnických či technic-
kých profesí. Tento problém mimo jiné souvi-
sí s nedostatky ve školství, kdy pro mladou,
nastupující generaci jsou některé profese
nezajímavé (a marketink škol je nedokáže
přesvědčit o opaku), některé obory z odbor-
ných učilišť postupně mizí. 
Druhým extrémem je přesvědčení manage-
mentu některých firem, že volných lidí je na
trhu dost, a tak zaměstnanci ať jsou rádi, že
jsou zaměstnaní a poslouchají, protože vždy
lze na ulici za ně najít někoho, kdo se spo-
kojí s nižším platem a ještě za to bude vděč-
ný. To sice může platit v některých oborech
či profesích, ale celkově je to spíše optickou
iluzí trhu práce. Obecně platí, že o schopné
a kvalitní lidi je na trhu práce mezi zaměst-
navateli velká soutěž. Personalisté či mana-
žeři lidských zdrojů, pro které je prioritou
zajistit pro firmu kvalitní lidské zdroje, to
dobře vědí. A hledání zaměstnanců se pro
ně stává strategickou činností s širším hori-
zontem. 
Poradenská společnost KPMG před časem
zveřejnila svou zprávu týkající se rozvoje

lidských zdrojů v ČR. V ní bylo mimo jiné
konstatováno: V každém podniku jsou lidé,
kteří svou práci vykonávají průměrně, pod-
průměrně i nadprůměrně. Rozlišit tyto sku-
piny je ještě celkem snadné, čeští manažeři
ale stále ještě neumějí dostatečně využít
potenciál těch nadprůměrně pracujících,
přestože právě oni podstatným způsobem
ovlivňují příjmy podniku. V materiálu KPMG
se také uvádí, že vysoce výkonní pracovní-
ci, tzv. high performers, se vyskytují v celé
struktuře společnosti, v žádném případě
nejde jen o vysoce postavené manažery,
stejně tak to mohou být lidé v kancelářích,
v administrativě. Jejich typickými vlastnost-
mi jsou elán, energie a kreativita. Přestože
peníze jsou pro ně velkým motivačním fak-
torem, v prvé řadě touží po odpovědnosti
a uznání.
Pro firmu je důležité vysoce výkonné pracov-
níky ve firmě „najít“ a také je motivovat, vyu-
žívat jejich potenciál. KPMG uvedla několik
bodů, jak high performers motivovat a využí-
vat je k co největšímu prospěchu podniku:
• Svěřujte jim inspirativní úkoly.
• Svěřte svým „A“ lidem „A“ projekty.
• Dejte jim hlas při stanovování strategie
podniku.
• Nadále zvyšujte jejich výkonnost.
• Oceňujte vysokou výkonnost neomezenými
možnostmi odměňování.
• Najímejte jen vysoce výkonné pracovníky.

Výkonní s klíčovými kompetencemi

Jednou stranou „pracovní mince“ je vysoká
výkonnost, druhou stranou pak ovládání tzv.
klíčových kompetencí. Co tyto klíčové kom-
petence jsou? Podle jedné z definic je to pře-
nosný a univerzálně použitelný soubor zna-
lostí, schopností, dovedností a postojů, které
potřebuje každý jedinec pro své osobní napl-
nění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti
a úspěšnou zaměstnatelnost. Požadavky na
tyto znalosti, schopnosti a dovednosti se ale
vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí současné ekono-
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mické vztahy, jak moderní informační tech-
nologie mění charakter práce i jednotlivé
technologie, a také tak, jak postupuje světo-
vá globalizace.
O tom, jaké klíčové kompetence budou
muset mít česká pracovní síla, pokud budou
chtít české firmy v globalizované ekonomice
uspět, hovořili koncem loňského roku na
konferenci Strategie rozvoje kompetencí pro
21. století tehdejší místopředseda vlády pro
ekonomiku Martin Jahn a poradce ministra
Ivan Fišera. Na této konferenci představil
Martin Jahn Strategii hospodářského růstu
ČR, zpracovanou do koncepčního expertní-
ho dokumentu identifikujícího růstové priority
České republiky do roku 2013. Základním
hlediskem, použitým při sestavování této
strategie, bylo zvýšení konkurenceschopnosti
ČR na mezinárodních trzích a zrychlení hos-
podářského růstu při respektování environ-
mentálního a sociálního pilíře.
Vizí této strategie je, že Česká republika se
stane znalostně-technologickým centrem
Evropy s rostoucí životní úrovní a vysokou
zaměstnaností. V oblasti rozvoje lidských
zdrojů pak tato vize sleduje cíl, aby se Česká
republika stala zemí s kvalifikovanou, adap-
tabilní a mobilní pracovní silou, konkurence-
schopnou v prostředí mezinárodní znalostní
ekonomiky. Aby česká pracovní síla byla
konkurenceschopná, musí zvládnout klíčové
kompetence. Podle Národního ústavu
odborného vzdělávání to jsou tyto 
kompetence:
• ústní a písemný projev,
• čtení a porozumění pracovním instrukcím,
• zběhlost v cizích jazycích,
• práce s čísly při pracovním uplatnění,
• schopnost rozhodovat se,
• schopnost řešit problém,
• schopnost nést zodpovědnost,
• schopnost týmové práce,
• schopnost vést,
• ochota učit se,
• zběhlost v používání výpočetní techniky,
• zběhlost v zacházení s informacemi.

Nutnost celoživotního vzdělávání

Martin Jahn na zmíněné konferenci svým
vystoupením mimo jiné deklaroval podporu
rozvoji vzdělávání, a to jak ve školském
systému, tak celoživotního, podporovaného
a iniciovaného firmami. Záměr je to jistě
chvályhodný, vždyť asi nikdo nechce, aby se
ČR za pár let stala především zemí levných
nádeníků. Současný stav a trend v něm
obsažený ale poskytuje spíše protichůdný
pohled: Na trhu pracovních sil začíná být
výrazná poptávka po některých profesích,
a to jak odborných dělnických, tak technic-
kých. Současný český školský systém
poptávku po těchto pracovnících neuspoko-
juje, důležité je tento stav radikálně změnit.
Vedle přípravy nové, mladé generace pro jed-
notlivé profese (což je úkol především pro
školství, je ale důležité, aby více a úžeji spolu-
pracovalo s podnikatelskou sférou), je důleži-
té kontinuální vzdělávání a rozšiřování znalostí
všech pracovníků. To by mělo být záležitostí
nejen školství, ale také podnikatelské sféry.
Firmy by měly motivovat toto vzdělávání
svých pracovníků, podílet se na jeho organi-
zování, spolupracovat při tom se školami.
V této souvislosti je dobré zmínit Program
realizace strategie rozvoje lidských zdrojů,
který vláda schválila v prosinci loňského
roku. Program ukazuje, jak dále rozvíjet lid-
ské zdroje a zvyšovat vzdělanost obyvatel-
stva a je konkrétním rozpracováním jednoho
z pilířů Strategie hospodářského růstu.
Program obsahuje mj. sociální stipendia,
půjčky pro studenty, opatření ke spolupráci
škol a podniků, firemní školky anebo náměty,
jak zlepšit politiku zaměstnanosti.
V úvodu program konstatuje, že „Česká
republika může zajistit svůj dlouhodobý eko-
nomický růst pouze tehdy, pokud bude mít
dostatek vzdělaných, kvalifikovaných a adap-
tabilních lidí na trhu práce. To platí hlavně
pro profese, které jsou nejvíce žádané. Pod-
mínkou také je, aby pracovní síla byla dosta-
tečně mobilní. Uplatnění na trhu práce závisí

především na vzdělání, kvalifikaci, ochotě se
učit, rekvalifikovat a pracovat. Důležité jsou
i podmínky zaměstnání a podnikání, které
ovlivňují nabídku pracovních míst, a systém
sociální ochrany, který má vliv na motivaci
k práci. Každému jedinci navíc poskytuje
jasně specifikovanou míru jistoty v kompliko-
vaných životních situacích, například při ztrá-
tě možnosti výdělku, a tedy pravidelného pří-
jmu. Stát proto musí zajistit takové (instituci-
onální, legislativní a společenské) podmínky,
aby lidé měli šanci na trhu práce co nejlépe
uspět. Tím se zvýší i konkurenceschopnost
české pracovní síly v rámci zemí Evropské
unie a dalších zemí.“
Pro personalisty a manažery rozvoje lidských
zdrojů je jistě tento materiál zajímavý - vždyť
naznačuje, co bude stát v oblasti vzdělávání
podporovat, v souvislosti s programem lze
očekávat i vznik programů podpor rozvoje
lidských zdrojů, naznačuje i možnosti spolu-
práce s podnikatelskou sférou. Důležité pak
je, že se počítá s programy na podporu roz-
voje lidských zdrojů ve firmách, které budou
mít mimo jiné možnost čerpat i finance
z programů určených na podporu dalších
vzdělávání ve firmách (plné znění lze nalézt
na webových stránkách, například na Busi-
nessInfo).

Zdeněk Kubín

Foto: ČTK

Konkurenãní v˘hodou 
ãesk˘ch firem bude 
kvalitní a vzdûlaná 
pracovní síla 

Pracovní trh: 
nalézt a motivovat
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Co se skrývá za zkratkou ITP?
Velmi zjednodušeně řečeno - systémové
„propojení“ nabídky úřadů práce a poptávky
zaměstnavatelů v daném regionu po kon-
krétní profesi nebo dovednostech budoucích
pracovníků v jednom místě, v tzv. Institutu
trhu práce (dále jen ITP) se současným
výstupem na různé formy vzdělávacích aktivit
v příslušných institucích. Chceme tak zlepšit
a zkvalitnit právě tu oblast, kde už delší čas
slyšíme stesky jak ze strany úřadů práce, tak
od zaměstnavatelů. V této souvislosti bych
chtěl zdůraznit, že pro všechny zúčastněné
se jedná o pomoc v činnostech, které z růz-
ných důvodů nefungují nejlépe. Tento způ-
sob vnímání projektu je pro jeho celkový
úspěch klíčový i proto, že není našim cílem
bourat dobře fungující systém, ale vyplnit
mezery, na které systém nedosáhne.

Jak je plánována organizace projektu?
Můžeme ho rozdělit na čtyři základní kroky:
analýzu systémů a okolního prostředí služeb
zaměstnanosti, návrh strategie nových služeb
a činností služeb zaměstnanosti, vytvoření
pilotního provozu nové sítě ITP a konečně
zkvalitnění a rozšíření kapacity činnosti služeb
zaměstnanosti. Těmto krokům odpovídá roz-
dělení projektu do čtyř fází - přípravné, analy-
tické, strategické a realizační. V rámci každé
z uvedených fází bude probíhat řada aktivit,
jejichž náplň je patrná už z názvu každé fáze.
Některé aktivity jsou samozřejmě průběžné
a budou se prolínat celým projektem - jedná
se například o administraci projektu, jeho
monitoring, průběžnou publicitu atd. 

Organizační struktura ITP je postavena tak,
aby umožňovala co nejlépe plnit jeden ze
základních cílů projektu, tj. na jedné straně
vytvořit doplňkovou partnerskou síť systému
služeb zaměstnanosti, odborně posílit analy-
tickou a koncepční činnost těchto služeb
včetně zabezpečení výzkumné činnosti
v oblasti trhu práce a na druhé straně jde
o orientaci na potřeby zaměstnavatelů
zejména z řad malých a středních podnikate-
lů a jejich aktivní podpora při tvorbě nových
pracovních míst. ITP v pracovišti v Praze, ale
hlavně v rámci struktury krajských i okres-
ních hospodářských komor, bude organizač-
ně tvořen těmito hlavními útvary: útvarem
ESF, útvarem analýz, strategie a koncepce
trhu práce a útvarem lidských zdrojů. Struk-
tura organizace projektu jak v rámci Hospo-
dářské komory ČR, tak v rámci struktury
ministerstva práce a sociálních věcí je tako-
vá, aby co nejlépe umožňovala splnit „přiblí-
žení“ zaměstnavatelů a služeb zaměstnanosti
na úrovni centrální, krajské a okresní.

Jakou roli v celém projektu zaujímá 
problematika vzdělávání? 
Naprosto zásadní. Zjednodušeně řečeno -
celý projekt je o neustálém procesu vzdělá-
vání. Zmíním jen ty nejdůležitější oblasti: 
Jednak půjde o modernizaci celého vzdělá-
vacího systému pro pracovníky služeb
zaměstnanosti (jak na úřadech práce, tak
v komoře) s důrazem na přípravu systému
na nové programovací období EU (2007 až
2013) včetně jazykové přípravy, přípravy na
informační technologie, odborné stáže (včet-
ně zahraničních); jak vyplývá z uvedených

skutečností v předchozí otázce, týká se toto
vzdělávání samozřejmě i pracovníků ITP, kteří
budou působit na pracovištích Institutu trhu
práce v Praze a při krajských a okresních
hospodářských komorách.
V této souvislosti bych rád zmínil již zahájený
proces intenzivního vzdělávání pro pracovní-
ky nově budovaného call centra ITP. Toto call
centrum bude poskytovat informace o trhu
práce a zejména poradenství nezaměstna-
ným a všem, kteří budou potřebovat infor-
mace a pomoc v oblasti trhu práce, tzn., že
je určeno především ke zjednodušení
a zefektivnění práce pracovníků úřadů práce,
kteří mohou být ve standardních otázkách
zastoupeni operátory a mohou větší část své
kapacity věnovat složitějším otázkám, kde
jsou odborně nezastupitelní.

Jak se o projektu dozvíme?
Za klíčovou aktivitu považuji kampaň Hospo-
dářské komory ČR spočívající v přímém
oslovení zaměstnavatelů na celém území
České republiky spolu s dalčími PR aktivita-
mi, samozřejmě s podporou ostatních
masmédií. Za úzké spolupráce se všemi
zainteresovanými (Správou služeb zaměstna-
nosti MPSV, úřady práce, Hospodářskou
komorou ČR, zaměstnavateli) bude vydáván
motivační časopis pro nezaměstnané, infor-
mující o podmínkách trhu práce s ohledem
na situaci v příslušném regionu.

Kdy lze očekávat zahájení tohoto 
jedinečného projektu?
Předpokládám, že v době, kdy vyjde toto
číslo časopisu, bude celý projekt posuzován
hodnotiteli a budeme společně čekat na
úspěšné ukončení této důležité etapy projek-
tu. Zde nelze předjímat konečný termín roz-
hodnutí, ale všichni, kdo na tomto projektu
pracujeme, tedy kolegové ze správy služeb
zaměstnanosti MPSV, Národního vzdělávací-
ho fondu a Hospodářské komory ČR, věříme
v zahájení v průběhu května 2006.

Dvoustranu připravila Ilona Sánchezová

Foto Petr Poliak

Evropská strategie zaměstnanosti:
• celkové míry zaměstnanosti do roku
2008 66,4 % a do roku 2010 70 %
ekonomicky aktivního obyvatelstva,
• míry zaměstnanosti žen do roku 2008 
57,6 % a do roku 2010 60 % žen v ekono-
micky aktivním věku,
• míry zaměstnanosti starších zaměstnan-
ců (55-64 let) do roku 2008 47,5 % 
a do roku 2010 50 % ekonomicky 
aktivních.

Zdroj: MPSV

Nezamûstnanost 
chceme fie‰it 
rychle a moderními 
metodami,

fiíká v rozhovoru pro Komoru.cz 
námûstkynû ministra práce 
a sociálních vûcí Eva Šmejkalová

Český trh práce prošel od roku 1990 
přechodem centrálně řízené ekonomiky 
na tržní takovými zásadními změnami,
že se v něm dnes skutečně promítá
reálná poptávka a nabídka po pracovní
síle, tvrdí Eva Šmejkalová.
Foto: archiv Komora.cz

Co vedlo vaše ministerstvo k založení
nového institutu?
Vraťme se trochu zpět a uvědomme si, že
český trh práce prošel od roku 1990 pře-
chodem centrálně řízené ekonomiky na tržní
takovými zásadními změnami, že se v něm
dnes skutečně promítá reálná poptávka
a nabídka po pracovní síle. Důvody, která
nás vedly k zavedení Institutu trhu práce
(ITP), vycházejí zejména ze dvou skutečnos-
tí. Zvláštnost českých veřejných služeb
zaměstnanosti spočívá v tom, že jsou
v podstatě součástí státní správy s celo-
státní a prostřednictvím územních orgánů
s regionální působností zabezpečují státní
politiku zaměstnanosti a jejich povinnosti
jsou striktně stanoveny zákony, které často
nemohou řešit situace, jež jeho obsah neře-
ší. Současně veřejné služby zaměstnanosti
podléhají úsporným opatřením státní správy
a jejich finanční prostředky a počty jsou sni-
žovány stejným způsobem jako administra-
tivní státní aparát, bez ohledu na potřeby
příslušných trhů práce a zejména na kon-
krétní personální zabezpečení politiky
zaměstnanosti. Negativně se často projevu-
je i závislost na politických rozhodnutích,
která ovlivňují způsoby řízení služeb
zaměstnanosti.

Již od svého vzniku řešily veřejné služby
zaměstnanosti problémy trhu práce spoje-
né zejména s hlubokou restrukturalizací
ekonomiky, projevující se v poklesu počtu
pracovních míst a ve změně požadované
struktury kvalifikace ve všech hospodář-
ských sektorech, a to jak utlumovaných,
tak rozvíjejících se. 
Nyní veřejné služby zaměstnanosti řeší struk-
turální změny v sekundárním sektoru
a zaměřují se zejména na změnu a zvyšování
kvalifikace, zlepšování dovedností pracovní
síly, podpory tvorby pracovních míst a zvyšo-
vání udržitelnosti stávajících pracovních míst
při velmi nízké regionální a profesní mobilitě
zaměstnanců, nepřehledném systému 
sociálních dávek s nízkou frekvencí posuzo-
vání, velmi vysokém daňovém zatížení práce,
při nezbytné reformě systému důchodového
zabezpečení a celkové neexistenci systému
celoživotního učení.      

Domníváte se, že úřady práce jsou
dostatečně schopné reagovat na sou-
časné změny na trhu práce. Pokud ne,
proč tomu tak není?
Tato otázka souvisí s výše položeným dota-
zem. Jak jsem už uvedla, služby zaměstna-
nosti jsou jednou z možností, jak zvýšit svou
kapacitu, adaptabilitu a účinnost při naplňo-
vání cílů státní politiky zaměstnanosti vyplý-
vajících ze zákona. S pomocí a za podpory
sociálních partnerů a spolupracujících orga-
nizací usilujeme o vytvoření paralelní sítě slu-
žeb zaměstnanosti, která jako smíšené vzá-
jemně propojené služby zaměstnanosti bude
vyrovnávat a včas reagovat na nezaměstna-
nost a zaměstnanost na národní i evropské
úrovni. 

Proč jste si vybrali Hospodářskou komo-
ru ČR za jednoho z hlavních partnerů?
Jako optimální partner se zatím jeví Hospo-
dářská komora ČR, která jako zástupce
zaměstnavatelů byla vytvořena zákonem
a její struktura je více méně stanovena (daná)
zákonem. Při zatím vytvořených a zabezpe-
čených strukturách HK pokrývají, na rozdíl
od ostatních sociálních partnerů nebo orga-
nizací, celé území a kopírují tak i státní
a regionální administrativní členění (nejdou
též zrušit, pokud se nezruší zákon). I když
byla podepsána dohoda o partnerství,
neznamená to, že předkládaný projekt nebo
jeho očekávání se nemohou měnit, další
etapa spolupráce bude záviset na hodnocení
projektů hodnotitelů, ani se nemusí a priori
vyloučit případná jednání s dalšími organiza-
cemi nebo institucemi. 

Z jakých kritérií ministerstvo vycházelo
při výběru regionů, ve kterých projekt
bude realizován?
I regiony, který byly vybrány jako pilotní,
vycházejí ze vzájemné dohody mezi Správou
služeb zaměstnanosti a Hospodářskou
komorou ČR. Nám jde o to, aby byly zahrnu-
ty zejména „průměrné regiony“, ve kterých je
spolupráce služeb zaměstnanosti s regionál-
ní reprezentací na odpovídající úrovni a jsou
tak zabezpečeny vstupní podmínky pro reali-
zaci experimentu pro vznik paralelní sítě spo-
lupracujících organizací. 

Do jaké míry je tento projekt v souladu
s politikou trhu práce v rámci Evropské
strategie zaměstnanosti?
Vstupem České republiky do evropského
ekonomického prostoru se české veřejné
služby zaměstnanosti ztotožnily s Evropskou
strategií zaměstnanosti, které zabezpečují
v současné době prostřednictvím Národních
programů reforem dosažení hlavních cílů
Lisabonského procesu. Evropská strategie
zaměstnanosti postupně nastavovala jednot-
livým veřejným národním službám zaměstna-
nosti společné nebo koordinované cíle nebo
priority a v souvislosti s úkoly, které byly
nastaveny, přijaty a hodnoceny, se postupně
stanovily požadavky na reorganizaci
a restrukturalizaci národních veřejných služeb
zaměstnanosti. Tyto požadavky byly i zakot-
veny v třetí kapitole Zaměstnanost v Národ-
ním programu reforem a též se projevily jako
jedno z opatření v Operačním programu
Rozvoje lidských zdrojů. Z toho následně
vyplynulo stanovení cílů opatření 1.2 „Moder-
nizace služeb zaměstnanosti“. Konkrétně to
znamená realizaci projektu, který má napo-
moci modernizaci a zvýšení efektivnosti slu-
žeb zaměstnanosti vytvořením partnerské
(paralelní) sítě služeb zaměstnanosti podpo-
rujících a doplňujících aktivity veřejných slu-
žeb zaměstnanosti.

Institut trhu práce je na‰í velkou ambicí

Rozhovor s tajemníkem
úfiadu Hospodáfiské 
komory âR  
Vladimírem Šiškou
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Jednající strany, které reprezentují ministr průmyslu

a obchodu ČR Milan Urban, hejtman Moravskoslez-

ského kraje Evžen Tošenovský a výkonný viceprezi-

dent HMC In-Seo Kim, se 27. března dohodly na

společném prohlášení k výsledkům jednání o investici

společnosti Hyundai Motor v České republice.

Foto: MPO

Do Moravskoslezského kraje, konkrétně na
Ostravsko, přišlo v posledních letech několik
významných investorů. Z hornické oblasti se
pomalu stává průmyslová zóna republiky.
Strategický partner Mittal Steel zamířil do
Nové huti, Evraz do Vítkovice Steel, na
Ostravsku se zalíbilo tchajwanské společ-
nosti ASUS, největšímu světovému výrobci
notebooků. Nyní usiluje Ostrava o společ-
nost Sungwoo Hitech s investicí 60 mil. EUR
a o americkou Briggs&Stratton s objemem
20 mil. EUR. Zanedlouho se začne budovat
továrna společnosti Hyundai. Stejně jako
jinde i na Ostravsku ale řeší problém s nedo-
statkem kvalifikované pracovní síly. O tom
všem jsme si povídali s primátorem Ostravy
Alešem Zedníkem.

Hyundai definitivně postaví svou továrnu
v Nošovicích. Na jaké a jak veliké
změny v infrastruktuře se lidé mají při-
pravit?

Postavit továrnu na zelené louce s výrobní
kapacitou tisíc vozů denně bude sám o sobě
zápřah. A to hlavně pro okolní obyvatele.
A současně to bude předznamenávat

ruch, který v tomto koutě moravskoslezské-
ho kraje dosud nevládl. Z rozhovorů s před-
staviteli samotné automobilky i se zástupci
subdodavatelů vyplývá, že na silnicích mezi
Ostravou a Žilinou přibude až 650 kamionů
denně. Tedy každé dvě minuty nový kamion. 
Je důležité, aby se stát zaručil za vybudování
dopravní infrastruktury, to je priorita číslo
jedna. Dálnice D47, železniční koridor pro
vysokorychlostní vlaky, silnice dálničního typu
R48 směrem na Český Těšín a především
čtyřproudová komunikace dále na Žilinu, to
jsou nutné požadavky. To není dar pro Hyun-
dai, to je základní pomoc pro lidi v našem
regionu. Jinak nás silniční doprava zahubí.

Co učinilo město Ostrava proto, aby se
továrna společnosti Hyundai stavěla
právě v Nošovicích?

Teď to bude znít nesmyslně, ale my v Ostra-
vě jsme tomu pomohli přípravou stejně roz-
sáhlé zóny u ostravského letiště v Mošnově.
Když se v závěru roku nemohli poslední
vlastníci pozemků rozhoupat k tomu, aby
půdu prodali, či neprodali a pořád licitovali
o všem možném, přešli jsme do finiše. Díky
shodě politických stran v zastupitelstvu jsme
v rekordně krátké době projednali mnoho
majetkoprávních úkonů. Koncem roku jsme
mohli říci, že pokud se Nošovičtí nerozhod-
nou, přebíráme strategickou iniciativu
a seznámíme s tím společnost Hyundai.
Myslím, že i to přispělo k rozhodnutí země-
dělského družstva v Nošovicích. A dále to
bylo jednání ve shodě s hejtmanem Morav-
skoslezského kraje Evženem Tošenovským.
S tím jsme jeli za ministrem Urbanem, s tím
jsme jeli i do korejského Soulu, do centrály
automobilky na jednání s nejvyšším vedením.
Právě díky společnému postupu jsme uspěli.
Mošnov je určen pro subdodavatele, kterých
přijde možná půltucet, možná více. A máme
v sousedství letiště s mezinárodními para-
metry, to je výhoda. Jedním slovem: spolu-
práce.

Úspěchy Ostravy a celého Moravskos-
lezského kraje v přílivu investic jsou jed-
noznačně velmi významné. Zaměstnava-
telé takové velikosti ale potřebují dosta-
tek kvalifikované pracovní síly. Navíc
jsou tu i další firmy v regionu, které
v mnohých případech o své zaměstnan-
ce přijdou právě příchodem zahraniční-
ho investora. Hospodářská komora jako
partner ministerstva práce a sociálních
věcí přichází s projektem Institut trhu
práce, který by měl ve své pilotní fázi
fungovat i v Moravskoslezském kraji.
Projekt si klade za cíl zlepšit komunikaci
mezi úřady práce, zaměstnavateli
a školskými zařízeními právě proto, aby
se nabídka a poptávka na trhu práce
dostaly do rovnováhy. Co si o tomto pro-
jektu myslíte, může skutečně pomoci?

S projektem jsem zběžně seznámen a jeho
záměry se mi jeví jako potřebné a důležité.
Pokud se podaří zprostředkovat komunikaci
mezi těmito subjekty, pak bychom se i my
nemuseli potýkat s problémem, že při pat-
náctiprocentní nezaměstnanosti nemáme
kvalifikované pracovníky. Z těch patnácti pro-
cent samozřejmě musíme odečíst ty, kteří
prostě dělat nechtějí, stejně ale zbývá dost
lidí, kteří by pracovat chtěli, ale nemají poža-
dované vzdělání a my jim třeba neumíme
nabídnout adekvátní rekvalifikační kurz.
Pokud by tedy fungovala místa hospodářské
komory jako prostředník mezi těmi, kdo práci
nabízí a těmi, kdo ji shánějí, pak by bylo
všechno snazší. 
Naše město má tři univerzity a osmadvacet
tisíc studentů, to je skoro deset procent oby-
vatel, s nedostatkem vysokoškoláků se tedy
příliš nepotýkáme. S problémy se potýkáme
spíš u učňovského školství, proto si myslím,
že zapojení vzdělávacích zařízení do realiza-
ce projektu je zcela na místě. 

Viktorie Plívová

AUTOMOBILKA HYUNDAI SE
ROZHODLA PRO âESKOU REPUBLIKU
Po nûkolikamûsíãním 
jednání se zástupci âR
a automobilky Hyundai
dohodli na prohlá‰ení,
které obsahuje koneãné
podmínky vybudování
nového závodu v No‰ovi-
cích. Do jeho realizace
a následné v˘roby plánuje
korejská automobilka 
investovat 800 milionÛ 
aÏ 1 miliardu euro. Po
zahájení plné v˘roby bude
produkce ãinit aÏ 300 tisíc
vozÛ roãnû.

Sídlo HK Moravskoslezského kraje v Ostravě

Ostrava? ZapomeÀte na uhlí, 
myslete na auta!!!

Konkrétní obsah smlouvy o investici lze zve-
řejnit až po jejím podpisu. Dojednané pod-
mínky investice jsou oboustranně výhodné
jak pro společnost Hyundai, tak pro Českou
republiku. Konečné znění dohody bude
v následujících týdnech schvalovat vláda
České republiky, zastupitelstvo Moravsko-
slezského kraje a představenstvo společnosti
Hyundai. K oficiálnímu podpisu smlouvy
dojde v polovině května.
Projekt bude mít zásadní vliv na ekonomický
rozvoj nejen Moravskoslezského kraje, ale
celé republiky. Je to především díky očeká-
vanému vytvoření 3 tisíc nových přímých
pracovních míst a dalších 9 - 12 tisíc vznik-
lých následně díky rozvoji subdodavatelů
a služeb, což výrazně sníží nezaměstnanost
a zároveň zvýší příjmy státu. Klíčový bude
i vliv na HDP. Podle ekonomických analýz by
se po rozjetí plné výroby měl nominální HDP
zvýšit až o 2,5 procenta.
Podle zástupců korejské strany padla volba
na ČR také proto, že jsme zemí s dlouhou
průmyslovou tradicí, skvělou technologickou
úrovní a vzdělanými a schopnými lidmi.
Moravskoslezský kraj plnil od počátku
nezastupitelnou roli při scelování pozemků
v Nošovicích i při jednáních s korejskou stra-
nou a významným způsobem se tak podílel
na plnění základních předpokladů pro úspěš-
ný vývoj projektu. V následujících měsících
bude probíhat dokončování přípravy průmy-
slové zóny tak, aby společnost Hyundai
mohla zahájit přípravné práce v polovině
letošního roku a po obdržení příslušných
povolení začít s výstavbou samotného závo-
du. Začátek výroby se plánuje na říjen 2008.

Vstup HK přinesl nový styl
Jak už jsme vás v únorovém čísle informo-

vali, Hospodářská komora Moravskoslezské-

ho kraje významně pomohla vyřešit ve své
době téměř neřešitelný problém: vyjednala
odkup družstevních pozemků pro výstavbu
nové továrny jihokorejské automobilky.
Vstoupila do hry v okamžik, kdy se situace
zdála být beznadějná. Operativním sestave-
ním vyjednávacího týmu pod vedením před-
sedy Krajské hospodářské komory MS Pavla
Bartoše se postupně podařilo díky nově zvo-
lené strategii vyjednat vyhovující podmínky
se zatvrzelými družstevníky v Nošovicích.
Dramatické vyjednávání bylo neméně drama-
ticky nazváno s lehkou nadsázkou „Ostrav-
skou akcí kulový blesk“ (podrobnosti Komora
cz 2/06, strana 19) a pro Hospodářskou
komoru České republiky to znamená další
posun v jednání mezi zástupci podnikatelské
sféry a státní správy. Vstup komory přinesl
do hry nový styl, nové myšlenky a především
důvěru, že dohoda je možná. Nebylo totiž
zapotřebí přijímat nepopulární kroky, jako je
vyvlastnění pozemků jednomu vlastníku ve
prospěch druhého, které navrhovala vláda.
Je pravděpodobné, že v tak značném rozsa-
hu ještě nikdy nespojil kraj své síly s podni-

katelskou sférou reprezen-
tovanou hospodářskou

komorou. 

Ilona Sánchezová

(s využitím tiskové

zprávy a foto MPO)

Dokázali jsme zdánlivě neřešitelný problém změnit

v úspěšné řešení, říká s uspokojením Pavel Bartoš

předseda KHK Moravskoslezského kraje, který je záro-

veň viceprezidentem HK ČR. Foto: archiv KHK MS

Primátor Ostravy Aleš Zedník
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Současná situace na trhu práce z pohle-
du žadatelů o azyl

Postavení žadatelů o azyl z hlediska trhu
práce v České republice souvisí s povahou
jejich právního statusu. Pobyt žadatelů o azyl
se řídí zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu,
v platném znění. Jejich postavení na trhu
práce je ovlivněno samotnou skutečností, že
jde o cizince a jejich případné zaměstnání je
vázáno na splnění řady zákonných podmí-
nek, zejména pak na pracovní povolení.
Vedle jazykové bariéry se žadatelé o azyl set-
kávají na trhu práce s nedůvěrou a podezíra-
vostí. Ale ani pro samotné zaměstnavatele
není, díky své byrokratičnosti, zaměstnávání
žadatelů o azyl jednoduché a výhodné. Žada-
telé jsou tak často nuceni pracovat nelegálně,
za nepříznivých pracovních podmínek a na
nekvalifikovaných pozicích.
Několikaleté azylové řízení spolu s dalšími fak-
tory vede žadatele o azyl ke ztrátě motivace,
znalostí a dovedností (dekvalifikace) a u řady
z nich se objevují i psychické problémy.
Během řízení mění své sociální návyky a stá-
vají se závislými na pomoci jiných subjektů.

Přístup na trh práce po dvanácti měsí-
cích, do té doby kapesné 16 Kč na den

Přístup na trh práce je pro žadatele o azyl
umožněn až po uplynutí jednoho roku ode
dne zahájení azylového řízení. Tři měsíce
může čerpat tzv. finanční příspěvek do výše
životního minima a po dobu zbývajících 
9 měsíců není možné, pokud nemá vlastní
úspory nebo finanční podporu ze strany
svých nejbližších, aby zajišťoval finanční pros-

tředky pro svou obživu legálně. Žadateli tak
nezbude jiná možnost, nechce-li pracovat
nelegálně, než pobývat v azylovém zařízení,
což je pro ČR nepoměrně finančně náklad-
nější ve srovnání s pobytem žadatele v sou-
kromí. Náklady na jednoho žadatele o azyl
v pobytovém zařízení ministerstva vnitra činí
za měsíc celkem 7740 Kč (strava 112 Kč na
osobu a den, ubytování 130 Kč za osobu
a den, 16 Kč na osobu a den kapesného 
(viz vyhláška ministerstva vnitra č. 376/2005
Sb.), přičemž životní minimum pro jednotlivce
činí v součtu 4420 Kč měsíčně (viz zákon 
č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v plat-
ném znění). Stálo by tudíž za úvahu, zda
není výhodnější zkrátit dobu, po kterou
nemůže žadatel o azyl legálně vstoupit na trh
práce, z jednoho roku na tři měsíce.

Zkušenosti zaměstnavatelů se zaměst-
náváním žadatelů o azyl

Hospodářská komora České republiky pro-
vedla v březnu 2005, (v rámci Akce 1), dotaz-
níkové šetření týkající se zkušeností zaměst-
navatelů se zaměstnáváním žadatelů o azyl.
Celkově lze shrnout, že zaměstnavatelé
nemají de facto žádné zkušenosti se zaměst-
náváním žadatelů a nemají dostatek informací
o jejich zaměstnávání. To by mělo vést, (v prů-
běhu Akce 2 a 3), k větší informovanosti pod-
nikatelské sféry o postavení žadatelů o azyl na
trhu práce, k prezentování dobrých příkladů
jejich pracovní integrace a tím k odbourávání
zažitých stereotypů a obav, a ke zvýšení
zájmu zaměstnavatelů o tuto skupinu.

Petr Jaroš

Foto: ČTK

„Proã mají zÛstat stranou?“
Od letošního února běží druhý ročník soutě-
že o nejlepšího zaměstnavatele Stejná šance
- Zaměstnavatel 2006. Oproti prvnímu roční-
ku probíhá soutěž dvoukolově, regionální
kola soutěže jsou určena pro firmy z kraje
Libereckého, Pardubického, Plzeňského,
Středočeského a Ústeckého. Příjem nomina-
cí byl již ukončen (uzávěrka nominací byla 
k 31. 3. 2006). Ve všech dotčených
regionech (včetně kraje Jihomoravského, 
kde tuto soutěž vyhlásilo sdružení Agapo)
byla získána podpora a účinná pomoc Kraj-
ských hospodářských komor, které se aktiv-
ně zapojily do organizace soutěže, v kraji
Libereckém místo KHK aktivně 

podporuje soutěž hejtman Libereckého kraje
a Krajský úřad.
Výsledky z jednotlivých regionů budou
postupně slavnostně vyhlašovány v druhé
polovině dubna 2006, 19. 4. v Chrudimi za
kraj Pardubický, 20. 4. na Krajském úřadu
Ústeckého kraje, 25. 4. za kraj Středočeský
a Prahu v Benešově, 26. 4. v prostorách
Krajské hospodářské komory v Plzni za
Plzeňský kraj a 27.4. na Krajském úřadu
Libereckého kraje.
Vítězní zaměstnavatelé postoupí do národní-
ho finále, jehož výsledky budou slavnostně
vyhlášeny 11. května v Praze.

(mv)

SoutûÏ Stejná ‰ance - Zamûstnavatel 2006 
probíhá v krajích

• Snížení daně o částku 18 000 Kč za
každého zaměstnance se ZPS, až
o 60 000 Kč za každého zaměstnance se
ZPS s těžším postižením.
• Splnění státem stanoveného podílu pro
zaměstnávání lidí se ZPS. Zaměstnavatelé
s více než 25 zaměstnanci v pracovním
poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením ve výši povinného
podílu těchto osob na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný
podíl činí 4 %.
• Získání finančních příspěvků při přijetí
uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce
věnuje zvýšenou péči podle § 33 Zákona
435/2004 Sb., na základě dohody s úřadem
práce (nejedná se o položku nárokovou),
a to:
• Příspěvek na vytvoření chráněného pra-
covního místa pro osobu se zdravotním
postižením, který může činit maximálně

osminásobek a pro osobu s těžším zdravot-
ním postižením maximálně dvanáctinásobek
průměrné mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí předchozího kalendář-
ního roku.
• Příspěvek na dopravu zaměstnanců s těž-
ším zdravotním postižením v případě, kdy
zaměstnavatel zajišťuje dopravu svých
zaměstnanců s těžším zdravotním postiže-
ním, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nemohou využít dopravy hromadnými
dopravními prostředky.
• Příspěvek na zapracování. Měsíční příspě-
vek na jednoho zaměstnance pověřeného
zapracováním může činit nejvýše polovinu
minimální mzdy. Příspěvek lze poskytovat
maximálně po dobu 3 měsíců.
• Příspěvek na veřejně prospěšné práce.
Příspěvek lze poskytnout až do výše skuteč-
ně vyplacených mzdových nákladů na
zaměstnance umístěného na tyto práce,

včetně pojistného na sociální a zdravotní
zabezpečení, které zaměstnavatel za sebe
odvedl z vyměřovacího základu zaměstnan-
ce.
• Příspěvek na společensky účelná pracov-
ní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo
vyhrazuje na základě dohody s úřadem
práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání,
kterým nelze zajistit pracovní uplatnění
jiným způsobem. 

Pokud firma zamûstnává ãlovûka s postiÏením, mÛÏe to pro ni mít tyto v˘hody:

rozhovor s Miladou Vondráč-
kovou z občanského sdružení
Rytmus

Občanské sdružení Rytmus
vyhlásilo v únoru ve spolupráci
s Hospodářskou komorou ČR
druhý ročník soutěže o nejlepší-
ho zaměstnavatele Stejná šance
- Zaměstnavatel 2006.

Tato akce je pořádána
v rámci Národního programu
jakosti 2006. Proč?
Základní podmínkou nominace
do soutěže je zaměstnání mimo
chráněné prostředí na otevřeném
trhu práce. Také kritéria hodno-
cení nominací do soutěže se
v podstatě blíží kritériím Podpo-
rovaného zaměstnávání, tj. zahr-

nují například schopnost zaměst-
navatele přijmout člověka i s těž-
ším postižením, míru přizpůso-
bení jeho pracovních podmínek,
stabilitu (délku doby) zaměstnání
znevýhodněného zaměstnance,
případně opakované zaměstná-
vání znevýhodněných zaměst-
nanců a to za stejných podmí-
nek jako ostatních pracovníků,
skutečné zapojení mezi ostatní
zaměstnance atd. Agentury pro
podporované zaměstnávání Ryt-
mus, ale i některé další v ČR,
poskytují službu Podporované
zaměstnávání podle těchto krité-
rií. Služba Podporované zaměst-
návání získala v loňském roce
právo být označována značkou
kvality zařazenou do Programu
Česká kvalita (Program CzQ). 

Co to znamená v praxi?
Tento program, který přijala
česká vláda v roce 2002, si
klade za cíl vytvořit jednotný
systém zviditelňující důvěryhod-
né značky kvality, jejichž způso-
bilost dodržovat dlouhodobě
kvalitu produktů je ověřena
nezávislou třetí stranou. Do Pro-
gramu CzQ byly v roce 2005
zařazeny nové značky, mimo jiné
i značka "Podporované zaměst-
návání“. Udělovat tuto značku je
právem správce značky - České
unie pro podporované zaměst-
návání. Nezávislou inspekci zajiš-
ťuje Sdružení pro cenu ČR za
jakost v souladu se směrnicí pro
ověření kvality služeb, v tomto
případě podle Standardů Pod-
porovaného zaměstnávání.

Jaký to má význam pro službu
Podporované zaměstnávání?
Inspekce podle těchto standardů
zaručuje, že se jedná skutečně
o službu odpovídající náročným
kritériím Podporovaného zaměst-
návání. Dodržování standardů
tuto službu zásadně odlišuje od
chráněných dílen, tréninkových
pracovišť a různých dalších slu-
žeb, byť se často jako Podporo-
vané zaměstnávání deklarují. 

(is)

Podporované zamûstnání je kdyÏ …

Konzorcium nevládních
organizací pracujících
s uprchlíky v âeské republi-
ce podalo v roce 2004
v rámci priority Pomoc
ÏadatelÛm o azyl v pfiístupu
na trh práce Ïádost
o poskytnutí grantu pro
projekt nesoucí název: 
Proã mají zÛstat stranou?
– komplexní posílení 
a vyuÏití pracovního 
potenciálu ÏadatelÛ o azyl.
Jedním z partnerÛ tohoto
projektu, kter˘ je spolufi-
nancován Evropsk˘m soci-
álním fondem EU a státním
rozpoãtem âeské republiky,
je Hospodáfiská komora
âeské republiky.

NÁRODNÍ POLITIKA 
PODPORY JAKOSTI 

Mediální partner soutěže 
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uchazečů o práci, proto by bylo vhodné
zavést výuku alespoň základů práce s počí-
tačem na všech úrovních a stupních škol.
4. V současnosti vidíme hlavní úkol v užším
propojení mezi vzdělávacími institucemi
a zaměstnavateli, které by mělo pomoci
k efektivnímu využití vzdělání a odbornosti
pracovníků podle požadavků zaměstnavate-
lů. Cenou by měla být určitá finanční spolu-
odpovědnost - formou sponzorských darů
na vybavení vzdělávacích zařízení či formou
příspěvku z příjmu na rozvoj regionálního
školství a vzdělávání. Zaměstnavatelé by
mohli školám pomoci i v tom, že budou vysí-
lat své experty, aby bezplatně prezentovali
své znalosti a zkušenosti v rámci vzdělávací-
ho procesu. Sociální partneři by se měli
podílet na tvorbě rámcových vzdělávacích
programů, ale i na výuce. Stát by měl také
více podporovat další vzdělávání. Měli by je
zatraktivnit pro potenciální studenty
i zaměstnavatelé.
5. Jako přínosný počin ministerstva hodnotí-
me přípravu materiálu o celoživotním vzdělá-
vání. Pro pracovníky samotné je velmi důleži-
té neustále rozvíjet své znalosti a dovednosti,
seznamovat se s novými technologiemi i pra-
covními postupy. Tato oblast vzdělávání by
mohla pomoci školám (převážně středním
odborným), aby rozšířily své aktivity a udržely
tak svou pozici. Při nynějším trendu poklesu
žáků se přemýšlí převážně o rušení těchto
škol, což by mohlo mít za následek, že se
některý obor přestane vyučovat úplně
a potom bude nedostatek absolventů, anebo
bude nedostatek středních škol a učilišť pro
silné ročníky, které se rodí v posledních
letech. 

SPOLHOST - Společenstvo provozovate-
lů pohostinských živností
Na základě vaší výzvy z 25. 2. t.r. k výše
uvedené věci uvádíme naše připomínky:
1. Reforma neřeší potřeby našeho národního
hospodářství, protože úroveň učňovského
školství je svou kvalitou nevyhovující z důvo-
dů nedostatečné kvality odborných vyučují-
cích. Inspekce MŠTV to neodhaluje, protože
nemá inspektory s příslušnou odbornou
aprobací. V důsledku toho majitelé hostin-
ských a ubytovacích provozoven jsou nespo-
kojeni s kvalitou vyučených, u kterých doda-
tečně suplují odbornou výchovu.
2. Reforma z našeho pohledu vyžaduje
upřednostnit opatření ke zkvalitnění učňov-
ského školství.
3. Osvětovou činností nutno zabezpečit
potřeby národního hospodářství zejména
v těch oborech, kde je přes trvající neza-
městnanost nedostatek pracovníků.
4. Reforma by přednostně měla řešit proble-
matiku učňovského školství, protože bez její-
ho vyřešení jsou absolventi středního a vyšší-
ho školství početně nadbyteční.

UNIHOST - Sdružení podnikatelů
v pohostinství, stravovacích a ubytova-
cích službách v ČR
Jsem přesvědčen o tom, že co se týká
učňů, k žádné reformě nedošlo. Celá tato

problematika šla nějakým směrem, kterému
se říkalo trh. Vím, že některé obory zmizely
a naopak některé se učí takzvaně na sklad.
Regulovat tento stav nejde, proto vidím jedi-
nou cestu přes podnikatele, asociace, sdru-
žení a hospodářskou komoru, aby vyhotovili
systém, který by řešil tuto složitou problema-
tiku. Názor ministryně Buzkové o gymnáziích
a středním vzdělávání je omylem. Naše hos-
podářství a podnikatelé se bez lidí, kteří
umějí své řemeslo, naprosto neobejdou. Je
to velký problém, který se bude řešit několik
let a názory některých politiků, že k nám při-
jdou zahraniční pracovníci, nevidím jako
šťastné.

Podnikatel v pohostinství
Myslím však, že učňovské osnovy a systém
učňovského školství je vytvořen pro pohodlí
učitelských sborů a tím následně samozřejmě
pro pohodlí ministerských úředníků. Jedno-
značně je systém odborného profesního
vzdělání, tzn. učňovského školství, ve stavu
naprostého zmatku a neprofesionálních zása-
hů v jeho organizaci. Možná, že myšlenky, jak
vyučit dítě k profesionalitě, jsou někde začle-
něny, ale praxe je naprosto jiná. 
Je však politováníhodné, že přesto, že jsme
se několikráte jako podnikatelé v pohostinství
i jako mluvčí za všechny hostinské a hoteliéry
připomínali, nedostali jsme se byť k jedinému
jednání při naznačených reformách nebo při
tvoření prováděcích vyhlášek v dané proble-
matice. Je to velká škoda, protože bychom
určitě byli již za mnohými problémy, které
omezují naše podnikatelské možnosti. Zkuste
tedy najít v tom dopisu to podstatné a tímto
se i já nabízím k možnosti zúčastnit se otevře-
né diskuze s navrženými možnostmi, jak vyře-
šit spoustu problémů, pokud bude vůbec na
ministerstvu vůle a prostor k tomuto se vyjád-
řit a vlastně zúčastnit se optimálního řešení.

Člen rady JHK oblasti Třeboň
V zásadě souhlasím s materiálem, který jste
zaslal. Rozhodně je nutné vyjít z analýz a za-
jistit informovanost, jak uvádíte v 9. – 13.
odstavci! Tyto analýzy by měly odpovědět na
otázku, o kolik přibližně a zda vůbec se má
zvýšit počet maturantů gymnázií. Na druhou
stranu veškeré analýzy mohou mít pouze
informativní a směrný charakter. Co se týká
počtu ať už odborných škol, či gymnázií, je
třeba také trochu nechat působit tržní mecha-
nizmy, respektovat trvale docilovanou úroveň.
Zda příslušné školy jsou schopny si zajistit
dostatečný počet frekventantů a plnit jisté
ekonomické minimum. Pod těmito záležitost-
mi se mohou skrývat i takové faktory, jakými
jsou: tradice, úroveň pedagogů, úroveň prak-
tické hodnoty ve vzdělání frekventantů kon-
krétní školy, spolupráce odborných škol
s podnikatelským prostředím atd. Tyto záleži-
tosti jsem ve vašem příspěvku postrádal.

Stavební učiliště
Se zájmem jsem si přečetl vaše stanovisko
k výše uvedenému problému. Nemám co
dodat, snad jen to, že pan Havel s paní Buz-
kovou a jim podobní politici žijí zřejmě ve

speciálním skleníkovém prostředí zcela odtr-
ženi od reality běžného dne. Naše firma do
roku 1989 vyučila ve svém učilišti každý rok
40-60 zedníků, nemluvím o dalších staveb-
ních řemeslech. Za posledních 5 let se při-
hlásili do oboru zedník 3 učni a obor se na
dnes již státním učilišti nevyučuje!! Po zvýše-
ní počtu gymnázií budeme mít o 100 % více
nezaměstnaných „managerů“ se zcela zkres-
leným názorem na reálný výrobní proces.
V současné době si nedovedu fungování
střední stavební firmy představit bez sezónní
výpomoci slovenských a ukrajinských dělní-
ků, přitom stát vynakládá nemalé prostředky
na výplaty nezaměstnaných mladých lidí,
kterým po dlouhodobé nezaměstnanosti
začínají chybět zcela základní pracovní návy-
ky, jako je jenom přinutit se vstát do práce
před 10. hodinou ranní.

Soukromá podnikatelka ve službách
Důležitější je analýza prospěchu přijatých
uchazečů na gymnáziích, SOŠ a SOU a jejich
porovnání. Velmi průkazné pak bude, že
právě ti, kteří jsou na SOŠ a dále na SOU,
nesplňují svým prospěchem předpoklad
zvládnutí gymnaziálního typu studia – ovšem
za předpokladu, že se markantně nesníží stu-
dijní požadavky na žáky v tomto typu škol.
K navržené reformě vzdělávání - důvody
pana Havla jsou krátkozraké. Na víceletá
gymnázia jdou studenti opravdu velmi nadaní.
Z toho, co zůstane v ZŠ, se rekrutují „jednoo-
cí mezi slepými králem“, kteří pak odcházejí
na čtyřletá gymnázia (dříve to byli uchazeči
o SOŠ), na SOŠ pak se hlásí ti, kteří dříve byli
přijímáni na SOU a na SOU jde úplný odpad -
zde ale existují (díky za ně) světlé výjimky,
které jsou podmíněné odborným zájmem
rodičů (mnohdy podnikatelů, kteří chtějí
pokračovatele) popř. žáků samotných.
O dvou zbývajících se správně sám zmiňuje-
te. Levnost vzdělání na gymnáziích je krátko-
zraká, rekvalifikace nebude zadarmo a matu-
ranti nechtějí pracovat v dělnických profe-
sích. Uvádíte pouze příklad z průmyslu.
Uvedu tedy příklad ze služeb. Obsluhují vás
v kavárnách, v cukrárnách, v restauracích
v Praze (a nejenom tam) Ukrajinky? Setkává-
te se za pokladnou obchodních řetězců
s Polkami či s Ukrajinkami? Jste s nimi spo-
kojeni? Bohužel se obávám, že dělnické pro-
fese (Pán Bůh nás chraň) budou vykonávat
Rumuni a další. Vždyť i ve Francii a v Anglii
již v restauracích nikdo nechce pracovat (vím
to přímo z odborných škol z těchto zemí,
s kterými máme partnerství).
Bohužel jsem skeptik. Všichni budou mít
maturitu, převážná většina VŠ, takže vzdělá-
vání projde procesem znehodnocení. 
Zdravím a přeji mnoho úspěchů.

�
Tolik z došlých názorů na reformu školství.
Problematiku zatím necháváme otevřenou,
v příštím čísle se pokusíme přinést návrh sou-
hrnného stanoviska za HK ČR, které bude
vycházet ze skutečných potřeb podnikatelů.

Ostrava 27. března 2006

Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR
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KAM KRÁâÍ âESKÉ ·KOLSTVÍ?
Reforma ‰kolství 
není ãlenÛm 
Hospodáfiské 
komory âR 
lhostejná!
Expanzivně pojímané vzdělávání přináší již
řadu problémů nejen v praxi, kde je význam-
ně kritizován pokles odborných znalostí, což
způsobuje značné problémy při vstupu
absolventů do praxe. Rovněž velmi časté
jsou stížnosti vysokých škol na stále klesající
úroveň nastupujících studentů. Je zřejmé, že
tento stav není dobrý a zasluhuje neodklad-
né řešení. Problematika odborného vzdělává-
ní na všech úrovních byla i předmětem dis-
kuze na setkání premiéra Paroubka a ministrů
Urbana a Martínka s podnikateli v Ostravě
počátkem března tohoto roku. Z řad podnika-
telů zaznívala konkrétní kritika na systém
zejména učňovského školství, na nedostatek
lidí motivovaných a ochotných manuálně pra-
covat v řemeslných oborech. Premiér i oba
ministři veřejně přiznali, že se jedná o závažný
problém, který je nutno urychleně řešit. 
Otištění a rozeslání stanoviska OHK Opava
a viceprezidenta HK ČR Pavla Bartoše vyvo-
lala řadu názorů a dalších podnětů. Došla
celkem čtyři stanoviska OHK a KHK, čtyři
stanoviska velkých společenstev a asi 12
individuálních vyjádření jak písemných, tak
ústních.Téměř všechny názory je možno
považovat za podpůrné. Všichni se shodují,
že současný stav je velmi špatný a že je již
dnes kritický nedostatek některých profesí,
zejména řemeslných, ale o mnoho lepší situ-
ace není ani u středoškolsky a vysokoškol-
sky technicky vzdělaných lidí. 

Uvádíme nejzajímavější názory 

Okresní hospodářská komora 
Mladá Boleslav
Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tímto
razantním zvýšením kapacit pro všeobecně
zaměřené vzdělávání. Domníváme se, že
i přes rychlé zavádění vědy a techniky do
praxe, postrádá toto opatření smysl z násle-
dujících důvodů:
1. Došlo by k poklesu úrovně gymnázií
z důvodu snížení požadavků na studijní
předpoklady uchazečů.
2. I nadále by se snižoval počet žáků základ-
ních škol z důvodu odchodu žáků na víceletá
gymnázia.
3. Zvýšená kvantita by se následně projevila
i sníženou kvalitou studentů vysokých škol.
4. Absolventi gymnázií, kteří nepokračují ve
studiu, jsou na trhu práce neuplatnitelní.
5. Při současném demografickém poklesu by
se postupně snížil počet uchazečů o obory

středních odborných škol a zejména střed-
ních odborných učilišť. Došlo by tak i k likvi-
daci dalších učebních oborů.
K uvedeným závěrům nás vede dále stano-
visko zaměstnavatelů firem našeho regionu,
kteří mají zájem zejména o technické a řeme-
slné profese.

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy
Představenstvo bere na vědomí stanovisko
Hospodářské komory Opava ze 7. 2. 2006
a návrh stanoviska viceprezidenta HK ČR
Ing. Pavla Bartoše ze 13. 2. 2006 k reformě

vzdělávací soustavy MŠMT a vyjadřuje s nimi
souhlas; nabídka vzdělání by měla odpovídat
zejména potřebám zaměstnavatelů; i přes
nespornou touhu většiny rodičů dát děti na
studia, je třeba si uvědomovat, že poptávka
na trhu práce je po kvalifikovaných dělnic-
kých profesích a po absolventech středních
odborných škol, resp. všech stupňů technic-
kých škol, nikoliv po vyšším počtu gymnazis-
tů; budoucím frekventantům škol je třeba
poskytnout co nejpřesnější informace
o požadavcích trhu práce z krátkodobého
i dlouhodobého hlediska a při respektovaní
regionálních specifik trhu práce. 

Svaz českých a moravských výrobních
družstev
Rádi bychom vyjádřili připomínky k proble-
matice odborného vzdělávání. Jakožto
zástupci zaměstnavatelů máme obavy
z vývoje v sektoru školství týkajícího se
oblasti odborného vzdělávání, především
středního odborného školství, které je ze
strany MŠMT poněkud zanedbáváno. 
1. Neuváženým rozšířením počtu gymnázií se
ekonomicky ohrozí existence státních odbor-
ných škol s technickým zaměřením. Jestliže
je evidentní, že na trhu práce je nedostatek
kvalifikovaných dělnických profesí a toto
nebylo vzato v potaz MŠMT a je v rozporu
s analýzou a závěry z jednání ze dne 16. 3.
2005, je nutné proto vypracovat v součin-
nosti HK a MŠMT novelizovaný návrh „Dlou-
hodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdě-
lávací soustavy ČR“. Výhodnější variantou,
než rozšiřovat počet všeobecných škol, je
upravit obory na odborných školách poptáv-
ce podnikatelů i za cenu toho, že se bude na
odborných školách vyučovat více všeobec-
ných předmětů. Stěžejní však zůstane
odborná výuka. Vzdělanostní struktura oby-
vatelstva má přímý vliv na příliv investic do
kraje. Pokud bude nedostatek lidí s úplným
středním či vyšším vzdělání, ale i odborným
vzděláním, bude to mít dopad na nezaměst-
nanost v regionu. 
2. V současnosti, kdy se českým pracovníkům
postupně otevírají možnosti odejít za prací do
států unie, by měl být kladen důraz na výuku
jazyků nejen na všeobecných školách, ale také
na školách odborných. Tím by se studium
zatraktivnilo a absolventi by byli i jazykově při-
praveni na možnost vycestovat za prací. 
3. V praxi je znalost práce s PC jedním
z požadavků zaměstnavatelů při výběru

V únorovém ãísle 
ãasopisu KOMORA.CZ
byla rozpoutána diskuze
o problematice reformy
vzdûlávacího systému 
v âR, která má ambicioz-
ní cíl rÛstu poãtu 
stfiedo‰kolsky a vysoko-
‰kolsky vzdûlan˘ch lidí.
V návrhu se v‰ak zapo-
míná na fiemeslné 
a dûlnické profese, 
kter˘ch je jiÏ v souãasné
dobû znaãn˘ nedostatek 
a v˘hledy jsou je‰tû 
pesimistiãtûj‰í.



Na semináfii nazvaném Podnikání bez hranic se 
9. bfiezna 2006 setkali v Ostravû podnikatelé 
s premiérem Jifiím Paroubkem, ministrem prÛmys-
lu a obchodu Milanem Urbanem a ministrem pro
místní rozvoj Radko Martínkem. Vládní pfiedstavite-
lé seznámili úãastníky s aktuálním stavem ekono-
miky, podnikatelského a investiãního prostfiedí
a s vlivem prostfiedkÛ Evropské unie na rozvoj
podnikatelsk˘ch aktivit v âR. 

Otevřeně o problémech
Šéfové velkých, středních i malých firem
hovořili o problémech, s nimiž se jejich pod-
niky potýkají a které by stát měl pomáhat
řešit. Viceprezident Hospodářské komory ČR
a předseda představenstva Krajské hospo-
dářské komory Moravskoslezského kraje
Pavel Bartoš upozornil na oblasti, které
komora vnímá stále jako nejproblémovější
z hlediska rozvoje podnikání v ČR. Měl na
mysli zejména komplikovanou a nevymaha-
telnou legislativu, „demotivační“ daňový
a sociální systém, porušování pravidel hos-
podářské soutěže, výkon a funkci státní
správy, oblast výzkumu a vzdělávání, etiku

podnikání a rozvoj lidských zdrojů. Velkou
pozornost také věnoval problému učňovské-
ho školství. „Je nesmysl přeměňovat učiliště
na gymnázia, pak po gymnazistech chtít,
aby si udělali pár zkoušek a myslet si, že
vznikne kvalitní řemeslník. Já bych takového
řemeslníka nechtěl. Učiliště se znevažují, a to
je nutné změnit. Dejme šanci na vzdělávání
i manuálně zdatným lidem,“ řekl Pavel Bartoš.

Rozvoj infrastruktury, rozvoj kraje
Několikrát na semináři zaznělo upozornění na
nezbytnost kvalitní dopravní infrastruktury pro
rozvoj Moravskoslezského kraje, zvláště na
pozadí očekávaného vstupu strategického

investora. Člen představenstva Krajské hos-
podářské komory MSK Jiří Cienciala, generál-
ní ředitel Třineckých železáren, a.s., upozornil
na přetíženost silnic v kraji. Při této příležitosti
zároveň požádal vládní představitele, aby
v souvislosti s eventuálním příchodem jihoko-
rejské automobilky Hyundai do Nošovic udě-
lali vše proto, aby obyvatelé nebyli ohroženi
kamionovou dopravou. „Nemůžeme fungovat
bez dopravních tepen, je nutné především
zajistit kvalitní spojení se slovenskou Žilinou
a závodem KIA,“ prohlásil Cienciala.

Magda Habrmanová,

ředitelka KHK MS

Z REGIONŮ str. 20 duben 06 Z REGIONŮ str. 21 duben 06

Podnikání bez hranic
Premiér v Ostravû diskutoval s podnikateli

Příprava a společné využití vzdělávacích systémů středního odbor-
ného školství v ČR a Sasku je projekt pod záštitou OHK Louny.
Cílem je podpořit rozvoj hospodářského potenciálu příhraničního
regionu prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacích systémů a vytvo-
ření spolupracujícího systému vzdělávání v technické oblasti. Je
třeba nalézt možnosti spolupráce českých a německých vzděláva-
cích zařízení a navrhnout vzájemný systém přípravy společných
vzdělávacích modulů pro kvalitnější přípravu absolventů technic-
kých oborů - přímo dle požadavků firem v regionu. Cílem projektu
je rozvinout spolupráci vzdělávacích organizací a koordinaci pří-
pravy vzdělávacích projektů především v technické oblasti. Díky
získaným informacím o stávajícím stavu odborného a technického
zázemí jednotlivých vzdělávacích organizací v ČR a v SRN chceme
navrhnout možné formy spolupráce tak, aby byly společné zdroje
co nejefektivněji využity v rámci jednotného přeshraničního vzdělá-
vacího trhu. Pak budou moci nové technologie a zařízení, která
jsou v regionu pro vzdělávání ojedinělá, využívat i další organizace. 

OHK Louny  

Vzdûlávání bez hranic
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje získala pro svůj
projekt „Znalostmi k prosperitě“, který je určen na podporu
malých a středních podnikatelů (MSP), finanční podporu z fondu
EU a evropského sociálního fondu v ČR. Přesněji z Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů. 
Projekt je regionální částí republikového systému vzdělávání
a poradenství, který je realizován i v jiných krajích a zaměřuje se
na zvýšení znalostí pracovníků MSP na území Ústeckého kraje.
OHK Louny nabízí svým členům zdokonalení v oblastech výpo-
četní techniky, cizích jazyků, komunikace, daní, účetnictví,
práva, bezpečnosti práce, ISO norem, personalistiky a manažer-
ských dovedností.
Vzdělávání MSP bude za podpory Evropského sociálního fondu
probíhat formou odborných kurzů, seminářů, e-learningu, indivi-
duálních konzultací a bude zajištěno odbornými lektory a vzdělá-
vacími organizacemi. 

KHK Ústeckého kraje

Znalostmi k prosperitû 

Zajímá vás 
provoz 
v jaderné 
elektrárnû?

Co se chystá
v krajích
Právní konzultační den s dr. Marcel-
lou Pawelkou pořádá 25. dubna Krajská
hospodářská komora Moravskoslezského
kraje. Konzultace jsou určeny všem pod-
nikatelským subjektům, které podnikají
na německém trhu, uzavírají kontrakty
s německými partnery, případně zvažují
vstup na německý trh. Nosnými tématy
jsou např. obchodní vztahy s německým
subjektem, vymáhání pohledávek
v Německu a možnosti a podmínky pro
práci v Německu.

Ochrana průmyslového vlastnictví je
název semináře, který pořádá OHK Příb-
ram. Přednášejí Ing. Václav Jansa a Ing.
Eva Křováková z Úřadu průmyslového
vlastnictví. Více info: tel.: 318 627 784,
fax: 318 627 785, 
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz    

Exkurze do jaderné elektrárny
v Temelíně se koná 29. května 2006 od
13:00 hodin. Více info: Zdeňka Doležalo-
vá, tel.: 380 711 340  

Krajská hospodářská komora
Střední Čechy společně se Svazem
podnikatelů v oboru technických
zařízení se aktivně zúčastnila 
12. výstavy stavebních materiálů
a technologií STAVITEL a šesté
společné výstavy měst, obcí, mikro-
regionů a podnikatelů REGIONY
České republiky, která proběhla ve
dnech 23. - 26. února na Výstavišti
v Lysé nad Labem.

Ve stánku Krajské hospodářské komory
Střední Čechy byla aktivně prezentová-
na činnost jednotlivých složek Hospo-
dářské komory a působnost regionál-
ních hospodářských komor v přís-
lušných oblastech. Návštěvníci se
mimo jiné dozvěděli o obsahu a náplni

projektu Informační místa pro podnika-
tele, o jeho praktickém významu pro
činnosti firem a podnikatelů, prezento-
ván byl také společný regionální pro-
gram. Nemalý zájem ze strany podnika-
telů byl o konání Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky. 

Kromě činnosti Hospodářské komory
ČR, Rozhodčího soudu a Krajské hos-
podářské komory Střední Čechy byla
ve výstavním stánku dána příležitost
několika firmám. Těmto subjektům
působícím ve Středočeském kraji, které
jsou buď členy Hospodářské komory
ČR, nebo s HK ČR úzce spolupracují,
byla dána možnost širší veřejné prezen-
tace včetně navázání prvotních kontak-
tů. Za neméně významnou lze považo-
vat i skutečnost, že se firmy touto pre-
zentací začlenily a zviditelnily i v rámci
regionu, jelikož na výstavu zavítalo přes
10 000 návštěvníků převážně ze Stře-
dočeského kraje. 

Lenka Dubovcová,

KHK Střední Čechy

Stavitel a Regiony 
v Lysé nad Labem

Kanadský obchodní den, který zorganizovalo
obchodní oddělení velvyslanectví Kanady
v České republice ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou Ústeckého kraje, se 
v Ústí nad Labem uskutečnil 16. března.

V předvečer konání obchodního dne proběhlo nefor-
mální setkání zástupců velvyslanectví Kanady,
významných představitelů Ústeckého kraje a hospo-
dářské komory. Při této příležitosti velvyslanec Kana-
dy Bruce Jutzi a primátor města Ústí nad Labem Petr
Gandalovič zahájili hokejové utkání play off I. ligy na
ústeckém zimním stadionu. 
Samotný pracovní den probíhal v nově zrekonstru-
ovaném zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Pan vel-
vyslanec a obchodní rada seznámili přítomné se sou-
časnou ekonomickou situací Kanady a kanadským
trhem. Na jejich vystoupení navázal prezident Kanad-
ské obchodní komory v České republice Peter For-
manek a zástupci České agentury na podporu
obchodu - CzechTrade, kteří seznámili přítomné pod-
nikatele s možnostmi čerpání dotačních programů na
podporu exportu. Zástupci kanadské strany mimo
jiné též představili projekt v oblasti vzdělávání a praxe
mladých v Kanadě, jehož se může účastnit i mládež
z Ústeckého kraje. V závěru obchodního dne probí-
haly individuální konzultace, kterých přítomní podni-
katelé maximálně využili.

Martina Francírková,

KHK ÚK

Kanadsk˘
obchodní den

Možnost seznámit se s výrobou elektrické
energie v jaderné elektrárně Temelín měli
účastníci tří odborných exkurzí, které pořá-
dala Oblastní hospodářská komora v Čes-
kém Krumlově.
„Vzhledem k tomu, že nám byl umožněn
vstup do střeženého prostoru, byl zájem
o tuto akci značný,“ uvedla Zdenka Doleželo-
vá z OHK Český Krumlov.
Během exkurze účastníci navštívili strojovnu
výrobního bloku s primárním a sekundárním
obvodem. V areálu jsme si také prohlédli
dominantní čtyři chladící věže, jejichž výška je
155 metrů a hmotnost každé je 600 tisíc tun.
Je až neuvěřitelné, že takovýto kolos nese
56 párů betonových stojek. „ Připadám si
jako mravenec vedle slona,“ poznamenal
jeden z účastníků, který stál v blízkosti věží
a pozoroval stékající proud chladící vody.
Sraz návštěvníků byl u Informačního centra
elektrárny Temelín. Měli možnost zhlédnout
expozici s řadou zajímavých modelů, např.
jaderný reaktor VVER 1000 v poměru 1:10

nebo zdroj tepelné energie v reaktoru- jader-
né palivo. Pro lepší vizuální představivost je
tu maketa celého areálu jaderné elektrárny,
ale především barevné rozlišení jednotlivých
okruhů u výrobního bloku. V kinosále viděli
účastníci 3D film o jaderné energii a přede-
vším zde byla možnost vidět v mlžné komoře
alfa, beta a kosmické záření.
Přítomní se zajímali také o způsob a míst
uložení použitého radioaktivního paliva. Před-
poklad oteplení v okolí jaderné elektrárny
a četnější výskyt mlh byla též diskutovaná
problematika. 
Všichni účastníci byli překvapeni přísnými
bezpečnostními předpisy a opatřeními 
v celém 125 hektaru velkém areálu. 
Možnosti podívat se do jaderné elektrárny
v Temelíně využila řada podnikatelů z Jiho-
českého kraje, ale také starostové obcí, pře-
devším z Českokrumlovska.

JHK Český Krumlov

Maketa jaderné elektrárny Temelín

Z důvodu naplnění tříletého funkčního období proběhly 22. února volby členů orgánů Krajské hospodář-
ské komory Ústeckého kraje (představenstvo, dozorčí rada). 
Součástí byla i volba 2. statutárního zástupce Krajské hospodářské komory - 
1. místopředsedy. Jednomyslně byl zvolen Ing. Jan Cháb - zástupce Okresní hospodářské komory 
Chomutov. 
Společně s předsedou, Mgr. Zbyňkem Pěnkou, který zahájil své funkční období již v prosinci loňského roku,
budou po dobu dalších tří let koordinovat stanovené cíle Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.

Martina Francírková, ředitelka KHK ÚK

Volby
v Ústeckém
kraji



Zvláštní pozornost si zaslouží článek, 
věnovaný otázce přechodných období pro
volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské
unie. Čtenáři se mohou dozvědět názor Hos-
podářské komory ČR na tuto problematiku,
ale také se dočíst o otevřeném pracovním
trhu přímo z pohledu tří zemí EU-15, které
jako jediné zpřístupnily své pracovní trhy
novým členským zemím. Jedná se o Velkou
Británii, Irsko a Švédsko. 

Podnikatele jistě potěší téma, které se věnuje
malým a středním podnikům a jejich možnos-
tem využívat evropské fondy. Získat grant
z Evropské unie je sen mnoha podnikatelů,
CEBRE blíže představuje svůj projekt, díky
němuž chce tento sen podnikatelům umožnit.

Zájemci se tak mohou dozvědět, že CEBRE
nabízí asistenci při podávání žádosti o fondy
Evropské unie a poskytuje informace o tom,
jaké konkrétní příležitosti podnikatelé mají.

V časopise není opomíjeno ani téma harmo-
nizace daní z příjmu pro společnosti, které
jsou zahrnuty do mezinárodních aktivit, nebo
jsou zaregistrovány nejméně ve dvou člen-
ských zemích Evropské unie. 

Všechna předešlá čísla časopisu Czech
Business Today lze rovněž najít v elektronic-
ké podobě na www.cebre.cz. 

Ilona Sánchezová,

šéfredaktorka Czech Business Today
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Czech Business Today
v novém designu!

Každý z nás se stává denně účastníkem sil-
ničního provozu. Ať už za volantem auta,
motocyklu nebo jako chodec snažící se
vyhnout na přechodu všudypřítomným
autům. Bezpečnost na silnicích je samozřej-
mě důležitá. Jak vyplynulo ze zprávy Evrop-
ské komise věnující se právě bezpečnosti sil-
ničního provozu a naplňování akčního pro-
gramu, který byl vytyčen v roce 2001, zem-
řelo na evropských silnicích v roce 2005 cel-
kem 41 600 osob. Na prvních pozicích
v úmrtnosti na silnicích je Litva a Lotyšsko
s 200 obětmi za rok. Naopak na druhém
konci žebříčku se umístila Velká Británie,
Nizozemí a Švédsko. 
Podobně jako v mnoha dalších oblastech si
Evropská unie stanovila úctyhodné cíle. 
Konkrétně jde o závazek, že do roku 2010 by
měl počet úmrtí na silnicích výrazně pokles-
nout a to na 25 000 osob. Jak naznačuje již
zmíněná zpráva Komise, k cíli je cesta ještě
dlouhá. Součástí úsilí jsou zajisté i změny
zákonů a vyhlášek, které regulují chování
účastníků silničního provozu. V České repub-
lice má začít platit nová silniční vyhláška od
léta, v Belgii už od začátku dubna. Belgičané
zaměřují nejen svou pozornost, ale také 

represivní opatření na chování, které zvyšuje
riziko havárií. Místo 50 euro zaplatí řidič vola-
jící za jízdy z mobilního telefonu 100 euro.
Naopak pokuta za nesprávné parkování se
ze 150 euro sníží jen na 50 euro. Ve větší
míře se také začínají zavádět automatické
kamery měřící rychlost atd. 
To vše je chvályhodné, ale tradice je tradice
a tak se v Belgii k lepšímu nebude měnit
způsob získávání řidičského průkazu. Belgie
překvapivě zavedla povinné řidičské zkoušky
pro získání řidičského průkazu docela pozdě
- až v roce 1977. Nejoblíbenější způsob zís-
kání řidičského průkazu v Belgii spočívá
v absolvování 20hodinového učebního
modulu v autoškole - rychlokurzu. Všichni 

absolventi těchto kurzů mohou následně jez-
dit sami až šest měsíců. Asi proto, aby se
dobře připravili na absolvování zkušebních
jízd. Teprve potom musí podstoupit řidičské
zkoušky, které téměř dvě pětiny z nich neslo-
ží. Navíc podle současných plánů by se
období, kdy adepti řidičského umění mohou
jezdit „na zkoušku“, mělo prodloužit až na 18
měsíců. Ti z Vás, kteří míříte do Belgie 
autem, proto dávejte pozor. Osobně přeji,
abyste těchto „řidičů bez řidičáku“ potkali co
nejméně. 

Ondřej Hradil, CEBRE 

EUROSTAT: fakta a ãísla
PODNIKEJTE S OTEV¤EN¯MI DATY VYDÁVAN¯MI STATISTICK¯M Ú¤ADEM
EVROPSK¯CH SPOLEâENSTVÍ (EUROSTAT). ZDROJEM VYBRAN¯CH ÚDAJÒ 
JE WWW.CEBRE.CZNOVÉ âÍSLO ANGLICKY PSANÉHO âTVRTLETNÍ-

KU, KTER̄  VYDÁVÁ âESKÁ PODNIKATELSKÁ
REPREZENTACE P¤I EU V BRUSELU - CEBRE, 
P¤INÁ·Í ROZHOVOR S IVANEM PILIPEM, KTER̄
HOVO¤Í P¤EDEV·ÍM O AKTIVITÁCH A NOV¯CH 
INICIATIVÁCH EVROPSKÉ INVESTIâNÍ BANKY
V âESKÉ REPUBLICE.

Pi‰te. Raìte. Nemlãte!
Právo na informace a komunikaci 
Evropská komise vyzývá evropskou veřej-
nost, aby se zapojila do veřejné debaty na
téma právo na informace a komunikaci.
V Bílé knize navrhuje, aby zásady poskyto-
vání informací a komunikace mezi občany
a EU institucemi byly shrnuty v rámcovém
dokumentu, např. v Chartě nebo Kodexu
chování v oblasti komunikace. Konzultace
je otevřena do 31. července 2006.

Společný slovník pro veřejné zakázky 
Evropská komise připravuje aktualizaci tzv.
common procurement vocabulary (CPV),
česky známé pod názvem společný slovník
pro veřejné zakázky. CPV je jednotný klasifi-
kační systém pro veřejné zakázky za účelem
sjednocení údajů užívaných zadavateli k popi-
su předmětu smluv, který je zpracován ve
všech 20 oficiálních jazycích Evropské unie.
Vzhledem k technickému pokroku a dalším
vlivům je zapotřebí tuto klasifikaci průběžně
aktualizovat. Cílem konzultace je získat pod-
něty od uživatelů CPV, jejich zkušenosti a pří-
padné náměty na změny klasifikace CPV.

Energetická strategie pro Evropu 
Evropská komise předložila k veřejné kon-
zultaci svou vizi energetické strategie pro
Evropu ve formě zelené knihy. Vyzývá tak
všechny, kteří se v oboru pohybují, aby se
vyjádřili k předloženému návrhu. 
Obsahuje 6 prioritních oblastí a více než 
20 konkrétních návrhů na možné kroky při
uskutečňování společných energetických
řešení. 
Prioritní oblasti zahrnují: dokončení vnitřní-
ho energetického trhu, solidaritu mezi
členskými státy při zabezpečování dodá-
vek na vnitřním trhu, udržitelnou, účinnou
a rozmanitou skladbu energetických zdro-
jů, přijetí akčního plánu o energetické účin-
nosti ve vztahu s bojem proti globálnímu
oteplování, vytvoření strategického energe-
tického technologického plánu a na závěr
také vytvoření společné vnější energetické
politiky. 
Na základě obdržených připomínek 
připraví Komise návrh potřebných opatření.

K otázkám legislativy v oblasti DPH
Evropská komise otevřela veřejnou konzul-
taci k legislativě upravující DPH na finanční
služby. Připravila rámcový dokument, ve
kterém vysvětluje potřebu revize legislativy
v této oblasti. Očekává, že se do konzulta-
ce zapojí zainteresované strany z řad
poskytovatelů finančních služeb včetně
pojišťovnictví, poradci a také zákazníci, kteří
těchto služeb využívají. Konzultace je otev-
řena do 9. června 2006.

Výzvy k veřejným konzultacím můžete sle-
dovat na www.cebre.cz v rubrice Archiv
zpráv/Veřejné konzultace

Zdroj: CEBRE

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

Nárůst nebezpečných výrobků
V minulém roce rychle rostl počet výrobků,
které byly pro spotřebitele nebezpečné. To
konstatuje zpráva o systému RAPEX (rapid
Alert System) za rok 2005. Prostřednictvím

tohoto systému upozorňují národní úřady
Komisi o výrobcích, které představují velké
riziko pro spotřebitele - RAPEX nezahrnuje
potraviny, farmaceutické výrobky a léky.
V roce 2005 bylo prostřednictvím RAPEXu
oznámeno 701 nebezpečných výrobků,
v roce 2004 jich bylo 388. Téměř 50 % rizi-
kových výrobků pocházelo ze třetích zemí.
25 % všech zmíněných výrobků byly hračky,
další velkou skupinou byly elektrické spotře-
biče.

Meziroční růst maloobchodu v euro-
zóně 
Podle Eurostatu v meziročním srovnání
(leden 2005 - leden 2006) mírně vzrostl
v rámci euro-zóny maloobchod. V celé EU
pak rostl maloobchod ve stejném období
ještě o něco rychleji, + 1,5 %. Tahounem
růstu maloobchodu bylo nepotravinářské
zboží, + 1,8 (euro-zóna) a + 2,3 (EU-25).
V geografickém pohledu si nejlépe vedlo
Lotyšsko (+ 18,6 %), Estonsko (+ 13,1 %)
a Litva (+ 9,9 %). Naopak mírný pokles
maloobchodu zaznamenali ve Španělsku 
(- 0,9 %) a ve Francii (- 0,3 %).

Míra zaměstnanosti v oblasti vědy
a výzkumu
Eurostat také zveřejnil statistiky týkající se
zaměstnanosti v oblasti vědy a výzkumu
v Evropské unii. V průměru tvoří v EU vědečtí
pracovníci 0,85 % celkového počtu zaměst-
nanců, v podnikatelské sféře tento podíl
klesá na 0,35 %. Největším podílem vědec-
kých pracovníků se může pyšnit Island 
(2,24 %), následovaný Finskem (2,09 %).
Největší podíl vědeckých pracovníků zaměst-
naných v podnikovém sektoru má opět Fin-
sko, jedná se o 1,13 %. 

Publikace Eurostatu
Eurostat zveřejnil výroční publikaci „Europe-
an Business: Facts and Figures“. Jedná se
o hlavní kompilaci statistik Eurostatu zamě-
řených na oblasti podnikání. Obsahuje 
informace o struktuře, vývoji a různých 
charakteristikách evropského firemního 
sektoru. Publikace obsahuje data za období
1995-2004. 

Zdroj: CEBRE

25 % rizikových výrobků 
jsou hračky

Tímto prvním letošním číslem dostal časopis

nový, moderní design, jehož tvůrcem je 

grafické studio Pantograph, které připravuje

i měsíčník Komora.cz.

Postfiehy z Bruselu



Rámcové programy pro výzkum a vývoj
Téměř každý Čech se již setkal s termínem
Strukturální fondy Evropské unie. Podstatně
méně je však těch, kteří znají tzv. Evropské
rámcové programy pro výzkum a vývoj (VaV).
Prostřednictvím víceletých rámcových pro-
gramů přitom Evropská unie rozděluje nema-
lé množství finančních prostředků. Důvodem
odlišné znalosti obou nástrojů EU není pouze
skutečnost, že peněz ze Strukturálních fondů
je více. Rozdíl je především v tom, že zatím-
co Strukturální fondy jsou spravovány na
národní úrovni, rámcový program pro VaV
řídí výhradně Evropská komise. Tím se rám-
cový program pro VaV zařazuje mezi tzv.
komunitární programy, které slouží k prohlu-
bování spolupráce a řešení společných 
problémů členských zemí EU ve specifických
oblastech. 

Proč styčná kancelář?
Cílem rámcových programů pro VaV je pod-
porovat evropskou spolupráci v oblasti vědy,
výzkumu a inovací a tím přispět ke zlepšení
mezinárodní konkurenceschopnosti v Evro-
pě. Program funguje na bázi grantového
systému. Mezinárodní výzkumná konsorcia
soutěží o příspěvky z EU, které jsou přidělo-
vány na základě kvality předložených projek-
tů. Letošním rokem končí Šestý rámcový
program pro VaV, přípravy Sedmého rámco-
vého programu na období 2007-2013 jsou
v plném běhu. Protože se jedná o důležitý
komunitární program - největší co se finanč-
ních prostředků týče - rozhodlo se mnoho
členských zemí EU otevřít v Bruselu kancelář,
která se orientuje právě na oblast evropské
výzkumné spolupráce. Tyto kanceláře se
snaží především zviditelnit výzkumné, vývojo-
vé a inovativní subjekty ze své země, vyhle-
dávat zahraniční partnery, informovat vědec-
kou komunitu ve své zemi o záměrech
Evropské komise a v neposlední řadě navá-
zat osobní kontakty s úředníky Evropské
komise a propagovat projekty s účastí svých
klientů.

Kancelář CZELO
Česká republika se po dlouhých přípravách
rozhodla připojit se k těmto zemím a zřídit
v Bruselu Českou styčnou kancelář pro
výzkum a vývoj. Kancelář CZELO je financo-
vaná z projektu ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy (MŠMT), jehož řešitelem je
Technologické centrum AV ČR. Slavnostní
otevření kanceláře proběhlo na konci června

2005 v Bruselu za přítomnosti bývalého vice-
premiéra pro ekonomiku Martina Jahna
a dalších představitelů české politické scény.
Agendu kanceláře CZELO zajišťuje pět pra-
covníků. Toto poměrně silné složení umožňu-
je nabídnout českým subjektům širokou
škálu služeb, o kterých se více dočtete na
stránkách www.czelo.cz. Vzhledem k tomu,
že kancelář je doposud plně financovaná
z veřejných zdrojů, poskytuje své služby
zdarma.

Rámcový program a firmy
I když se na první pohled může zdát, že
rámcový program pro výzkum a vývoj je ori-
entován pouze na vědecké instituce a uni-
verzity, není tomu tak. Evropská komise
klade velký důraz na to, aby v mezinárodních
konsorciích, která se uchází o získání přís-
pěvku na výzkumný či inovační projekt, byly
zastoupeny jako plnohodnotní partneři
i firmy. Zvláštní důraz pak věnuje malým
a středním podnikům (MSP), pro které
dokonce zřídila speciální typ projektů. V pří-
padě, že několik MSP z různých zemí EU čelí
stejnému problému, na jehož vyřešení nemají
dostatečné výzkumné kapacity, mohou zadat
podstatnou část výzkumných a vývojových
prací externím výzkumným institucím. Je
potřeba zdůraznit, že příspěvek Evropské
komise na projekty rámcových programů
téměř nikdy nepokryje 100 % vynaložených
nákladů. Přesto se jedná o významnou pod-
poru, kterou mnohé evropské firmy orientující
se na výzkum a inovace oceňují a využívají.
Navíc se nejedná jen o peníze, často je srov-
natelnou devizou navázání kontaktů a připo-
jení se k zajímavým mezinárodním projek-
tům.

Inspirace pro podnikavé
Na konci roku 2005 vydaly Česká podnika-
telská reprezentace (CEBRE) a kancelář
CZELO brožuru s názvem „Evropské progra-
my pro výzkum a vývoj: inspirace pro podni-
kavé“. Brožura obsahuje jednak stručný
popis evropských programů pro VaV a dále
i několik příkladů konkrétních projektů, ve
kterých participovaly malé a střední podniky.
Brožura, která byla vydána za finanční pod-
pory Úřadu vlády ČR, je volně ke stažení na
stránkách CZELO i CEBRE. Tištěná verze je
k dostání v informačních místech pro podni-
katele (InMP) nebo regionálních kontaktních
organizacích (RKO). Podrobnější informace
o rámcových programech je možné získat

buď v Technologickém centru AV ČR
(www.tc.cz), nebo přímo v kanceláři CZELO.

Marie Kolmanová,

Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel

Technologické centrum AV ČR
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V kvûtnu loÀského roku byla v Bruselu otevfiena âeská styãná kanceláfi pro v˘zkum 
a v˘voj, zkrácenû CZELO. Jejím hlavním posláním je informovat ãeské zájemce 
o moÏnostech evropské v˘zkumné spolupráce. Podívejme se nejprve, co se pod
tímto v˘razem skr˘vá.

Goodbye teploměre!

Domácí klasika – rtuťové teploměry pro měření tělesné i ven-
kovní teploty, barometry a manometry – nás v dohledné
době opustí. Podle čerstvého návrhu Evropské komise by
rtuť z „harmonizovaných“ domácích teploměrů měla zmizet,
protože ve formě odpadu představuje značnou zátěž pro
životní prostředí. 
Z 33 tun rtuti, spotřebovaných v EU ročně na výrobu měřících
a kontrolních přístrojů, putuje 23 až 30 tun, tj. 80 až 90 %,
právě do domácích měřidel. A protože většina rozbitých tep-
loměrů končí na smetištích, vysoce toxická rtuť se dostává
do půdy a z ní i do potravinového řetězce. Češi se svou
minimální spotřebou ryb mohou být relativně klidní. Zato pří-
mořské národy, zejména ve Středomoří, jejichž jídelníček je
postaven na rybách, se podle Evropské komise mají čeho
obávat. Právě dary moře jsou k akumulaci rtuťových slouče-
nin nejnáchylnější. Aby jejich náruživí jedlíci neriskovali otravu
rtutí, hodlá Evropská komise zasáhnout proti rtuťovému
odpadu z domácností. Rtuťová měřidla v nemocnicích
a laboratořích se zákazu vyhnou, protože za ně dosud
neexistuje kvalitní náhrada.
Návrh je součástí „rtuťové strategie“ EU iniciované Evropskou
komisí v lednu 2005. Již schvále-
ným opatřením této strategie je
zákaz vývozu rtuti z EU po roce
2010. Konec rtuti v domácích
teploměrech vítají ochránci život-
ního prostředí, proti nebojuje
ani evropský průmysl. Podle
místopředsedy Evropské
komise pro hospodářskou
a průmyslovou politiku G.
Verheugena zákaz
rtuti v teploměrech
„vytvoří jasnější
a stabilnější prostředí
pro průmysl, který
získá impuls k vývoji
přijatelných alterna-
tiv“. Návrh však musí
ještě projít klasickým
legislativním kolečkem
přes Evropský parlament
a Radu ministrů, což mu
zabere alespoň dva roky. 

EU a my
Bojovníci za ochranu soukromí
varují před obětováním nedot-
knutelného Velkému bratru,
policejní složky hovoří o nezbyt-
ném nástroji boje s terorismem.
Řeč je o Radou ministrů EU schvá-
lené směrnici o uchovávání dat
z telefonní, faxové a e-mailové komu-
nikace. Do 18 měsíců by všech 25 člen-
ských států mělo zajistit, aby telekomunikační
operátoři a poskytovatelé internetového připojení
sbírali, třídili a uchovávali po 6 až 24 měsíců
čísla volaného a volajícího, místo, datum, čas
volání a typ komunikačního prostředku. Obsahu
hovoru či e-mailu se směrnice netýká, nejde
tedy o obdobu špionážního zachycování
„nebezpečných“ slov typu bomba, Alláh nebo
kapříci. 
Orgány odpovídající za bezpečnost
a boj proti terorismu nepochybují
o potřebnosti podobného opatře-
ní. Odborníci z Madridu a Londý-
na, tedy měst, která čelila tero-
ristickým atentátům, potvrzují,
že data o komunikačních spo-
jeních vedou k vystopování
pachatelů a mohou pomoci i při prevenci krvavých útoků. Ministři
vnitra členských států většinou neměli problém ztotožnit se s jejich
názorem, pouze Irům a Slovákům se nezdálo právně čisté přijímat
toto opatření jako směrnici tzv. prvního pilíře EU. Podle obou zemí,
jejichž ministři hlasovali proti směrnici, nejde o předpis k harmonizaci
jednotného trhu (první pilíř EU), ale o klasickou bezpečnostní spolu-
práci, která patří do mezivládního, 
tzv. třetího pilíře EU. 
Jiný pohled na věc mají ti, kterým směrnice, resp. její zavedení do
národních zákonů, uloží nové povinnosti. Telekomunikační společnosti
sice dnes skladují individuální data v podobné struktuře pro potřeby
fakturace, nedrží je však déle než 1-2 měsíce. Poskytovatelé interne-
tového připojení na podobnou povinnost nejsou mnohdy připraveni
vůbec, protože záznamy na jejich serverech přežívají zpravidla pouhý
týden. Brzy jim vznikne povinnost data sbírat, třídit a hlavně bezpečně
uchovávat po stanovenou dobu. Velká a dobře vybavená společnost,
jakou je Deutsche Telekom, již spočítala, že její datová kapacita se
bude muset zvýšit nejméně o 200, nejvíce pak až o 800 %! Poskyto-
vatelé internetu proto volají po kompenzacích, ty však směrnice neře-
ší a nechává vše na rozhodnutí jednotlivých vlád. 
Možná nečekaně může nová směrnice znepříjemnit život hotelům,
internetovým kavárnám, barům, univerzitám s volně přístupnými PC
učebnami a dalším poskytovatelům možnosti de facto „anonymní“
komunikace. Komunikační operátor totiž v případě, že volá host
z baru nebo z hotelového pokoje, zachycuje pouze celková volání
z tohoto zařízení, nezjistí např. ani číslo pokoje, z něhož byl hovor
uskutečněn. Podle právníků specializovaných na oblast komunikace
však směrnice tato zařízení ze své působnosti nevyjímá a není tak
vyloučeno, že i hoteliéři nebo kvestoři univerzit budou muset řešit
otázku, jak skladováním dat napomoci boji s terorismem. 

Václav Šmejkal,

ECIN & AK TAIŠL

Velké harmonizované ucho

Kancelář CZELO najdete v Bastion Tower 

Foto: Jan Fikáček

Prezentace „Inovativní region Severovýchodní Čechy“

pořádaná kanceláří CZELO 

V nedávno vydané bro-

žure najdou podnikatelé

inspiraci pro podnikání

v oblasti výzkumu

a vývoje.

Symbol Bruselu: Atomium

Foto Marie Kolmanová

âeská styãná kanceláfi 
pro v˘zkum a v˘voj v Bruselu
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Ve dnech 12. - 14. 4. 2006 zorganizovala Hospodářská komora
ČR ve spolupráci s OEÚ Haag a Obchodní a průmyslovou komo-
rou v Amsterdamu podnikatelskou misi do Nizozemí. Mise se
zaměřila na propagaci oborů strojírenství a kovovýroba, elektro-
technický a plastikářský průmysl. Setkání bylo věnováno nejen
podnikatelským možnostem v naší zemi s důrazem na outsour-
cing, ale i investičním příležitostem pro nizozemské firmy. Work-
shopu a pracovního setkání českých a nizozemských firem se
zúčastnilo celkem 78 osob a 37 zahraničních firem. Českou stra-
nu reprezentovalo při matchmakingu 7 firem, vládní agentury Cze-
chInvest a CzechTrade, HK ČR a OEÚ. Nepřízeň počasí a sněho-
vá kalamita na letišti v Praze znemožnila přílet dalších 14 českých
podnikatelů z 9 firem. Jejich zájmy v průběhu jednání zastupovala
představitelka HK ČR. Druhý den čeští podnikatelé navštívili vele-
trh ESEF v Utrechtu zaměřený na subdodávky ve třech uvede-
ných oborech. České firmy na závěr mise potvrdily, že navázaly
významné kontakty a rozjednaly potenciální možnosti spolupráce
při výrobě i obchodu. Bylo dohodnuto, že tuto akci za dva roky
(veletrh se koná v tomto intervalu) zopakujeme, neboť spojení
podnikatelského setkání s návštěvou podobně zaměřeného veletr-
hu je pro české firmy velmi efektivní. 

Lenka Týčová

Foto: archivMilan Vágner, obchodní rada ZÚ Haag, Lenka Týčová z Hospodářské 

komory ČR a pan Nibbering z Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu.

Workshopů se účastnilo téměř 80 

podnikatelů z necelé čtyřicítky firem.

âe‰tí podnikatelé v Nizozemí

V minulém čísle jsme informovali o tom, že
úřad HK ČR začal aktivně rozvíjet spolupráci
na národní i evropské úrovni při připomínko-
vání vznikající evropské legislativy a politik
Evropské unie ovlivňujících podnikatelské
prostředí v EU. 
Navazujeme přehledem toho, čeho se v prv-
ním čtvrtletí roku 2006 podařilo dosáhnout
na poli spolupráce s ministerstvy a jinými
ústředními orgány státní správy v ČR, které
k institucionálnímu zabezpečení členství ČR
v EU zřídily tzv. Resortní koordinační skupiny
(RKS). 

Jedná se o velmi důležité spojnice ČR
s orgány a institucemi EU (zejména s Radou
Evropské unie a jejím aktuálním, nyní rakous-
kým předsednictvím), kdy jsou v rámci pro-
bíhajících vyjednávání vedených českými
úředníky prosazovány při tvorbě evropských
předpisů zájmy ČR a tedy i českých podni-
katelů. RKS mají při svých úřadech zřízena
všechna ministerstva a dále Český statistický
úřad, Česká národní banka a jiné instituce. 

OBLASTI SPOLUPRÁCE
Na základě výzvy a žádosti o spolupráci,
s kterou se úřad HK ČR na tyto orgány stát-
ní správy v ČR obrátil, byla prozatím navázá-
na systematická spolupráce s: 
• Úřadem vlády ČR, odborem reformy regu-
lace a ústřední státní správy, který se zabývá

především problematikou tzv. „Better Regu-
lation“, která má bezprostřední dopad na
snižování administrativní zátěže pro podnika-
tele.
• Ministerstvem průmyslu a obchodu, odbo-
rem ochrany spotřebitele a vnitřního obcho-
du a odborem vnitřního trhu a služeb EU;
MPO vyjednává především tzv. směrnici
o spotřebitelském úvěru, je gestorem pro
problematiku Lisabonské strategie v částech
mikro a makroekonomika a gestorem pro
negociace a monitoring legislativního proce-
su tvorby nové směrnice o službách.
• Ministerstvem spravedlnosti, odborem
Evropské unie, které mimo jiné v oblasti
obchodního práva vyjednává směrnici o prá-
vech akcionářů.
• Ministerstvem životního prostředí, které je
mimo jiné spolugestorem pro negociace
o nové chemické legislativě REACH. 
• Ministerstvem informatiky, odborem evrop-
ské integrace a mezinárodní spolupráce,
které v rámci pracovní skupiny Rady EU pro
telekomunikace a informační společnost
vyjednává zejména témata jako eGovern-
ment, bezpečnost sítí a informační bezpeč-
nost, i2010, follow-up k Světovému Sumitu
o informační společnosti a politika spektra.
• Ministerstvem dopravy, odborem pro zále-
žitosti EU.
• Českou národní bankou, odborem EU
a mezinárodních organizací, která se jako 

hlavní spolugestor podílí spolu s Minister-
stvem financí na zavádění měny Euro v ČR.
• Českým statistickým úřadem, který spravu-
je resortní koordinační skupinu pro statistiku
související s členstvím ČR v EU.

FORMY KOMUNIKACE
Ve všech naznačených oblastech je spolu-
práce úřadu HK ČR s příslušnými institucemi
velmi úzká - úřady se na nás obracejí
s žádostmi o připomínkování instrukcí na
jednání, komplexních rámcových pozic ČR
k určité problematice, informují o jednáních
na národní i evropské úrovni a poskytují nám
zápisy jednání pracovních a poradních orgá-
nů evropských institucí. 

V případě zájmu o účast na připomínkování
těchto materiálů či zasílání informací
o popsaných evropských tématech se může-
te obracet na právničku odboru EU a zahra-
ničních vztahů úřadu HK ČR Mgr. Terezu
Šamanovou (tel.: 296 646 604, e-mail:
Samanova@komora.cz).

Evropská legislativa
a její pfiipomínkování

Další zastávka na šanghajské komoře.
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âínsk˘ trh je velmi pfii-
taÏliv˘ pro v˘vozce i pro
zahraniãní investory.
Zhruba 1,3 miliardy oby-
vatel pfiedstavuje ãtyfiná-
sobek kapacity celého
evropského trhu. Ov‰em
sami ãín‰tí pfiedstavitelé
otevfienû konstatují, Ïe
pfiibliÏnû 500 milionÛ
z nich Ïije v chudobû.
Pfiesto, Ïe prakticky ne-
existují Ïádné pobídky
pro vstup do ãínské eko-
nomiky, zahraniãní firmy
mají o pozice v âínû
velk˘ zájem. Podnûty
k tomuto zájmu zadal
obrovsk˘ trh a reformy
ãínské vlády, díky kter˘m
se rozvinula vytipovaná
mûstská centra na
v˘chodû a jihu âíny.
V souãasné dobû se pro-
jednává také zámûr
pozdvihnout stfiediska
v západních oblastech
âLR.

Tyto a jiné informace vyplynuly
z doprovodné podnikatelské
mise do Číny a Vietnamu, která
měla umožnit českým podnika-
telům využít oficiální návštěvy
předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Lubomíra Zaorál-
ka ke svým podnikatelským
záměrům ve spolupráci s CCPIT
(China Council for the Promoti-
ons of Bilateral Trade), Generální
obchodní komorou Hong Kongu
a Vietnamskou obchodní a prů-
myslovou komorou v Hanoji
a Hočiminově městě. České
firmy projevily spokojenost jak
s organizací mise, tak s jedná-
ním s čínskými a vietnamskými
partnery. Výsledkem jednání byly
konkrétní nabídky na spolupráci.
Například firma Flahsteel již
během cesty uzavřela kontrakt
na dodávku trafo plechů
s pekingskou firmou. Předseda
PSP ČR pak při oficiálních jed-
náních intervenoval podporu
v těchto aktivitách.
Účastníky cesty byli i Jaromír
Drábek, prezident HK ČR
a David Füllsack, projektový
manažer HK ČR, kteří absolvo-
vali jednání s architektem Janem
Bendou týkající se založení Čín-
sko-české smíšené komory. HK
ČR přímo nepodpořila tento
záměr a navrhla napojení aktivit
této komory na již stávající
česko-čínské aktivity. 

Do Číny připraven
Jaké jsou možnosti a rizika pro
české firmy v ČLR? Tlumočník
českých představitelů v Číně Vít
Vojta mimo jiné provozuje pora-
denskou praxi a pomáhá čes-
kým podnikatelským subjektům
zajišťovat některé náležitosti
v souvislosti s pokusem vstoupit
na čínský trh. "Největší problém
je v tom, že většina firem si
nepřipravuje podklady pro stra-
tegický marketink. Spokojí se
s kontaktem do Číny, který zís-
kají na veletrhu, a to nemusí být
vždy postačující. Je to zřejmě
způsobeno snahou ušetřit výda-
je spojené se zajištěním informa-
ce ze dvou nezávislých zdrojů.
Firmy by si také měly uvědomit,
že je třeba připravit se v Číně na
delší období bez zisku, není
výjimkou, že po dvou letech na
sebe výdělky stále nechávají
čekat,“ tvrdí.
Klíčovým problémem je jazyková
bariéra. Až na výjimky není
možné mluvit anglicky bez čín-
ského tlumočníka dokonce ani
se zástupci firem, kteří byli
pozváni na setkání se zástupci
českých firem v Pekingu. Orien-
tovat se v čínském právu je
v Číně pro cizince rovněž znač-
ně nesnadné. Lepší situace je
v Hongkongu, kde je zaveden
anglosaský právní systém.

Malé problémy ve velké Číně
Ti, kteří v Číně již působí, nezříd-
ka přicházejí s postřehem, že se
oficiální podmínky pro zahraniční
partnery často liší od reálné situa-
ce.
Není výjimkou, že místní finanční
úřady v ČLR přicházejí s rozsáh-
lejšími požadavky než jaké by
měly být podle celostátních
předpisů. Firma obvykle řeší
takový problém tím, že se obrátí
na centrální moc v zemi. Může
tak učinit například prostřednic-
tvím obchodního oddělení
zastupitelského úřadu země, ze
které přichází, musí si však být
vědoma, že podle platných
zákonů je tento úřad subjektem
čínského práva. Zmíněná kom-
plikovaná jednání na nižších
úrovních velmi často firmu
vyčerpají a ona z Číny raději
odejde. K riskantnímu a ztráto-
vému podnikání může přispět
i zaběhlý zvyk nelegálního kopí-
rování technologií, zboží a zna-
ček. V této souvislosti připo-
meňme, že přímo v Pekingu,
nedaleko od sídla ústřední vlády,
se nachází několik obchodních
domů, kde se prodává textil
a obuv kopírující nejvěhlasnější
světové módní značky, samo-
zřejmě s jejich "originálními"
značkovými nášivkami. Vše se
prodává v přijatelné kvalitě a za
velmi nízké ceny.

Miroslav Grüner, David Füllsack

Foto: David Füllsack

Ministerstvo průmyslu a obchodu orga-
nizuje národní výstavu České republiky
v moderním veletržním areálu města
Shenyang. Česká účast bude organizo-
vána při příležitosti mezinárodního
veletrhu China International Equipment
and Manufacturing Exposition zaměře-
ného především na strojírenství v mezi-
národně prestižní hale výstaviště ve

dnech 30. 8. - 3. 9. 2006. Předpokládá
se, že ČR představí nejen strojírenskou
produkci, ale i produkci spotřebního
charakteru, včetně služeb agentury
Czech Tourism. Na výstavišti se také
bude konat EURO-ASIA Manufacturing
Aliance, kde budou mít čeští vystavo-
vatelé možnost navázat užitečné kon-
takty nejen s představiteli provincie

Liaoning, ale i se zahraničními podnika-
teli. Ministerstvo obchodu a průmyslu
zde pořádá samostatnou národní
výstavu, kde se podnikatelé mohou
prezentovat za minimální finanční
náklady, ostatní náklady hradí MPO.
Více informací najdete na internetových
stránkách MPO - www.mpo.cz

Pozvánka na výstavu do Číny

Podnikání v zemi draka 
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Tunisko

Maroko

Delegace podnikatelÛ doprovodila pfiedsedu vlády Jifiího
Paroubka na jeho oficiální náv‰tûvû Tuniska a Maroka ve
dnech 12. aÏ 14. února 2006. Cílem cesty bylo pfii jednáních
s tunisk˘mi a marock˘mi partnery podpofiit rozvoj obchod-
ních vztahÛ âR s tûmito zemûmi. V podnikatelské delegaci
byly zastoupeny firmy z oboru stavebnictví, geologie, náfia-
dí a nástrojÛ, chemického prÛmyslu, dfievafiského prÛmys-
lu, v˘roby sanitárního zafiízení. V delegaci byli téÏ zástupci
âeskoslovenského ústavu zahraniãního, primátor Karlo-
v˘ch Var a âesko-arabské obchodní komory.

Podnikatelé navštívili jeden z úspěšných pří-
kladů česko-tuniské spolupráce společný
podnik Plazma-Glass a AluGlass, který
zpracovává tabulové sklo české proveni-
ence a dodává jej v podobě hotových
výrobků – oken, výloh, stavebních prvků –
tuniským zákazníkům. Spolumajitel firmy
Fawzi M’rabti uspořádal na počest před-
sedy vlády přátelské neformální setkání.
Vedle představitelů jeho firmy, tuniských
podnikatelů a novinářů jsme se setkali
rovněž s jeho českým partnerem Ing.
Kostkou, předsedou představenstva
a generálním ředitelem firmy Geosan,
která se úspěšně prosadila na tuniském
trhu a vyhrála nedávno veřejnou soutěž na
výstavbu velkého kulturního centra v hlav-
ním městě Tunisu. 

Stabilita, turismus, obchod

Hlavní podnikatelské setkání se uskuteč-
nilo 13. 2. v Domě exportérů (Maison de
l’exportateur), v němž sídlí tuniská obdo-
ba CzechTradu agentura CEPEX. Spolu-
organizátorem semináře z tuniské strany
byla UTICA, s níž má HK ČR smlouvu
o spolupráci. Po úvodních prezentacích
proběhla dvoustranná obchodní jednání
mezi firmami. 
Tunisko je Čechům velmi dobře známé
díky tisícům turistů, kteří zde tráví dovole-
nou na oblíbených místech v Hamametu,
Sfaxu nebo Sousu. Pro rozvoj vzájemných
obchodních styků je pozitivní, že se jedná
o jednu z nejstabilnějších zemí v oblasti,
trvale se úspěšně rozvíjející (5% přírůstek
HDP) a modernizující. Tunisko zvládlo bez
velkých potíží dopady asociační dohody
s EU, která znamenala otevření trhu
evropským výrobkům. Dokázalo při tom
této dohody využít k prosazení svých
výrobků na evropských trzích. Českým
podnikatelům nabízí země výhody, jako
jsou rozsáhlé kontakty do sousedních
zemí a do celé Afriky. Tuniští podnikatelé
by zase mohli využít členství ČR v EU
a naše vztahy s východními sousedy.
Podle českých statistik dosáhl náš vzá-
jemný obchod v loňském roce nárůst
o téměř 40 %. Dovozy z Tuniska (34 mil.
USD) převýšily o 4 miliony USD naše
vývozy (30 mil. USD). Je však zřejmé, že

mnoho tuniských výrobků k nám proudí
přes zprostředkovatele v západoevrop-
ských zemích.

Velký marocký trh

Pokud jde o Maroko, je v mnoha aspek-
tech podobné Tunisku - jde rovněž
o zemi, která má asociační dohodu s EU
a usiluje o budování moderní infrastruktury
a ekonomiky. Maroko má však třikrát více
obyvatel než Tunisko a představuje tedy
mnohem větší trh. V posledních letech se
Maroko začalo rozvíjet velmi dynamicky
a má vysoké přírůstky HDP (přes 5 %),
nízkou inflaci a zadlužení. Česko-marocké
vztahy mají proto velmi dobré perspektivy
dalšího rozvoje. Vzájemný obchod vzrostl
proti předchozímu roku o více jak jednu
třetinu a vykázal po sedmi letech aktivní
bilanci (vývoz činil 37 mil. USD a dovoz 34
mil. USD). Marocké oficiální statistiky
vykazuji ještě větší výsledek ve prospěch
českého vývozu. Jde zřejmě opět o rozdíly
způsobené vývozem zboží českého půvo-
du přes třetí země a stejně tak marockých
výrobků do ČR přes francouzské
a německé obchodní firmy. Maroko má
velký ekonomický potenciál, připravuje se
zde řada velkých infrastrukturních projektů
zejména v oblasti energetiky, zavlažování,
silnic, hotelů apod. 

Mise splnila účel

Podnikatelského setkání pořádaného
Rabatskou obchodní a průmyslovou
komorou se zúčastnil i předseda vlády Jiří
Paroubek, který hovořil o vývoji české eko-
nomiky a vzájemných vztahů. Na závěr
bylo podepsáno Memorandum o spolu-
práci mezi Rabatskou OPK a HK ČR. Spo-
kojenost účastníků podnikatelské mise
byla potvrzením toho, že tato návštěva
splnila svůj účel a to nejen na politické
úrovni, ale i v oblasti hospodářské spolu-
práce. Obě partnerské organizace jak
v Tunisku, tak i v Maroku přislíbily zorgani-
zovat v dohledné době reciproční návštěvy
jejich podnikatelů v ČR, aby vzájemný dia-
log pokračoval a mohl přinést konkrétní
výsledky.

Tunisko je Čechům velmi dobře známé.

Hlavní město Brasilia se

může pochlubit moderní

architekturou.

Tento výběr se opírá o rostoucí ekonomickou
váhu obou zemí a jejich tradiční postavení
v českém exportu. Brazílie je šestou největší
ekonomikou světa a představuje dnes prů-
myslovou mocnost, která úspěšně konkuruje
na světových trzích svými výrobky. Brazilský
export roste přes posilující místní měnu reál,
který se již z dřívějšího propadu až na 4 reály
za USD vyšplhal k dnešnímu kurzu kolem 2
reálů za USD. To otevírá prostor pro mož-
nosti dovozů do Brazílie. Argentina patří
k nejrychleji rostoucím ekonomikám Latinské
Ameriky, když její růst HDP se pohybuje mezi
6 - 7 % ročně a zdá se, že se Argentina již
vzpamatovala z deprese, která ji postihla
koncem 90. let minulého století.
Zlepšující se hospodářská situace stimuluje
i rostoucí vzájemný obchod. Export do Brazí-
lie vzrostl v roce 2005 oproti roku předchozí-
mu o 150 % a do Argentiny o jednu třetinu.
V obou případech však Česká republika více
dováží, než vyváží. 

Nevyužité šance

Přes růst exportu nejsou možnosti uplatnění
českých výrobků a služeb na místním trhu
zdaleka vyčerpané. Brazílii chybí infrastruktu-
ra, začíná řešit problémy spojené se znečiš-
těním životního prostředí, budují se nové
výrobní kapacity. Příkladem může být obor
cukrovarnického průmyslu, kde se počítá
s renovací a výstavbou asi 50 cukrovarů, kde
by mohly nalézt uplatnění i výrobky z České
republiky. 

Hlavní město Brasilia působí poněkud chlad-
ným dojmem uměle vytvořené metropole.
I když jsou zde všechny centrální úřady,

obchod a podnikání jsou zastoupeny jen
minimálně. Přesto jsme měli možnost se
v sídle ministerstva zahraničních věcí setkat
se zajímavými představiteli brazilských firem
z oboru stavebnictví, realit a financí. Kon-
trastem s klidným hlavním městem byla
krátká zastávka v Rio de Janeiru, které kypí
životem.
Zde jsme se setkali s uchazečem o titul
honorárního konzula ČR Sobotkou, kraja-
nem, který odešel z vlasti po druhé světové
válce a dnes patří mezi významné obchodní-
ky v tomto městě. Existence honorárního
konzula určitě přispěje k navazování obchod-
ních vztahů mezi českými a brazilskými pod-
nikateli. 

Krajánci nezůstávají stranou

Ve volném nedělním dnu jsme navštívili jednu
z přírodních zajímavostí Latinské Ameriky,
vodopády na řece Iguazú. Tato nevšední
podívaná byla ukázkou nádherné přírody
tohoto kontinentu. Vedle obrovské masy
vody padající z výše stovky metrů do vroucí-
ho kotle byla zážitkem i absolutní čistota
podél cestiček a lávek v národním parku.
Dalším velkým zážitkem bylo setkání s něko-
lika desítkami krajanů, kteří přišli pozdravit
předsedu vlády a jeho delegaci. Většinou jde
o lidi, kteří již po několik generací žijí
v Argentině, mnozí z nich umějí už jen pár
českých slov, ale stále cítí vřelý vztah k vlasti
svých předků. Jejich soubor Lípa nám před-
vedl několik lidových tanců ve vzorném pro-
vedení. 
Krajané mohou svými kontakty napomoci
i při podnikatelských záměrech českých
firem.

Hlavní podnikatelské setkání se uskutečnilo
v Buenos Aires za přítomnosti předsedy
vlády ČR, který přednesl úvodní slovo. Ze
všech vystoupení – jak z argentinské strany
tak i z české – zaznívaly výzvy k zintenzivnění
podnikatelských vztahů. Jako příklad úspěš-
né české investice v Argentině a sousedních
státech bylo vystoupení představitele firmy
ZKL Rodamientos (kuličková ložiska), která
již po několik let působí na těchto trzích
a jejíž obrat neustále roste.
O možnostech spolupráce pak jednali čeští
účastníci se svými argentinskými partnery ve
dvoustranných jednáních, která pokračovala
i v průběhu pracovního oběda na českém
velvyslanectví. 

Pro ty, kdož navštívili tyto země poprvé v živo-
tě, to bylo určitě objevení nového světadílu,
nových potenciálních možností expanze na
tyto trhy. Pro ty zkušenější šlo o potvrzení, že
obě země byly právem označeny za prioritní
pro český export, a jak vyplynulo z vystoupení
představitelů české vlády, je možné očekávat
v tomto směru i cílenou podporu.

Text a foto: Ivan Voleš,

ředitel odboru EU a mezinárodních vztahů HK ČR

Oficiální název:
Marocké království
Hlavní město:
Rabat-Salé
Rozloha:
710 850 km2

Počet obyvatel:
29,6 mil. 
Oficiální jazyk:
arabština. Vedle ní 
je v úředním styku
běžně používána 
francouzština.
Státní zřízení:
království
Hlavní náboženství:
státním náboženstvím 
je islám (95 % obyv.);
křesťanství (4 % obyv.) 
- postupně se snižuje
ve prospěch islámu.
Čas:
SEČ -1
Měna:
marocký dirham
(MAD)

Latinská Amerika
oprávnûné priority pro ãesk˘ export

Vztahy s Tuniskem a Marokem
se úspû‰nû rozvíjejí

Skupina podnikatelÛ 
zastupujících 11 ãesk˘ch 
firem v˘znamn˘ch ve sv˘ch 
oborech (energetika, 
chemick˘ a potravináfisk˘ 
prÛmysl, telekomunikace, ãistiãky odpadních
vod, mûstsk˘ mobiliáfi, bankovnictví) doprová-
zela pfiedsedu vlády Jifiího Paroubka na jeho
cestû do Brazílie a Argentiny V nedávno
schválené strategii prosazování obchodnû
ekonomick˘ch zájmÛ, kterou zpracovalo
ministerstvo prÛmyslu a obchodu, byly obû
zemû oznaãeny jako prioritní.

Krajanské spolky najdeme po celém světě.

Oficiální název: 
Tuniská republika
Hlavní město:
Tunis
Rozloha:
163 610 km2

Počet obyvatel:
9 974 722
Oficiální jazyk:
arabština
Státní zřízení:
republika
Hlavní náboženství:
98 % muslimové 
(islám sunnitského rítu)
Čas:
GMT + 1 hod.
Měna:
tuniský dinár TND



V úvodním slovu Jaromír Drábek potvrdil, že
se vzájemně názorově shodli ohledně otázek
týkajících se EU na jednotný trh, Lisabon-
skou strategii, projednávanou směrnici
o službách nebo otázek přechodného obdo-
bí pro volný pohyb pracovních sil. 
Poté se slova ujal Bill Midgley, který pronesl
několik obecných komentářů o evropských
záležitostech. Největší část setkání byla
věnovaná otevřené diskuzi, kde se probírala
témata související především s komunikací
Britských obchodních komor BBC s vládou,
správou a samosprávou, členstvím v BCC,
postavením britského průmyslu. Hledaly se
také odpovědi na další otázky: Jak moc jsou
evropské podniky ohroženy asijskou konku-
rencí a Dálným východem obecně? Co je
možné dělat pro to, aby byly evropské pod-
niky více konkurenceschopné? V neposlední
řadě se diskuze zaměřila na přílišnou byro-
kracii při vyřizování žádostí o dotace z evrop-
ských fondů.

Pohled Britských obchodních komor 
na záležitosti Evropy

Na začátku diskuze Bill Midgley zdůraznil, že
britská podnikatelská komunita je součástí
Evropy, i když ne zcela vždy souhlasí s tím,
co se v Evropě děje. Evropa je podle jeho
názoru příliš zahleděna do sebe, nevnímá
okolní svět, což jen stvrzuje legislativou
a regulativy, které pocházejí z Bruselu. Je
toho názoru, že je nutné nastolit rovnováhu
mezi legislativou a konkurenceschopností
evropských podniků, které jsou nyní ohrože-
ny ostatními světovými ekonomikami, zejmé-
na pak ekonomikou Číny, Indie, Dálným
východem obecně a v blízké budoucnosti
také ekonomikou Jižní Ameriky, která má
rozsáhlé zdroje a početnou populaci. Tyto
země rychle rozvíjejí své tempo a vytvářejí
legislativu, která nemusí zohledňovat legisla-
tivu evropskou. Doba, kdy Evropa předbíhala
celý svět díky technologiím, znalostem

a mírou vzdělanosti, je pryč. Například Čína
v mnoha směrech Evropu předbíhá, má vyšší
počet vysokoškoláků, používá stejně vyspělé
technologie, proto je v Evropě podle slov
Billa Midgleyho nutné odstraňovat obchodní
bariéry. 
Prezident BCC dále podotkl, že komora je
zásadně pro přijetí směrnice o službách a ti,
kteří ji odmítají, vracejí podle jeho názoru Evro-
pu zpět do minulosti. Postoj Britských
obchodních komor k volnému pohybu pracov-
ní síly je zcela pozitivní, pracovní síla má být
vzdělaná a vzdělání musí být patřičně využito. 
Na závěr své úvodní řeči uvedl domněnku,
že pokud zůstane Evropská ústava ve znění,
ve kterém byla předložena v roce 2004
a 2005, nemá ve Velké Británii šanci být
voličstvem přijata. V otázce EU dále pouká-
zal na nutnost těsných styků mezi podnika-
teli a Bruselem bez prostřednictví vlád, pro-
tože hlas podnikatele má být slyšen tam,
kde je třeba.
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„Hlas podnikatele musí b˘t sly‰et,“
tvrdí prezident Britsk˘ch obchodních komor

Bill Midgley

Euroklub HK âR pfiipravil na 7. bfiezna v budovû Hospodáfiské 
komory âR diskuzní setkání vûnované tématu „Zku‰enosti 
Britsk˘ch obchodních komor se zlep‰ováním podnikatelského 
prostfiedí.“ Hosty setkání byli Jaromír Drábek, prezident 
Hospodáfiské komory âR, Bill Midgley, prezident Britsk˘ch 
obchodních komor (BCC), a generální fieditel Britsk˘ch 
obchodních komor David Frost.

„Potřebujeme mít kontakty s těmi, kteří sedí
v Bruselu a musíme jim vysvětlit, jak podni-
katelé přemýšlejí, protože mnoho lidí ve
vládě má jen malé zkušenosti s podnikáním,
jde nám říkat co a jak, ale je třeba, aby si
uvědomili, že mluví s námi, nikoli k nám, a já
chápu potíže, které tato změna vyvolá, ale
nezabrání nám to v lobbyingu, ve vytváření
tlaku tam, kde je to potřeba,“ řekl Bill Midg-
ley. Dále uvedl, že těsné styky s vládou
a legislativci by měli mít podnikatelé také na
státní úrovni. Evropské ekonomiky vytvářejí
zisk a role vlády je bohatství rozdělovat –
v tom mají vlády široké politické krytí. Upo-
zornil však na nebezpečí, které plyne ze stá-
tem řízeného hospodářství, což by znamena-
lo velké ohrožení podnikatelské budoucnosti. 

Komunikace BCC s vládou, státní 
správou a samosprávou

Prezident BCC přiznal, že se pravidelně

schází s jednotlivými ministry a společně si
vyměňují názory na podnikání. Uvedl, že se
nyní scházejí čtyřikrát do roka s ministrem
financí, dále pak s ministrem dopravy, škol-
ství a vzdělání, s ministrem práce a penzijní-
ho pojištění, obchodu a průmyslu
a v poslední době také s premiérem. Ve
Velké Británii se podniká řada setkání se
zaměstnanci ministerstev, kde se diskutuje
zejména legislativa z pohledu ministerstev
a podnikatelské komunity. „Je to trvalý dialog
na všech úrovních a je to základ toho, aby
podnikání v národní ekonomice mohlo hrát
významnou roli,“ pronesl Bill Midgley.

Členství v komoře

Britská obchodní komora je složena z 50
akreditovaných komor, zastupujících přes
100 000 podniků, které celkem zaměstnávají
5 milionů zaměstnanců. „To je základ naší
autority,“ uvedl David Frost na dotaz vznese-
ný z publika, odkud je odvozena autorita
komory. Britská obchodní komora nemá for-
mální autoritu, spolupracuje s vládou, odbory
a podniky a autoritu si musí vydobýt přede-
vším svou důvěryhodností. 
Členství v BCC je dobrovolné, ale na druhou
stranu dodává podnikům vyšší hodnotu,
uvedl David Frost. Komunikace mezi členy
a komorou pak probíhá na lokální úrovni 50
akreditovaných komor, z nichž největší je
Manchesterská obchodní komora se 7000
členy.

Postavení britského průmyslu aneb 
britské podniky v Čechách

Z diskuze vyplynulo, že výrobní základna ve
Velké Británii je stále menší, i když má brit-
ské hospodářství za sebou 10 dobrých let
stability. Příčinu spatřuje prezident BCC ve
skutečnosti, že Velká Británie nebyla součás-
tí eurozóny, výdaje ve spotřebě narůstaly,
což vedlo ke zvýšení cen bydlení, což mělo
za následek další utrácení v oblasti spotřeby.
Za důležitou součást hospodářství považuje
Bill Midgley Londýn, který je významným
světovým finančním centrem, od kterého se
odvozují vysoké příjmy z provozu bank,
pojišťoven a kapitálového trhu obecně. Záro-
veň vyjádřil obavy o krátkodobou budouc-
nost britského hospodářství. Na otázku, proč
přesouvají britské podniky své výroby do
České republiky, odpověděl, že v ČR jsou
nižší mzdové náklady, vyšší investice do
vybavení, vzdělaná pracovní síla, které má
Velká Británie nedostatek. 

Asijská konkurence

Dalším tématem diskuze bylo postavení
evropských podniků v porovnání s asijskou
konkurencí. Bill Midgely zdůraznil fakt, že se
výroba přesunuje stále více do Číny, což
představuje problém nejen pro Velkou Britá-
nii, ale pro celou Evropu. Prezident BCC
uvedl příklad generálního ředitele firmy 
Peugot Citroën, který minulý týden v Ženevě
vytýčil cíl, že třetinu výroby komponentů pře-

místí na Dálný východ, do nízkonákladových
zemí, poté ale řekl, že je to cíl nízký a že
vyspělost výrobků v Číně je tak vysoká, že
opustí tento cíl a půjde výš. Čína potenci-
onálně představuje obrovský trh, nadále se
bude rozvíjet a bohatnout, naroste její střední
třída, která bude požadovat sofistikované
evropské výrobky. Podle odhadů bude její
střední třída představovat 350 milionů lidí,
což je celková nynější populace EU. Dále
uvedl, že je možné vytvořit obchodní bariéry
proti dovozu výrobků z Číny, ale že pro Evro-
pu není dobré přežívat jako samostatná jed-
notka, protože mnoho surovin a zboží je
dováženo a naopak své zboží je nutno vyvá-
žet i do mimoevropských zemí. 
„Ekonomiky Indie a Číny jsou dnes tak
vyspělé, že Evropu předběhnou. Je tedy
třeba lépe investovat, zlepšit pracovní prakti-
ky a dosahovat vyššího vzdělání, aby Evropa
byla schopna udržet náskok před těmito
zeměmi,“ řekl Bill Midgley. 
Generální ředitel BCC David Frost dodal:
„Evropský sociální model je neudržitelný, lidé
chtějí více peněz za kratší pracovaní dobu,
požadují více volna a svátků. Zároveň se
jedná o ekonomiky, kde existuje vysoká
daňová zátěž.“ 

Brusel: formy komunikace a přemíra
byrokracie

Pohledy publika na přílišnou byrokracii při
žádání o evropské fondy se setkaly s názo-
rovou shodou obou hlavních hostů setkání.
V diskuzi se také probíralo to, jaké formy
komunikace používají britské podniky při
žádosti EU o dotace. Odpověď zněla, že se
vybere organizace v určitém sektoru,
jsou zaškoleni vybraní lidé, peníze pak jdou
vládním agenturám, které pracují na regionál-
ní bázi a se kterými jednají podniky, případně
komory. „Není to o tom, jak prospět jednotli-
vým subjektům, ale jde o podporu infrastruk-
tury,“ prohlásil David Frost.
Bill Midgley poté položil otázku, jestli regula-
ce pochází z Bruselu nebo z Prahy. V přípa-
dě Velké Británie pochází regulace často
z Londýna. Velkou míru byrokracie ilustroval
na podobě žádosti o dotace z fondů EU pro
malou mlékárnu. Ve Velké Británii obsahují
tyto podklady 72 stran, v Irsku 13 stran, ve
Francii 7 stran. Uvedl, že veškerá regulace
není špatná, ale měla by být minimální.
Diskutovalo se i o postavení Bruselu a přístu-
pu evropských podniků k němu. Bill Midgley
uvedl, že je nutné rozlišit to, co je opravdu
potřeba, a to, co si v Bruselu myslí, že je
třeba. „Hodně toho, co se děje v Bruselu, je
o Bruselu a nikoli o Evropě jako celku, a to je
třeba přerušit,“ uvedl. David Frost zdůraznil,
že zároveň podniky ve Velké Británii nemo-
hou očekávat, že jim Brusel vyřeší jejich pro-
blémy. „Evropa není schopna se vypořádat
s ekonomickými výzvami, odpověď závisí na
státní úrovni,“ dodal.

Zpracovala: Helena Jílková

Foto: Táňa Švrčková

Britská obchodní komora v ČR
vznikla v dubnu 1997. Působí nezávisle
na Britském velvyslanectví v ČR, ale
udržuje dobré vztahy s jeho obchodním
& investičním oddělením.
Členství: Členem je 330 společností.
Členem se může stát každá společnost
či jednotlivý podnikatel, podporující cíle
komory.
Sídlo: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Poslání: Podporovat a propagovat
obchodní vztahy mezi Velkou Británií
a Českou republikou, pomáhat při zlep-
šování konkurenčního a tržního prostře-
dí v ČR a poskytovat platformu pro
vytváření nových obchodních příležitos-
tí. Britská obchodní komora byla jedním
ze zakládajících členů Euro-Czech
Forum. Je členem Rady Britských
obchodních komor v kontinentální Evro-
pě (COBCOE) a v roce 2004 získala
prestižní ocenění Komora roku 2004
(Chamber of the Year 2004 award).
Zdroj: www.britishchamber.cz

The British Chambers 
of Commerce in UK
(Britské obchodní komory
ve Velké Británii) 
BCC je nevládní a neziskové organiza-
ce, která je vlastněna a řízena svými
členy. Skládá se z 50 akreditovaných
komor zastupujících 100 000 podniků,
které zaměstnávají celkem 5 milionů lidí.
Členství: dobrovolné
Sídlo: 65, Petty France, London
SW1H 9EU
Zdroj: www.britishchambers.org.uk



Mobilita

Společnost Samsung na německém veletrhu představila řadu
nových výrobků ze tří oblastí: telekomunikací, digitálních médií
a informačních technologií. Jejich společným jmenovatelem je
mobilita a všechny představují to nejprogresivnější, co momentál-
ně tyto obory nabízejí. Jedná se například o moderní technologii
na networking, technologii tzv. infotainmentu a produktovou řadu
LCD televizorů s novým designem. Mezi novinky od této společ-
nosti se řadí i první mobilní telefon na světě, který má ve výbavě
desetimegapixelový fotoaparát. Světové prvenství získala tato
společnost i mobilním telefonem, jenž je možné využívat jako pře-
hrávač digitálních hudebních souborů - má interní harddisk
s kapacitou 8 GB. Výčet premiér pokračuje nejtenčím vysouvacím
telefonem, jehož součástí je i třímegapixelový fotoaparát. K světo-
vým „nej“ se u přenosových technologií společnosti Samsung řadí
v současnosti nejrychlejší mobilní technologie přenosu dat, tzv.
High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Společnost vyrábí
i největší televizor na světě a může se pochlubit i nejmenší multi-
funkční laserovou tiskárnou na světě, ale i prvním velkokapacitním
jukeboxem, který využívá k archivování hudebních souborů pevný
flashový paměťový modul.

Univerzální dálková ovládání

Pohodlné užívání je ústředním tématem nabídky produktů společ-
nosti Fujitsu Siemens Computers pro digitální domácnosti: Spo-
lečnost na veletrhu CeBIT představila své nové univerzální dálko-
vé ovládání, které ukončí éru mnoha různých ovladačů pro jedno-
tlivé přístroje v obývacím pokoji. Elegantní ovladač v ergonomic-
kém provedení dokáže ovládat veškerá zařízení řady „living home”
včetně systémů založených na operačním systému Microsoft
Media Center. Kromě všech produktů společnosti Fujitsu Siemens
Computers jím lze ovládat i jakékoli jiné zařízení (např. domácí
kino) řízené infračerveným dálkovým ovládáním. 

Stanu se menším… a nejvýkonnějším

Nejmenší bezdrátový projektor na světě, nejmenší 6megapixelový
digitální fotoaparát na světě a vysoce výkonné LCD televizory
představují pouze několik z mnoha inovativních produktů, které
BenQ na veletrhu CeBIT 2006 vystavuje.
Pod heslem „Objevujeme Hi-Def zážitek“ společnost BenQ
poskytne pohled do současného životního stylu s produkty

s vysokým rozlišením. Nabídka „Hi-Def“ produktů společnosti BenQ
zahrnuje LCD televizory, LCD monitory, projektory s vysokým rozliše-
ním stejně jako Joybooky, které získaly ceny za design, mechaniky
pro zápis dat, digitální fotoaparáty, skenery, multifunkční zařízení,
média a periférie.

Fotografický deník, který se ve vašem mobilu píše sám

Nokia vyvinula software Lifeblog, který je určen exkluzivně pro řadu
Nokia Nseries. Nová verze Nokia Lifeblog nabízí uživatelům jednodu-
ché řešení pro ukládání, správu a sdílení osobního multimediálního
obsahu, který vytvořili. Je to něco na způsob fotografického alba
a deníku, který se ale píše sám.
Stejně jako u předchozích verzí Nokia Lifeblog, i v nové verzi si
můžete vytvořit bohatý osobní multimediální deník, který bude obsa-
hovat fotografie, videoklipy, zprávy i textové poznámky, přičemž vše
bude uloženo na jednom místě. Vzhledem k tomu, že obsah je uspo-
řádán chronologicky, snadno se prochází, prohlíží i sdílí, a to jak na
mobilním zařízení, tak na kompatibilním PC. Nová verze Nokia Lifeb-
log staví na předchozích verzích a k obsahu přidává ještě audio
poznámky a další cenné kontextové informace, například položky
z kalendáře nebo informace o konkrétním místě. Snímky a videoklipy
jsou tak zasazeny do kontextu, v němž byly pořízeny, a společně
tvoří bohatou koláž chronologických záznamů.

Televize v mobilu - začíná se fotbalem

Letošní fotbalové mistrovství světa se stane testovacím obdobím
společnosti Siemens pro televizi v mobilním telefonu, přičemž maso-
vé rozšíření této technologie se předpokládá nejpozději do příštích
olympijských her v roce 2008.

Komunikace přes internet 

Díky prudkému rozvoji širokopásmového přístupu na internet i díky
rostoucímu počtu lidí, kteří přes Internet uskutečňují hovory nebo
videohovory, stoupají prodeje náhlavních sad a webových kamer.
Společnost Logitech od roku 2001 dosud prodala na celém světě 
17 miliónů náhlavních sad pro PC a během prvních tří čtvrtin součas-
ného fiskálního roku společnosti (duben-prosinec) se prodeje náhlav-
ních sad Logitech zvýšily o 78 procent v porovnání se stejným obdo-
bím předchozího fiskálního roku. Společnost Logitech představila

čtyři nové cenově dostupné webové kamery, které lidem usnadňují
uskutečňování živých videohovorů pomocí aplikací, jako jsou napří-
klad Skype a MSN Messenger. Nové modely webových kamer se
všechny vyznačují novou minimalistickou verzí charakteristického
designu ve tvaru oka, který je jedním z nejrozpoznatelnějších tvarů
v počítačovém oboru.

Aktualizace softwaru telefonu jediným stiskem tlačítka

BenQ Mobile na veletrhu CeBIT 2006 jako první představila komplex-
ní službu „Services over Air“ (S.O.A.). Tyto bezdrátové služby umož-
ňují pohodlnou a rychlou diagnostiku, konfiguraci, modifikaci a perso-
nalizaci mobilních telefonů společnosti BenQ-Siemens. Díky tomuto
řešení můžete rozšířit a aktualizovat software svého telefonu, kdykoliv
a kdekoliv. Kompletní balíček služeb se skládá ze čtyř kategorií: soft-
warové aktualizace, diagnostiky na dálku, stahování mobilního obsa-
hu a aktualizace nastavení mobilu. Za tuto službu se účtují pouze
normální operátorské poplatky. 

A slovo na závěr

Samozřejmě že toho bylo k vidění mnohem více. Jenomže jakkoli to
zní slabošsky, není v lidských silách ani projít celý veletrh, natožpak
všechny zážitky vtěsnat do jednoho článku. Většina představených
novinek je navíc na evropském trhu k mání už nyní, měsíc po veletr-
hu. Takže než se k vám tento text dostane, bude už tak trošku
zastaralý. Tak to prostě je. 

Bára Středová,

šéfredaktorka magazínu T3

www.t3online.cz

Foto: archiv magazínu T3
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Aãkoli si kaÏdoroãnû stûÏujeme
a tvrdíme, Ïe uÏ nikdy na Ïádn˘
veletrh elektroniky nepojedeme,
zvûdavû zas vyráÏíme do svûta.
A pokaÏdé si uÏ dopfiedu fiíkáme:
je to marné, je to marné, je to
marné. Vût‰ina informací o tech-
nologick˘ch novinkách totiÏ na
internetu prosákne navzdory
v‰em embargÛm dfiíve, neÏ je
staãí firmy na veletrzích pfiedsta-
vit. Dal‰ím faktem je, Ïe na vele-
trzích nás jen málokdo pfiekvapí
opravdovou novinkou - témûfi
kaÏdá prezentovaná novinka uÏ
má svého pfiedchÛdce, o kterém
uÏ dávno víme… Navzdory tomu
v‰emu jsme se byli v bfieznu
podívat na hannoverském 
veletrhu CeBIT.

NOVINKY Z ELEKTRONIKY



Tu zná dnes téměř každý, zatímco jméno její-
ho zakladatele - Ingvara Kamprada zůstává
v pozadí. A to přesto, že se mu podařilo
vytvořit jeden z největších nábytkářských
řetězců na světě, který má nyní zhruba 190
poboček a 85 tisíc zaměstnanců ve 30
zemích. 
Ingvar Kamprad je známý tím, že všechno,
co dělá, dělá trošku jinak, ne-li naopak, než
je obvyklé. Vystihnout jeho osobnost není
jednoduché. Svůj podnikatelský úspěch zalo-
žil na odvážné, v současných podmínkách
už neopakovatelné obchodní strategii. Sází
na osobní příklad. Žije podobně, jako jeho
zaměstnanci. Bydlí ve skromném domku,
jezdí starým autem, nelétá první třídou,
nesnáší obleky s kravatou a na nákupy vyráží
pěšky s igelitovou taškou - těsně před zaví-
rací hodinou, kdy jsou ceny potravin nejnižší.

Skromné a svižné začátky

Narodil se roku 1926 ve Švédsku německým
emigrantům, kteří přišli do Skandinávie za
lepším životem. Přestože vyrostl ve vesnici,
nestal se z něj farmář, ale objevil v sobě
obchodního ducha. Už při škole obchodoval
s drobným zbožím. Po ukončení studia získal
od otce počáteční vklad, aby si mohl založit
firmu. Název IKEA dostala spojením počá-
tečních písmen jména jejího zakladatele,
jména rodinné farmy Elmtaryd a vesnice
Agunnaryd, kde vyrůstal. Firma měla na skla-
dě kuličková pera, peněženky, rámy na obra-
zy, hodinky či nylonové zboží. Sortiment roz-

vážel Kamprad zákazníkům osobně na kole
nebo s pomocí mlékařů, kteří za drobný
poplatek přibírali zboží k pravidelným zásil-
kám mléka.Teprve o čtyři roky později se
domluvil s provozovateli několika manufaktur
v blízkosti svého rodiště a ti pro něj vyráběli
v malých sériích nábytek. Aby jej přiblížil
zákazníkům, začal Kamprad inzerovat
v místních novinách a poštou rozesílal
zájemcům objednávkový katalog. Roku
1951 vydal první katalog nábytku a protože
v jeho prodeji ve velkém rozpoznal obrov-
skou příležitost, ukončil prodej ostatních
druhů zboží. Tehdy se zrodila IKEA tak, jak ji
známe dnes.

Nábytek pro každého

Úspěch firmy IKEA bývá přičítán Kamprado-
vě pověstné šetrnosti a jistému sociálnímu
cítění. Na nápad obchodovat s nábytkem,
který si může dovolit každý, prý přišel na
jedné nábytkářské výstavě v Miláně. Luxusní
bytová zařízení vyráběli truhláři, kteří sami
měli doma jediný stůl. Jeho zákazníky se
staly rodiny s nižšími nebo středními příjmy,
které neobtěžovalo odnést si jednotlivé díly
z obchodu a doma je smontovat. Vlastní
design odrážel Kampradovou filozofii, že
šikovný člověk vybuduje velkolepé dílo téměř
z ničeho. V padesátých letech vznikla
moderní IKEA, která brzy otevřela obchody
nejen v evropských zemích, ale i v Austrálii či
Kanadě a v polovině 80. let pronikla dokonce
do USA.

Nacistická ideologie i alkohol

Ingmar Kamprad v mládí sympatizoval
s nacistickou ideologií a později se za to
několikrát omluvil. Jedním dechem ale dodá-
val, že jeho otec se před lety ujal opuštěné-
ho židovského dítěte. Nacismem byl infiko-
ván v dětství. Jeho babička, sudetská
Němka, mu častokrát vyprávěla svůj tragický
životní příběh. Manžel se jí zastřelil, když
nemohl splácet hypotéku na statek, a vdova
se snažila hospodářství zachránit tvrdou
prací. Když se tři roky po manželově smrti
musela ze Sudet vystěhovat, vnímala to jako
nespravedlnost. O Hitlerovi mluvila před vnu-
kem jako o spasiteli. 
Později udělaly kontrakty s polskými výrobci
nábytku z Kamprada jednak milionáře a jed-
nak alkoholika. Přiznává, že se během
obchodních jednání v Polsku naučil pít vodku
a se závislostí bojuje více či méně úspěšně
už čtyřicet let.

Strategická rozhodnutí, nízké ceny

Prodejními výstavami si IKEA zajistila mož-
nost prezentovat své výrobky ve skutečném
provedení a ukázat jejich funkci a kvalitu.
V roce 1955 začala IKEA navrhovat vlastní
nábytek. Impulzem k tomuto rozhodnutí - asi
nejlepšímu, které kdy Kamprad udělal - byl
tlak, kterým konkurence přinutila dodavatele,
aby společnost IKEA bojkotovali. Později
jeden ze zaměstnanců odmontoval nohy
stolu, aby se mu lépe vešel do auta a při
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Ingvar Kamprad
tvÛrce svûÏího Ïivotního stylu

IKEA dostala svůj název 
spojením počátečních 
písmen jména jejího 
zakladatele 
Ingvara Kamprada, 
jména rodinné farmy 
Elmtaryd a vesnice 
Agunnaryd, kde vyrůstal.

Na zaãátku byl sen potomka chud˘ch emigrantÛ pofiídit si 
vlastní firmu. Je‰tû na základní ‰kole proto zaãal s podomním
obchodem a uÏ v sedmnácti letech zaloÏil firmu s názvem IKEA.

dopravě se nepoškodil. Položil tak základy
plochému balení a designu, který k tomuto
způsobu balení přihlíží. I toto rozhodnutí
vedlo k dalšímu snížení cen. Velká návštěv-
nost prodejních výstav přinesla obrovské
problémy s tím, jak rychle obsloužit takové
množství zákazníků. Firma proto otevřela
sklad a nechala své klienty, aby se obsloužili
sami. Mezi revoluční nápady patří samotný
způsob, jakým IKEA produkuje své výrobky.
Designéři pracují obráceným způsobem: nej-
dříve je určena cena, a té se posléze přizpů-
sobuje tvorba a podoba výrobku. Třemi hlav-
ními hledisky při tvorbě nábytku v IKEA jsou
funkčnost, nízká cena a dostupnost.
V designérství je kladen důraz na teplé, svět-
lé dřevo a pastelové barvy, aby prostory byly
co nejútulnější. 

Prevence dětské práce

Kamprad dodnes nezapomíná na svůj děl-
nický původ. Snaží se pomoci obyvatelům
sociálně nejslabších zemí světa, jako jsou
Angola, Uganda či Indie. Využívá k tomu
UNICEF a cílem je prevence dětské práce.
Program se zaměřuje na vesnické komunity,
podporuje školní docházku a zakládá alter-
nativní centra výuky. Pamatuje také na ves-
nické ženy, kterým pomáhá zlepšit ekono-
mickou situaci přístupem k rozumnému
úvěru a příležitostem k výdělku. Konkrétním
programem je „Children’s play programmes
in Africa“. Pomáhá asi 1,3 milionu dětí, které
nenavštěvují školu, dětem z ulice a částečně
přispívá na výchovu mladých ošetřujících
pracovníků, kteří mají pomáhat v prevenci
boje proti AIDS v afrických zemích. 

Ochrana pralesů, rovnost zaměstnanců

IKEA je společnost dbající na ekologii a výro-
bu šetrnou k životnímu prostředí. Znamená

to ochranu původních pralesů (vyrábí ze
dřeva stromů, které sama vysazuje), „čistou
výrobu“ (pro výrobu energie se používá dře-
věný odpad a výrobky dopravuje vždy nej-
kratší cestou) a recyklaci (většina výrobků je
z recyklovatelných materiálů). 
Také vnitřní svět IKEA stojí na jiných zákla-
dech než podobné podniky na západním
trhu. Ve všech jejích pobočkách funguje
Kampradem zavedený rovnostářský systém.
Zaměstnanci se nedělí na nadřízené a podří-
zené, ale bez ohledu na svou pozici se oslo-
vují jako spolupracovníci, kolegové. Designé-
ři, poslíčci i lidé na nejvyšších postech
mohou chodit do práce oblečeni svým sty-
lem. Místo přísné hierarchie je uplatňována
demokracie a každý zaměstnanec má právo
prosadit své nápady týkající se výrobků.
Liberální je i Kampradův postoj k menšinám.
V rámci propagace se objevily například
reklamní fotografie dvou homosexuálů, kteří
si spolu zařizují byt. Dalším neobvyklým
nápadem je podpora kuřácké menšiny. Kam-
prad pro domy IKEA vymyslel restaurace
a odpočívadla, kde je prostor i pro kuřáky.
IKEA je průkopníkem v mnoha oblastech,
nikdy se jako nábytkářská firma nezajímala
pouze o prodej vlastních výrobků, ale o celý
životní styl. Vychovává vkus široké vrstvy
obyvatel, učí je dbát o doplňky, celkový
dojem i sladěnost barev a materiálů. 

Zlata Šťástková, zdroj: internet

Foto: ČTK

Stručný průvodce životem 
Ingvara Kamprada:

1926 se narodil ve Smalandu na jihu
Švédska
1943 založil IKEA
1947 v sortimentu IKEA se objevuje 
nábytek
1951 první katalog nábytku IKEA
1953 v Almhultu byla otevřena prodejní
výstava nábytku
1955 IKEA začíná navrhovat svůj nábytek
1956 IKEA testuje ploché balení
1958 v Almhultu otevřen první obchodní
dům IKEA
1973 první obchodní dům mimo 
Skandinávii - ve Švýcarsku 
1991 otevřen první obchodní dům IKEA
v České republice
1999 IKEA má 150 obchodních domů 
ve 29 zemích na čtyřech kontinentech
2000 ve spojení s UNICEF se zaměřuje 
na pomoc Indii
2003 předal řízení firmy svým synům

Ingvar Kamprad žije ve Švýcarsku. 
Má tři syny - Petera, Jonase a Matthiase.

„Filozofií firmy 
je vytvořit lepší 
každodenní život 
pro co nejvíce lidí.“
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Projekty vzdělávání v oblasti cestovního
ruchu vychází z Opatření 4.2 Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Specifické vzdělávání. Toto Opatření pod-
poruje specifické aktivity vybraných sektorů
průmyslu, podnikání, služeb a cestovního
ruchu. Operační program Rozvoj lidských
zdrojů (OP RLZ) umožňuje čerpání pro-
středků z Evropského sociálního fondu
(ESF) v České republice. ESF je finančním
nástrojem pro realizaci Evropské strategie
zaměstnanosti. Orgánem zodpovědným za
řízení pomoci z ESF v České republice je
ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
Realizací projektů specifického vzdělávání
pro oblast cestovního ruchu bylo pověřeno
ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) -
odbor 83, které činnosti v oblasti imple-
mentace projektů delegovalo na Českou
centrálu cestovního ruchu - CzechTourism.
Ta připravuje projekty a jejich rozpočty,
administruje výběr dodavatelů a bezpro-
středně kontroluje realizaci projektů. Celko-
vá hodnota podpory na období 2005 -
2008 je 260 milionů Kč, z toho je podpora
Evropského společenství v rámci ESF ve
výši 75 procent, zbytek činí prostředky stát-
ního rozpočtu.
Témata vzdělávacích projektů jsou: školení
a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu,
vzdělávání pracovníků veřejné správy
v cestovním ruchu, informace v cestovním
ruchu, destinační management a vytváření
produktů v cestovním ruchu, event marke-

ting pro cestovní ruch, rekvalifikační pro-
gramy pro služby v cestovním ruchu. 
Téma Grantového schématu je: školení
a vzdělávání pro podnikatele v cestovním
ruchu a začínající podnikatele včetně agro-
turistiky, podnikání v cestovním ruchu na
územích chráněných přírodních hodnot
nebo chráněných hodnot kulturního 
dědictví. 

Stále je co zdokonalovat

Cestovní ruch je oblast, kde lidský faktor
hraje významnou roli. Podle názoru Ing.
Petra Tiefenböcka, ředitele odboru koncep-
ce a mezilidské spolupráce v cestovním
ruchu MMR, je potřeba poskytované služby
neustále zlepšovat. Proto byly vypracovány
analýzy, ze kterých pak vychází Strategie
regionálního rozvoje ČR. Z nich právě vyplý-
vá, že regiony zpravidla obtížně definují svůj
potenciál turistických cílů a atraktivit
a neumí jej vhodnými nástroji nabídnout
trhu. Právě projekty vzdělávání mají napo-
moci tomu, aby se u nás český i zahraniční
turista setkávali se službami na odpovídající
úrovni. Díky jim pak bude mít Česká repub-
lika větší šanci přilákat více zahraničních
turistů i do svých dosud méně navštěvova-
ných regionů.
Projekty vzdělávání v cestovním ruchu před-
stavují komplexní systém školení a vzdělá-
vání pro různé cílové skupiny pracovníků
v cestovním ruchu. Je to propojený celek

jednorázových, krátkodobých a střednědo-
bých vzdělávacích programů - přednášek,
seminářů, kurzů a workshopů prezenční
i distanční formy. Pokrývají vzdělávání dle
tematických a oborových oblastí spojených
přímo s cestovním ruchem. Program jedno-
tlivých kurzů je koncipován s ohledem na
oblasti, kde je možné získané dovednosti
a znalosti rychle zužitkovat v praxi. 
Projekty jsou zaměřeny na zvyšování pra-
covní schopnosti lidí, čili na jejich uplatnitel-
nost na trhu práce. Kladou si za cíl zlepšit
konkurenceschopnost nabídky turistických
produktů a služeb podnikatelů. Důraz je
kladen také na jazykovou vybavenost.
Nedílnou součástí všech vzdělávacích pro-
gramů jsou jejich e-learningové výstupy,
které reprezentují distanční vzdělávání
a slouží jako základ pro celoživotní mimo-
školní vzdělávání. Všechna data a výstupy
projektu budou uloženy do nově vzniklé 
e-Knihovny cestovního ruchu. Součástí pro-
jektu je vlastní publikační činnost - edice
vzdělávací literatury.
Cílovou skupinou systémových projektů
jsou pracovníci a zájemci o práci v cestov-
ním ruchu a podnikatelé v cestovním ruchu
a navazujících odvětvích včetně začínajících
podnikatelů.

Tyto projekty jsou spolufinancovány 

Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.

Foto: ČTK 
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Vzdûlávání v cestovním ruchu

tvrdí ředitel agentury CzechTourism 
Rostislav Vondruška

Jaký význam přikládáte vzdělávacím projektům?
Vzdělávací projekty jsou důležité v každé oblasti, nejen
v cestovním ruchu. Vzdělávací projekty jsou zaměřeny na
vzdělávání vybraných cílových skupin v definované problema-
tice a jsou důležitým nástrojem EU při naplňování cílů Lisa-
bonské strategie a při budování znalostní ekonomiky
v zemích EU vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti pra-
covních sil na trhu práce. Tyto vzdělávací projekty jsou pod-
porované z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF).
Jejich značný objem odráží význam přikládaný Evropskou
komisí (EK) problematice vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
Česká republika může tyto prostředky čerpat prostřednictvím
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jed-
notného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudrž-
nosti hlavní město Praha (JPD 3). Z uvedeného vyplývá, že
význam vzdělávacích projektů je velký a v budoucnu se dá
předpokládat jeho další růst. 

Jakým způsobem jste zapojeni do projektu 
TourismEduca?
V případě projektu TourismEduca spolupracujeme při jeho
realizaci. Projekt TourismEduca je podpořen z prostředků 
ESF v rámci programu JPD3, který je určen pro území hlavní-
ho města Prahy. Konečným příjemcem a realizátorem projek-
tu je Hospodářská komora České republiky (HK ČR), která je
jako instituce zastupující zájmy podnikatelské sféry mimořád-
ně vhodným partnerem pro spolupráci jak v oblasti vzdělává-
ní, tak i v dalších aktivitách v oboru cestovního ruchu. Tou-
rism Educa tedy můžeme chápat jako příklad komunikace
a spolupráce, které jsou pro rozvoj cestovního ruchu tolik
žádoucí.

Jak vypadá spolupráce s Hospodářskou komorou ČR,
respektive, v čem vidíte přínos této spolupráce?
Hospodářská komora ČR je dlouhodobě zaměřena na roz-
voj malého a středního podnikání jako naplňování Lisabon-
ské strategie EU, proto zkušenosti Hospodářské komory ČR
byly využity při přípravě projektu a nadále jsou využívány při
jeho realizaci. Hospodářská komora ČR jako instituce zastu-
pující zájmy podnikatelské sféry může hrát velmi důležitou
a pozitivní roli při podpoře rozvoje lidských zdrojů a zvyšo-
vání konkurenceschopnosti na trhu práce, neboť má poten-
ciál pro vybudování platformy pro efektivní spolupráci
a komunikaci mezi podnikatelským, veřejným a neziskovým
sektorem. Proto spolupráci s ní považujeme za velmi per-
spektivní, i když v současné době je toto partnerství teprve
na začátku a jeho možnosti, formy a podobu ukáže
budoucnost. 

Hodláte v této spolupráci pokračovat 
a rozšířit ji o další projekty?
Ano, protože má smysl a dopad na hlavní cílovou skupinu,
kterou jsou malí a střední podnikatelé, a také z důvodů uve-
dených výše a s přihlédnutím ke zcela specifickému charak-
teru odvětví cestovního ruchu, pro jehož rozvoj je úzká spolu-
práce mezi veřejným a soukromým sektorem podmínkou
naprosto nezbytnou.

Komunikace a spolupráce 
je pro rozvoj cestovního 
ruchu Ïádoucí, 

O společných cílech a pod-

poře vzdělávacím projektům

hovořili Petr Želásko - ředi-

tel správy hl. města Prahy

Policie ČR a Pavel Bouberle

- náměstek policejního pre-

zidenta pro ekonomiku

říká v rozhovoru 
Pavel Bouberle,
náměstek policejního prezi-
denta pro ekonomiku

Proč se Policie ČR účastní 
projektu TourismEduca?
Došlo k tomu na základě výzvy od
Magistrátu hlavního města Prahy
a především díky navázání dobré
spolupráce se zástupci Hospodář-
ské komory ČR a ministerstva pro
místní rozvoj. Pro nás je samozřejmě
důležité, že policie se finančně na
tomto projektu nepodílí. Celý projekt
je hrazen z Evropského sociálního
fondu, ze státního rozpočtu cestou
ministerstva práce a sociálních věcí
a z rozpočtu hlavního města Prahy.
Policie ČR podporuje projekt Tou-
rism Educa a současně spolupracu-
je na jeho realizaci na základě
Memoranda o vzájemné spolupráci
mezi Policií ČR, Českou centrálou
cestovního ruchu - Czechtourism
a Hospodářskou komorou ČR.

Jak konkrétně probíhá vaše spo-
lupráce s Hospodářskou komo-
rou České republiky?
Příslušníci Policie ČR, správy hl.
města Prahy, se v tomto semestru
účastní seminářů zaměřených na
komunikaci v krizových situacích
i komunikaci s cizími státními pří-
slušníky všeobecně. V tuto chvíli se
projektu účastní šedesát policistů,
kteří se školí v budově Hospodářské
komory ČR. Kromě prezenčního stu-
dia používáme rovněž e-learning.
Během léta tohoto roku obě strany
vyhodnotí dosavadní spolupráci
a pak se rozhodneme, jestli obnoví-
me výuku i v zimním semestru, nebo
zda dokonce zapojíme do obdob-
ných projektů policisty mimo hlavní
město.

Hodláte v této spolupráci 
pokračovat?
To ano, a předpokládáme, že toto
není jediný projekt, na kterém bude-
me spolupracovat. V současnosti
jsme také zahájili jednání o zcela
novém projektu, kde se sbíhají zájmy
jak Policie ČR, tak podnikatelských
subjektů zastoupených v Hospodář-

ské komoře ČR. Myslím teď oblast
strukturálních fondů EU, kde se
budeme snažit vypracovat velký
společný projekt. V jeho rámci je pro
nás například důležitá problematika
lepšího přístupu ke komunikaci
s veřejností v policejních služebnách
nebo pomocí operačních středisek
Policie ČR. Snažíme se o to, aby
Policie ČR nebyla vnímaná jako
represivní orgán státní moci, ale
v prvé řadě jako veřejná služba pro
občany, a to také včetně zahranič-
ních návštěvníků, ať už turistů, nebo
obchodníků a podnikatelů. V této
souvislosti jsme si samozřejmě vědo-
mi, že turistický ruch představuje
nezanedbatelný finanční přínos pro
náš stát, a že mezinárodní obchod je
dokonce klíčovým faktorem ekono-
mického rozvoje České republiky. 

Jak se to konkrétně projeví pro
návštěvníky Prahy, kteří se ocit-
nou v situaci, kdy jsou donuceni
s policisty jednat?
Když to řeknu stručně, naší vizí je
občan, podnikatel, důchodce, turis-
ta, rodič atd., který, když přijde na
policejní služebnu, tak se bude cítit
ne jako v podstatě obtěžující nahla-
šovatel nějaké události, ale jako
zákazník, který si předem zaplatil
nějaký odborný servis a teď si jde
objednat potřebnou konkrétní služ-
bu. Chceme především zjednodušit
celý proces při vyřizování jeho poža-
davku. Problémy s komunikací
můžeme řešit ihned - například cizo-
jazyčnými formuláři, ale u investičně
náročných opatření narážíme na
finanční limity. Právě s pomocí
Evropské unie bychom rádi rozšířili
tzv. vzorové služebny, ve kterých se
již dnes setkáte s otevřenými recep-
cemi hotelového typu a vyškolenými
pracovníky, kteří se vás ujmou. Dále
to jsou opatření typu bezbariérových
vchodů či sociálních zařízení, oddě-
lených čekáren pro občany s malými
dětmi nebo samostatné vchody pro
zaměstnance a zadržené osoby.
Všem policistům prostě musí být
jasné, že oni tu jsou pro občany
nikoli naopak. 

Text a foto: 

Táňa Švrčková

Chceme roz‰ífiit vzorové sluÏebny,

Pfiedstavujeme vám projekty vzdûlávání v oblasti cestovního
ruchu Operaãního programu Rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, které mají
za cíl zkvalitnit nabídku poskytovan˘ch sluÏeb a pfiilákat více
zahraniãních turistÛ i do ménû nav‰tûvovan˘ch regionÛ.
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Pfiilákejme do vlasti více turistÛ!
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Projekty z prostfiedkÛ Evropského sociálního fondu (ESF), urãe-
né pro vzdûlávání v oblasti cestovního ruchu v regionech âR,
mají posílit konkurenceschopnost turistické nabídky a pfiitáh-
nout tak do jednotliv˘ch oblastí více turistÛ.

Poslední únorový den se v pražském hotelu
Renaissance uskutečnila tisková konference
k projektům z prostředků Evropského sociál-
ního fondu určeným pro vzdělávání v oblasti
cestovního ruchu v regionech České republi-
ky. Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednic-
tvím své příspěvkové organizace České cent-
rály cestovního ruchu - CzechTourismu reali-
zuje čtyři systémové programy zaměřené na
rozvoj vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
v regionech v hodnotě přesahující 250 milio-
nů Kč. Jsou to projekty: Školení a vzdělávání
pracovníků v cestovním ruchu; Vzdělávání
pracovníků veřejné správy v cestovním
ruchu; Informace v cestovním ruchu; Desti-
nační management a vytváření produktů
v cestovním ruchu. Prostředky na realizaci
plynou z Operačního programu Rozvoje lid-
ských zdrojů (OP RLZ), opatření 4.2, tedy
Specifického vzdělávání. 
V lednu bylo podepsáno Memorandum
o spolupráci na vzdělávacích projektech
z Evropského sociálního fondu mezi ČCCR
(Czechtourismem), Policií ČR a Hospodář-
skou komorou ČR.

Oblasti spolupráce na vzdělávacích pro-
jektech

Společným úkolem je přispět ke zlepšení
pověsti ČR jako bezpečné a bezproblémové
destinace prostřednictvím vzdělávacích pro-
jektů z Evropského sociálního fondu (ESF)
školením a zvyšováním odborné způsobilosti
pracovníků v cestovním ruchu, státní správy,
policistů a podnikatelů. Hlavní oblastí spolu-
práce je cestovní ruch. Projekt má za cíl zdů-
raznit faktor bezpečnosti jako konkurenční
výhody na trhu cestovního ruchu a propago-
vat ČR jako zemi s vysokou mírou bezpeč-
nosti. Další oblastí je PR, budování image ČR
jako bezpečné destinace s vnitřním pořád-
kem a bezpečností. Důraz je kladen na
ochranu turistů, vedení dialogu a vzájemnou
informovanost. Poslední oblastí je vzdělávání
a propagace v rámci projektů financovaných
z ESF. 

TourismEduca - projekt vzdělávání
v cestovním ruchu

Hospodářská komora ČR realizuje vlastní pro-
jekt Tourism Educa zaměřený na vzdělávání
pro cestovní ruch v Praze. Důležitý je nejen pro
podnikání v cestovním ruchu, neboť kromě
účastníků projektu se týká všech návštěvníků

metropole - cizinců i domácích. V součas-
nosti se v rámci tohoto projektu školí šedesát
příslušníků policie, neboť význam bezpečnos-
ti roste vzhledem k výjimečnému postavení
Prahy jako turistické destinace v rámci Evro-
py (na veletrhu WTM v Londýně byla označe-
na za třetí nejoblíbenější evropskou metropoli)
i České republiky (do Prahy přijíždí více než
polovina všech zahraničních návštěvníků ČR).
„Hospodářská komora ČR se ve své strate-
gii, kterou přijala v minulém roce, zaměřila na
vzdělávání podnikatelů a na zvyšování kvalifi-
kace v této profesi. Projekt TourismEduca
jsme zaměřili na zvyšování konkurence-
schopnosti a na zvyšování bezpečnosti
v Praze. Chceme zlepšit pocit z návštěvy
Prahy u všech účastníků: u turistů, kteří sem
jezdí, u podnikatelů, kteří jim poskytují služby
i u pracovníků veřejné správy včetně Policie
ČR, kteří komunikují se všemi účastníky, tak
aby tyto koncepty vzdělávacích procesů
mohli uplatnit v praxi,“ představil projekt Vla-
dimír Šiška, tajemník HK ČR.
Jedná se o pět kurzů, které jsou specifiko-
vány na témata: Podnikatelské minimum
v cestovním ruchu, Marketing v cestovním
ruchu, Reklama a propagace, Komunikace
v krizových situacích, Bezpečnost a Zákla-
dy komunikace. V rámci kurzu Základy
komunikace a Komunikace v krizových situ-
acích a Bezpečnost se školí posluchači
z řad policie.
„Využíváme nových technologií, a proto nabí-
zíme možnost účasti v kurzech, které pořá-
dáme jak v budově Hospodářské komory
ČR, tak zvyšování kvalifikací pomocí e-lear-
ningových nástrojů,“ řekl Vladimír Šiška.

Všechny kurzy vyvrcholí společným worksho-
pem, kde budou mít absolventi kurzů mož-
nost doplnit své vzdělání vzájemnou výmě-
nou zkušeností a názorů mezi sebou i s při-
zvanými odborníky z praxe, získat nové kon-
takty a navázat vztahy, které mohou využít ve
své další činnosti.
Czechtourism má také vlastní projekty na
podporu vzdělávání v cestovním ruchu, které
jsou zaměřeny na regiony ČR, nikoliv na
město Prahu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem, státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Táňa Švrčková

Foto: Czech Tourism

Projekty vzdělávání v cestovním ruchu představili

na společné tiskové konferenci Ladislav Pavlík,

manažer projektu z České centrály cestovního

ruchu CzechTourism (vlevo) a Vladimír Šiška,

tajemník úřadu Hospodářské komory ČR.

Jak získat peníze od Evropské unie s minimem námahy?
PraÏ‰tí podnikatelé z mal˘ch a stfiedních firem mají 
od bfiezna moÏnost nechat si speciálnû vy‰kolen˘mi
odborníky zdarma poradit co, jak a kdy udûlat, aby získali
peníze ze strukturálních fondÛ EU.

Neumíme čerpat z fondů
S touto službou přicházejí Hospodářská
komora hl. m. Prahy, poradenská firma 
Sigmin a ČSOB. Realita je totiž taková, že
v měšci EU je pro podnikatele sice dost
peněz, jenže ti je z něj neumí vytáhnout.
Evropská unie pro investiční projekty (JPD 2)
v Praze v letech 2004-2005 vyčlenila 1428,9
milionů Kč. Podnikatelé dokázali vyčerpat
pouze 365,8 milionů Kč. Na projekty, díky
nimž by byly realizovány vzdělávací programy
(JPD 3), bylo v letech 2004-2005 k dispozici
1293,7 mil Kč. Firmy však z tohoto objemu
dokázaly vytěžit pouhých 388,1 mil Kč.

Pomocná ruka
Průzkum Hospodářské komory ČR prokázal,
že dvě třetiny malých a středních podniků
(MSP), které si doposud zažádali o peníze
z národních nebo evropských fondů, neus-
pěly zejména proto, že kvalita návrhů byla
nízká. “Toto jsou hlavní důvody, proč chceme
firmám pomoci a projekt „Systém projekto-
vého poradenství pražských MSP“ má naši
podporu uvést v praxi. Na tento projekt jsme
získali finanční prostředky i od Evropského
sociálního fondu a z rozpočtu ČR,“ řekl před-
seda představenstva Pražské hospodářské
komory Petr Kužel.

Pojďte si pro radu
Cílem má být zlepšení informovanosti praž-
ských MSP o možnosti získání peněz ze
všech programů, které jsou pro ně k dispozi-
ci. Firma se sídlem v Praze přitom může zís-
kat prostředky také na projekty realizované
mimo hlavní město.
Podnikatel, který bude chtít využít pomoci,
kterou pražská Komora a její partneři nabízí,
bude muset udělat pouze jediné: navštívit
jedno z pěti kontaktních míst v Praze (adresy
viz níže). Tam se mu dostane základních rad,
jak zjistit, zda má jeho nápad šanci na
úspěch a co musí udělat pro to, aby tyto
šance případně zvýšil. 

Vladislav Virgl
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Pojìte si pro peníze z EU

V rámci operačních programů i jednotných
programových dokumentů, které vymezují
hlavní oblasti podpory, bylo již zpracováno
a realizováno mnoho projektů. Jedním z nich
je i zajímavý projekt, který by mohl našim
členům výrazně pomoci při orientaci ve světě
programů a fondů Evropské unie a přede-
vším při čerpání finančních prostředků
z těchto programů a fondů. Tento projekt
s výstižným názvem EU Projekt, je zaměřen
na rozšíření bezplatné nabídky vzdělávacích
možností (kurzů) v oblasti projektového pora-
denství, zpracování projektů a projektového
managementu. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu v rámci Jed-
notného programového dokumentu pro Cíl 3
regionu NUTS II hl. město Praha. 
Abychom vám projekt co nejvíce přiblížili,
položili jsme několik otázek vedoucí projektu,
Mgr. Ivaně Haladové (EDUCEU).

Co můžete v rámci svého projektu
našim členům nabídnout? Proč by měli
naši členové využít vaše kurzy?
K zásadnímu přínosu bude patřit především
to, že absolventi těchto specializovaných

kurzů se stanou kvalitními experty, kteří budou
schopni zajišťovat pro své podniky, organiza-
ce či instituce kvalitní servis v oblasti projekto-
vého managementu, zajišťovat zpracovávání
úspěšných projektů a napomoci k získávání
finančních prostředků z programů a fondů EU. 

Co je obsahem kurzů a jak kurzy probíhají?
Kurzy budou čtyřmodulové - to znamená, že
jeden kurz bude složen ze 4 dvoudenních
modulů, tedy celkem zájemce absolvuje 
8 dní školení s workshopem. Zájemci jsou
v rámci jednotlivých modulů seznámeni se
strukturou Evropské unie, se základními
komunitárními i strukturálními programy (již
se zohledněnými změnami pro nové progra-
movací období 2007 - 2013), s principy
a pravidly projektového managementu od
zpracování projektového záměru až po reali-
zaci projektu. Součástí školení bude též
workshop, kde si frekventanti mohou nabyté
teoretické poznatky ověřit v praxi při přípravě
projektového záměru a projektové žádosti.

Pro koho je projekt určen?
Projektové kurzy a aktivity jsou určeny pouze

pro zájemce z regionu hl. m. Praha. To zna-
mená, že zájemci (OSVČ) v ní musejí mít
trvalý pobyt a podnikat na území Prahy,
nebo v ní musí být sídlo organizace či
pobočky. Je to tak z toho důvodu, že pouze
pro tento region je určena podpora v rámci
Jednotného programového dokumentu pro
Cíl 3.
Co se týče cílových skupin, projekt je zamě-
řen především na zaměstnance soukromých
podniků, firem a organizací, zaměstnavatele
(zejména malé a střední podniky) a drobné
podnikatele (OSVČ). 

Kde se mohou zájemci o vašich projek-
tech informovat a případně se do nich
i rovnou přihlásit?
Zájemci naleznou informace na webových
stránkách EU Projektu: 
www.celn.cz/euprojekt, kde je umístěna 
on-line přihláška. 
Další informace: euprojekt@celn.cz,
ivana.haladova@crossczech.cz. 
Informace také rádi poskytneme na 
tel. čísle: 221 590 762.

(vs)

Kontaktní místa budou umístěna v pěti pražských pobočkách:
• KM centrála: Zuzana Matoušková, z.matouskova@sigmin.cz, U Průhonu 32/1516, 170 00 Praha 7
• KM: recepce@hkp.cz, Nám. Franze Kafky 7, 110 00 Praha 1
• KM: Kateřina Svobodová, imp4@hkp.cz, Poláčkova 1976/2, 140 00 Praha 4
• KM: Hana Trylková, kolovecska@survey-cz.cz, Kolovečská 1938, 155 00 Praha 13
• KM: Pavla Hrbková, p.hrbkova@sigmin.cz, U Průhonu 32/1516, 170 00 Praha 7

Nechte si vy‰kolit experta



V poslední době se stále častěji
objevují případy výbuchu plynu,
zejména v domácnostech. Patr-
ně se ne všichni vlastníci bytů,
domů, ale i firem dostatečně
informují o nových předpisech
a normách, které se k provozu
plynových zařízení vztahují. Nabí-
zíme vám jednu z odborných
vzdělávacích akcí, kterou v rámci
autorizace Hospodářské
komory ČR pořádá České sdru-
žení pro technická zařízení.
Toto sdružení organizuje v rámci
již zmíněné udělené autorizace
HK ČR (ze dne 23. 11. 2005 pro
obor - kategorii montáž, opravy,
revize a zkoušky vyhrazených

plynových
zařízení
a plnění nádob
plyny) realizuje škole-
ní o bezpečnosti
odběrných plynových
zařízení, pořádaná ve spolupráci
s Asociací montážních firem
technických zařízení. Tato škole-
ní jsou určena pro zástupce
bytových a stavebních družstev,
samosprávy provozující bytový
fond, vlastníky bytových domů,
zaměstnance provozovatelů
odběrných plynových zařízení či
zaměstnance firem montujících
plynová zařízení (plynovody
v budovách, spotřebiče plynných

paliv). Pro pracovníky oboru
plynových zařízení se připravuje
odborné školení GAS 2006 (7.
a 8. listopadu 2006), jehož nos-
nými tématy jsou nové a připra-
vované předpisy pro plynová
zařízení, ochrana objektů a oby-
vatel před úniky plynu, bezpečný
provoz plynových odběrných
zařízení, preventivní opatření
k zajištění odpovědnosti provo-
zovatelů OPZ ve vztahu k zajiš-
tění bezpečného a spolehlivého
provozu, poznatky z havárií nebo
zásady bezpečného provozu ply-
nárenských zařízení.
Bližší informace získáte 
na www.cstz.cz

Může mi Česká správa sociálního zabezpečení přidělit elek-
trický invalidní vozík? Lze tento vozík odkoupit od soukromé
osoby po úmrtí majitele? 

Česká správa sociálního zabezpečení není kompetentním orgánem
pro přidělování elektrických invalidních vozíků ani žádných pomůcek,
které těžce zdravotně postižení občané potřebují k odstranění, zmír-
nění nebo překonání následků svých postižení. Některé kompenzační
pomůcky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rozsahu
a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním postižení, v platném znění. V příloze č. 3 citovaného
zákona je uveden seznam prostředků zdravotnické techniky a kon-

krétní podmínky pro předpis těchto prostředků, například elektrické-
ho vozíku s příslušenstvím, vozíku s elektrickým pohonem pro provoz
obvykle v exteriéru či standardního vozíku s elektrickým pohonem
pro lehký provoz obvykle v interiéru. Je vázán na předpis lékaře se
specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace nebo
se specializací v oboru ortopedie, neurologie nebo interního lékařství,
a následné schválení předpisu revizním lékařem pojišťovny.
Nabídku na prodej invalidního vozíku lze směrovat na Národní radu
zdravotně postižených.

Další informace z oblasti důchodového pojištění lze také získat na
www.cssz.cz

V nové rubrice vás 
chceme upozornit
na některé z akcí 
pořádaných subjekty 
sdruženými 
v Hospodářské 
komoře ČR.

20. - 21. 4.
Praxe elektronické komuni-
kace v obchodních vztazích
12. sympozium EDI (FACT A Eb)
Pořádá: Hospodářská komora
ČR, Ministerstvo průmyslu a
obchodu ĆR a Česká společ-
nost pro systémovou integraci
Kontakt: www.komora.cz

24. 4. 
Katalogové firmy a podvodné
inzeráty
Seminář o zkušenostech s kata-
logovými firmami a obraně proti
nekalým případům
Pořádá: Hospodářská komora
ČR
Kontakt: www.komora.cz

26.-27. 4.
Ciscoexpo 2006
8. odborný seminář pro výrobce,
dovozce, vývozce a prodejce
kosmetický prostředků a surovin
pro jejich výrobu
Pořádá: Sdružení PROKOS       
Kontakt: www.sdrprokos.cz

12. 5. 
LPG jako palivo v dopravě
Odborný seminář
Pořádá: Česká asociace LPG      
Kontakt: www.calpg.cz

15. 5.
Tlakové zkoušky vnitřních
vodovodů
Školení k technickému předpisu
Pořádá: Cech instalatérů ČR      
Kontakt: Cech instalatérů ČR,
Přívorská 6, 181 00  Praha 8

31. 5.- 1. 6.
Zákony o dani z přidané 
hodnoty, daních z příjmů 
a zákon o účetnictví
Dvoudenní soustředění
Pořádá: Svaz českých a morav-
ských výrobních družstev         
Kontakt: www.scmvd.cz

Náměty do rubriky zasílejte na adresu:

vojackova@komora.cz
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Kalendárium

KONZULTACE
VE SPOLUPRÁCI S âASOPISEM
NÁRODNÍ POJI·TùNÍ UVÁDÍME
P¤ÍKLADY DOTAZÒ A JEJICH ODPOVùDÍ
PUBLIKOVAN¯CH V TOMTO ODBORNÉM
PERIODIKU VYDÁVANÉM âESKOU
SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEâENÍ.

Zpráva o Programu tvorby nových pra-
covních míst v regionech postižených
nezaměstnaností

Návrh vyhlášky o technických podmínkách
požární techniky

Zpráva o povinnostech České republiky
vyplývajících z členství v Evropské unii
ve vztahu k podpoře hospodářské sou-
těže v sektoru svobodných povolání

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části
úroků z úvěrů poskytnutých bankami práv-
nickým a fyzickým osobám na opravy,
modernizace nebo regenerace panelových
domů, ve znění pozdějších předpisů

Záměr postupného zavedení bezvýzna-
mového identifikátoru osoby

Návrh nařízení vlády o stanovení některých
podmínek poskytování samostatné cukerní
platby

Zpráva o realizaci pilotního projektu
„Výběr kvalifikovaných zahraničních pra-
covníků“ v roce 2005 a návrhu dalších
změn

Návrh vyhlášky, která stanoví odchylný
postup při ochraně špačka obecného (Stur-
nus vulgaris) z důvodu prevence závažných
škod na úrodě révy vinné na vinicích

Návrh vyhlášky o způsobu stanovení
koncentrace pachových látek, přípustné
míry obtěžování zápachem a způsobu
jejího zjišťování a o změně vyhlášky 
č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví
seznam znečišťujících látek, obecné
emisní limity, způsob předávání zpráv
a informací, zjišťování množství vypou-
štěných znečišťujících látek, tmavosti

kouře, přípustné míry obtěžování zápa-
chem a intenzity pachů, podmínky auto-
rizace osob, požadavky na vedení pro-
vozní evidence zdrojů znečišťování
ovzduší a podmínky jejich uplatňování

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších
podmínek provádění společných organizací
trhu, pokud jde o systém poskytování sub-
vencí při vývozu pro zemědělské výrobky
a zpracované zemědělské výrobky, ve znění
nařízení vlády č. 99/2005 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 298/2005 Sb., o požadavcích na
odbornou kvalifikaci a odbornou způso-
bilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem
a o změně některých právních předpisů

Rubriku připravuje Miluše Kohoutová

MÛÏeme do toho mluvit…

..?

Sdružení CPA zahájilo projekt
bezplatných konzultací komuni-
kace s médii, který by měl
malým a středním podnikatelům,
jejich zaměstnancům a živnostní-
kům pomoci pochopit, jak
mohou média využít k propagaci
své firmy a jak správně komuni-
kovat s novináři. Sdružení bude
projekt realizovat v následujících
21 měsících ve své kanceláři
v centru Prahy. Zástupci firem
a OSVČ, kteří splňují podmínku,
že jsou z Prahy, podle norem EU
jsou malými a středními firmami
a nemají vyčerpanou tzv. podpo-
ru de minimis, se mohou přihlásit
ke konzultacím na webové
stránce projektu www.sdruzeni-
cpa.cz/prmsp. Konzultace jsou
poskytovány zcela zdarma.

Během konzultace by měl každý
účastník získat základní informa-
ce o tom, jak napsat tiskovou
zprávu, jak se připravit na rozho-
vor s novinářem, kdy a jak uspo-
řádat tiskovou konferenci, jak
rozpoznat některé novinářské
triky, či jak se obléci pro vystou-
pení před kamerou. V rámci kon-
zultace také každý účastník
obdrží manuál s radami, jak před
médii vystupovat a jak připravo-
vat pro média informace o své 
podnikatelské činnosti.
„Nejde nám o to, aby se po
absolvování konzultace stal
z jejího účastníka expert na
média. Na to ostatně ani není
v daném čase dost prostoru. 
Chceme hlavně, aby podnikatelé
či živnostníci poznali, jak může

pomoci kontakt s médii v jejich
podnikání a jaké možnosti se
nabízejí. Chceme jim také
vysvětlit, že novináři pouze dělají
svou práci, a proto je dobré jim ji
usnadňovat a nikoliv kompliko-
vat. Základní komunikaci zvlád-
nou drobní podnikatelé či malé
a střední firmy samy, na složitější
případy si pak mohou najmout
specializovanou agenturu,“ dodal
Brady Clough.                   (red)

NeÏ si najmete agenturu
www.sdruzeni-cpa.cz/prmsp

Hospodářská komora České republiky v roli povinného připomínkového místa využívá významný nástroj, kterým může

zásadním způsobem ovlivňovat znění zákonů, vyhlášek a nařízení, a tím ještě účinněji hájit zájmy podnikatelů. Zapojte se

aktivně do připomínkového řízení zákonů! Je to snadné. Na www.komora.cz/pripominkovani zakonu naleznete materiály,

které HK ČR obdržela v rámci mezirezortního připomínkového řízení. U každého materiálu je zveřejněn e-mailový kon-

takt, na který můžete zasílat své připomínky v termínu, který vám uvedeme. Pokud není uvedena e-mailová adresa

garanta, zasílejte své připomínky na adresu: pripominkovani@komora.cz. Nezapomeňte uvést evidenční číslo a název

materiálu, který chcete připomínkovat.

www.komora.cz/pripominkovani zakonu

GAS 2006 NABÍDKY 
A POPTÁVKY 
ZE ZAHRANIČÍ

V rámci poskytování podpory
podnikání nabízíme možnost
využít poptávky a nabídky
zahraničních firem, které při-
cházejí do databáze Hospo-
dářské komory ČR. Najdete je
na www.komora.cz/obchodni
kontakty. 

40023-Belgie
Belgická strojírenská firma
hledá výrobní kooperační part-
nery v ČR. Jedná se o výrobu
dílů pro balicí stroje.

40025-Japonsko
Japonská obchodní firma
hledá dodavatele českých prů-
myslových měřících přístrojů,
které by integrovala do zařízení
společně s díly od asijských
výrobců. Preferuje nové zajíma-
vé přístroje, které nejsou
náročné na ovládání. Zájem má
např. o následující: tlakoměr,
snímač tlaku, regulace tlaku,
tlakový spínač, teploměr, vysí-
lač teploty, termostat, měřič
vlhkosti, průtokoměr, plošný
průtokoměr, vodoznak, měřič
hladiny, čidlo hladiny, dynamo-
metr, siloměr, atd.

40039-Velká Británie
Britská firma hledá dodavatele
svařovacích a strojírenských
produktů, svářečských ochran-
ných pomůcek a oděvů.

Rubriku připravuje: Antonín Zoul

Hospodářská komora ČR

zoul@komora.cz

telefon: 296 646 353



Ale postupně. Zákon o cestovních náhra-
dách spatřil světlo světa v roce 1992 a od té
doby byl mnohokrát novelizován. Prováděné
změny však nikdy nebyly příliš zásadní.
V našich článcích (dokončení bude příště)
vás chci tímto zákonem provést a upozornit
na některá jeho ustanovení. 
Vlastní zákon se skládá ze čtyř částí. První
část obsahuje základní ustanovení. Zde je
mimo jiné uvedeno, že zákon upravuje posky-
tování náhrad výdajů při pracovních cestách,
při jiných změnách místa výkonu práce, při
přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu
práce v zahraničí zaměstnancům v pracov-
ním poměru, členům družstev, u nichž je
pracovní vztah podmínkou členství, zaměst-
nancům činným na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr ( je-li to
dohodnuto) a fyzickým osobám, o nichž to
stanoví tento zákon v § 16. To je nutné si
uvědomit - jiným osobám, než jsou zde taxa-
tivně vyjmenovány, nelze náhrady dle tohoto
zákona přiznat. A také stanoví, že náhrady
podle tohoto zákona se neposkytují zaměst-
nancům při výkonu práce na předsunutém
pohraničním odbavovacím stanovišti na
území sousedního státu určeném podle
mezinárodní smlouvy, které je jejich pravidel-
ným pracovištěm (§ 2 odst. 3). V první části
jsou rovněž vymezeny pojmy, s nimiž zákon
dále „pracuje“. Jde především o pracovní
cestu, kterou se rozumí doba od nástupu
zaměstnance na cestu k výkonu práce do
jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviš-
tě, včetně výkonu práce v tomto místě, do
návratu zaměstnance z této cesty. Zahraniční
pracovní cestou se pro účely tohoto zákona
rozumí doba pracovní cesty z České republi-
ky do zahraničí, ze zahraničí do České
republiky a doba pracovní cesty v zahraničí.
A konečně - pravidelným pracovištěm se pro
účely tohoto zákona rozumí místo dohodnu-
té se zaměstnancem; není-li takové místo
dohodnuto, je pravidelným pracovištěm
místo výkonu práce sjednané v pracovní
smlouvě. U zaměstnanců, u nichž častá
změna pracoviště vyplývá ze zvláštní povahy
povolání, je možno jako pravidelné pracoviš-
tě dohodnout i místo pobytu. Pokud má
zaměstnanec na základě dohody o provede-
ní práce provést pracovní úkol v místě mimo
obec pobytu, může s ním zaměstnavatel

v této dohodě sjednat, že mu i při cestě
z obce pobytu do místa výkonu práce a zpět
poskytne náhrady jako při pracovní cestě.

Náhrady zaměstnancům

Druhá část zákona se zabývá vlastním
poskytováním náhrad. Zaměstnanci vyslané-
mu na pracovní cestu přísluší:
a) náhrada prokázaných jízdních výdajů,
b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování,
c) stravné za podmínek dále stanovených,
d) náhrada prokázaných nutných vedlejších
výdajů,
e) náhrada prokázaných jízdních výdajů za
cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého
nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem předem dohodnutého pobytu rodiny,
trvá-li pracovní cesta více než 7 po sobě
následujících kalendářních dnů, a to každý
týden, není-li v kolektivní smlouvě, popřípadě
v pracovní smlouvě nebo jiné písemné doho-
dě se zaměstnancem dohodnuta tato náhra-
da za delší dobu, nejdéle však za 1 měsíc.

Stravné

Stravné se poskytne za každý kalendářní
den pracovní cesty ve výši:
a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5
až 12 hodin,
b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta
déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin.
Jakou částku v rámci výše uvedeného roz-
pětí zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, je
jen jeho věcí, eventuálně se tato výše může
sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve
vnitřním předpisu, případně sjednat v pra-
covní smlouvě. Důležité je také vědět, že
zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na
pracovní cestě plně bezplatné stravování,
stravné neposkytuje; zabezpečí-li bezplatné
stravování částečně, stravné úměrně krátí,
a to nejméně o 20 % a nejvýše o 40 %
z určené výše stravného za každé bezplatně
poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně,
oběda nebo večeře. Míru takového krácení
stravného oznámí zaměstnavatel zaměstnan-
ci před vysláním na pracovní cestu, a pozor -
pokud tak neučiní, stravné nesmí krátit. 

Používání služebních vozidel

Velmi zajímavou oblastí (pro obě strany) jsou
náhrady za používání silničních motorových
vozidel při pracovních cestách. Dohodne-li
se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že při
pracovní cestě použije silniční motorové
vozidlo, s výjimkou vozidla zaměstnavatele,
přísluší mu za každý 1 km jízdy sazba
základní náhrady a náhrada za spotřebované
pohonné hmoty.

I když jsou v zákonu uvedena i jednostopá
vozidla a tříkolky, my se zde zmíníme pouze
o osobních vozidlech. Sazba základní náhra-
dy za 1 km jízdy činí tedy u osobních silnič-
ních motorových vozidel 3,80 Kč a při použití
přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se
sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší
až o 15 %. Náhrada za spotřebované
pohonné hmoty přísluší zaměstnanci ve výši
vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotře-
by pohonné hmoty vozidla. Při výpočtu výše
náhrady za spotřebované pohonné hmoty se
vychází z ceny pohonné hmoty prokázané
zaměstnancem. Neprokáže-li zaměstnanec
cenu pohonné hmoty, vypočte se výše
náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty
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Zákon o cestovních náhradách
Jeden z nejdÛleÏitûj‰ích zákonÛ ovlivÀujících 
podnikatelské prostfiedí je zcela jistû zákon 
ã. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. A také je
to zákon, kolem kterého je mezi podnikateli 
roz‰ífieno tolik fám a povûr. Pfiitom jde o zákon,
kter˘ je na rozdíl od mnoha jin˘ch pomûrnû 
jednoznaãn˘ a jednoduch˘.

stanovené vyhláškou ministerstva práce
a sociálních věcí. Tato vyhláška stanoví prů-
měrnou cenu pohonné hmoty, která odpoví-
dá údajům Českého statistického úřadu.
Nechuť zaměstnanců jezdit na služební cesty
vlakem či autobusem řeší zákon ustanove-
ním, podle kterého zaměstnavatel může se
zaměstnancem sjednat též poskytování
náhrady za použití silničního motorového
vozidla ve výši odpovídající ceně jízdenky
hromadného dopravního prostředku dálkové
přepravy. Část třetí zákona se věnuje náhra-
dám při zahraničních pracovních cestách.
My je nyní přeskočíme a budeme se jim
podrobněji věnovat příště.

Paušalizace náhrad

A jsme u poslední - čtvrté části zákona, která
se zabývá společnými, přechodnými a závě-
rečnými ustanoveními. Najdeme zde velmi
důležité ustanovení týkající se tzv. „paušaliza-
ce náhrad“. Při výpočtu paušální částky
vychází zaměstnavatel z průměrných podmí-
nek rozhodných pro poskytování náhrad
zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců.
A pokud se změní podmínky, za nichž byla
paušální částka stanovena, je zaměstnavatel
povinen tuto částku přezkoumat a upravit.
Jednoduše napsané - v praxi je to ale složi-
tější. Vlastní výpočet může být velmi snadno
napaden kontrolními orgány a výsledkem 
mohou být i značné daňové doměrky. Navíc

by měl být tento výpočet pravidelně aktuali-
zován. I přes tyto problémy se v praxi pauša-
lizace náhrad využívá poměrně často.

Chybějící doklady

Jedno z dalších ustanovení řeší otázky proplá-
cení náhrad v případech, že pracovník vynalo-
žené náklady nedoloží. v těchto případech mu
je může zaměstnavatel poskytnout. Nemělo
by to být ale opakovaně a nemělo by se to
zneužívat k proplácení náhrad, které se neu-
skutečnily (např. účty za ubytování atp.). Dále
zákon stanoví, že požádá-li zaměstnanec
o poskytnutí zálohy na náhrady podle tohoto
zákona, je zaměstnavatel povinen mu tuto
zálohu do výše předpokládané náhrady
poskytnout. A také je zaměstnavatel povinen

poskytnout zaměstnanci při zahraniční pra-
covní cestě zálohu v cizí měně v rozsahu a ve
výši podle předpokládané doby trvání a pod-
mínek zahraniční pracovní cesty. Zálohu v cizí
měně nebo její část může zaměstnavatel po
dohodě se zaměstnancem poskytnout též
cestovním šekem nebo zapůjčením platební
karty zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může
se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí
zálohy na stravné v cizí i v jiné měně, než je
stanovené vyhláškou Ministerstva financí ČR
pro příslušný stát, pokud je k této měně Čes-
kou národní bankou vyhlašován kurz devizo-
vého trhu nebo přepočítací poměr. Při určení
výše stravného v dohodnuté měně se zjistí
korunová hodnota stravného ve stanovené
měně, která se přepočítá na dohodnutou
měnu. Pro určení korunové hodnoty stravné-
ho a částky stravného v dohodnuté měně se
použijí kursy devizového trhu a přepočítací
poměry vyhlášené Českou národní bankou
a platné v den určení výše zálohy. Zaměstna-
nec má ale i povinnosti. Je totiž povinen do
10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní
cesty předložit zaměstnavateli písemné dokla-
dy potřebné k vyúčtování pracovní cesty a též
vrátit nevyúčtovanou zálohu. Zaměstnavatel je
povinen do 10 pracovních dnů ode dne před-
ložení písemných dokladů provést vyúčtování
pracovní cesty zaměstnance a uspokojit jeho
nároky.

Dokončení příště.
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Částka 21 ze dne 22. 2. 2006
45/2006 Úplné znění zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá
z pozdějších změn

Částka 22 ze dne 27. 2. 2006
47/2006 Zákon, kterým se mění zákon 
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v sociálním zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 24 ze dne 8. 3. 2006
56/2006 Zákon, kterým se mění zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo-

vém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
57/2006 Zákon o změně zákonů v sou-
vislosti se sjednocením dohledu nad
finančním trhem

Částka 25 ze dne 8. 3. 2006
59/2006 Zákon o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebez-
pečnými chemickými látkami nebo che-
mickými přípravky a o změně zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdra-
ví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
320/2002 Sb., o změně a zrušení někte-
rých zákonů

Částka 26 ze dne 8. 3. 2006
61/2006 Zákon, kterým se mění zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpi-
sů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autor-
ském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění zákona č.
81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů62/2006 Zákon, kterým se
mění zákon č. 124/2002 Sb., o převo-
dech peněžních prostředků, elektronic-
kých platebních prostředcích a plateb-
ních systémech (zákon o platebním
styku), ve znění zákona 
č. 257/2004 Sb., a další zákony

NA·E RUBRIKA OPùT P¤INÁ·Í INFORMACE 
O NOV¯CH ZÁKONECH, VYHLÁ·KÁCH, NA¤ÍZENÍCH
ATD. VY·L̄ CH VE SBÍRCE ZÁKONÒ OD 10. 2. 2006.
INFORMACÍ JE TENTOKRÁT MÉNù, ALE ONO SE TO
ZASE VRÁTÍ DO STAR¯CH KOLEJÍ.

Dvoustranu připravil ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních. Své dotazy zasílejte do redakce na adresu: servis@komora.cz

Vy‰lo ve Sbírce …

§§



Exekuce - výkon rozhodnutí
Předpokládejme, že jsme se pro-
kousali pomalým nebo dnes
i někde rychlejším soudním nebo
správním řízením a toto je pravo-
mocně ukončeno. Jak postupo-
vat dále? V současné době je
možno postupovat dvěmi a způ-
soby: 1. navrhnout provedení
exekuce podle z. č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu,
2. navrhnout provedení exekuce
podle z. č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exe-
kuční činnosti. Řekněme si nyní
krátce o rozdílech mezi těmito
typy exekucí.

1. Exekuce podle 
z. č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu
Do roku 2001 bylo možno požá-
dat o provedení exekuce praktic-
ky pouze podle této právní
normy. Exekuci v tomto případě
provádí soud, respektive soudní
úředníci-vykonavatelé. Po zapla-
cení soudního poplatku souvise-
jícího s nařízením exekuce (zpra-
vidla 2 % z vymáhané částky),
soud nařídí exekuci podle návrhu
oprávněné strany. Není-li exeku-
ce podle předloženého návrhu
úspěšná, např. výtěžek z exeku-
ce nepostačuje ani ke krytí jejích
nákladů, soud exekuci zastaví.
Do roku 2001 byly soudy zavale-
ny těmito typy exekucí a soudní
úředníci řešili oprávněné nároky
vůči povinným často velmi laxně.
Problematiku řeší § 251 až 351
občanského soudního řádu. Ten
doslova říká: „Nesplní-li povinný
dobrovolně, co mu ukládá vyko-
natelné rozhodnutí, může opráv-
něný podat návrh na soudní
výkon rozhodnutí.“ Kam se ale
obrátit? Příslušným soudem
k podání návrhu je obecný soud,
kde má povinný bydliště nebo
místo podnikání, kde se nachází
jeho majetek, nebo kde se
nachází nemovitost, týká-li se
exekuce nemovitosti. Exekuci
v současné době nařizují soudy
poměrně rychle a stává se tak
bez jednání. Exekuci lze provést
z důvodů uvedených v zákoně
tedy přikázáním pohledávky,
srážkami ze mzdy, postižením
jiných majetkových práv a pro-
dejem movitých věcí a nemovi-

tostí. Vyjmenovali jsme si je od
nejméně náročné po nejnároč-
nější.

2. Exekuce podle 
z. č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční 
činnosti
Dnem 1. 5. 2001 byla po těžké
kritice z předchozích let přijata
norma, která ulehčila práci sou-
dům a jejich soudním vykonava-
telům a zároveň jim přinesla
významnou konkurenci. Postup-
ně se do konce roku 2002 kon-
stituoval systém exekutorských
úřadů se soudními exekutory.
Podle této právní normy může
oprávněný požádat soud o pro-
vedení exekuce jakéhokoliv exe-
kutora a to doručením návrhu
soudu nebo přímo do sídla exe-
kutorského úřadu. 
V médiích, především televizi, se
objevilo již několik fám, které do
značné míry práci tzv. soukro-
mých exekutorů diskreditovaly.
Jak je to tedy ve skutečnosti? 

Kdo může být exekutorem
a jaké jsou jeho pravomoci?
Nároky jsou značné: musí jít
o občana ČR s vysokoškolským
právnickým vzděláním v ČR,
bezúhonného, který složil exeku-
torskou zkoušku a vykonal ales-
poň tříletou exekutorskou praxi,
plně způsobilého k právním úko-
nům. Exekutora jmenuje do exe-
kutorského úřadu ministr na
návrh komory a exekutor může
vykonávat praxi teprve tehdy,
složil-li slib do rukou ministra
a uzavřel-li smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu, která by
mohla vzniknout v souvislosti
s výkonem exekutorské činnosti.
Totéž pojištění odpovědnosti je
exekutor povinen uzavřít za
zaměstnance, kteří mohou za
exekutora vykonávat jednotlivé
úkony exekuční činnosti. Exeku-
tor se zodpovídá ze své činnosti
Exekutorské komoře České
republiky se sídlem v Brně. Kdo
se tedy cítí nějakým způsobem
být poškozen činností exekutora,
má možnost se dožadovat
nápravy nejen u této samospráv-
né organizace, nýbrž i u přísluš-
ného soudu. Exekutor má neje-
nom značnou zodpovědnost
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V‰echno, co jste chtûli vûdût 
o exekuci a báli jste se zeptat

vyplývající ze zákona (vedení exekutor-
ského spisu, odpovědnost za škodu způ-
sobenou výkonem exekuce včetně odpo-
vědnosti za zaměstnance, povinnost
mlčenlivosti aj.), ale i značné pravomoci.
Soudy, orgány státní správy, notáři, fyzic-
ké i právnické osoby jsou povinny sdělit
exekutorovi na jeho písemnou žádost
údaje o majetku povinného, které jsou jim
známy z jejich úřední činnosti. Policie je
povinna mu poskytnout na jeho žádost
ochranu a součinnost při výkonu činnosti.
Banky, pojišťovny, fondy, burzy, katastry
nemovitostí, finanční úřady, dopravní
inspektoráty, zdravotní pojišťovny a sprá-
vy sociálního zabezpečení, pošty, doprav-
ci, provozovatelé telekomunikačních slu-
žeb: všichni tito jsou povinni poskytnout
exekutorovi údaje nebo součinnost
v rámci zákoných ustanovení.  

Která rozhodnutí jsou vykonatelná?
Rozhodnutí, se kterými se můžeme obrá-
tit na exekutora (tzv. exekuční tituly), jsou
vykonatelná rozhodnutí soudu, vykonatel-
né rozhodčí nálezy, notářské zápisy se
svolením k vykonatelnosti, vykonatelné
rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně
platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve
věcech daní, vykonatelná rozhodnutí ve
věcech nemocenského pojištění a sociál-
ního zabezpečení.

Které věci nepodléhají exekuci ? 
Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinné-
ho, se nemůže týkat výkon rozhodnutí
těch, které povinný nezbytně potřebuje
k uspokojování hmotných potřeb svých
a své rodiny nebo k plnění svých pracov-
ních úkolů, tedy je to osobní oblečení,
běžné vybavení domácnosti, snubní
prsten, zdravotnické potřeby a hotové
částky do 1000 Kč. Je-li povinný podni-
katelem, nemůže se výkon rozhodnutí
týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které
nezbytně potřebuje k výkonu své podni-
katelské činnosti. Je potřeba také dodat,
že exekuce se nemůže vztahovat na
sociální dávky a dávky státní sociální
podpory vyplácené jednorázově.  

Evidence exekucí
V rámci nápravy chaosu v předchozím
desetiletí vydalo ministerstvo spravedl-
nosti vyhlášku č. 331/2001 Sb., kterou se
zřídila Centrální evidence exekucí. Cent-
rální evidenci exekucí vede Exekutorská
komora a každá exekuce, ať její nařízení,
zastavení nebo odklad, se zapisuje - buď
bez zbytečného odkladu, nebo do 10 dnů
od nabytí právní moci rozhodnutí - do
evidence. Zajímavé je, že Centrální evi-

dence exekucí je ze zákona na veřejně
přístupném informačním systému (Inter-
netu). 

Odměna za provedení exekuce
Je-li exekuce prováděna soudními vyko-
navateli podle občanského soudního
řádu, oprávněný zaplatí soudní poplatek
na počátku exekučního řízení a poté již
vyčká na výsledk exekučního řízení a sta-
novení nákladů na výkon exekuce, které
jsou uhrazeny z výtěžku exekuce.
U nesporně pružnějšího typu exekuce
prováděné podle z. č. 120/2001 Sb., tzv.
soukromými exekutory je to poněkud slo-
žitější. Odměna exekutora se řídí vyhláš-
kou ministerstva spravedlnosti 
č. 330/2001 Sb., a pokud se jedná
o exekuci ukládající zaplacení peněžité
částky, potom do základu 3 000 000 Kč
činí 15 %, nejméně však 3000 Kč. 
Exekutor může požadovat po oprávně-
ném složení zálohy na náklady exekuce
a stanovuje výši této zálohy. Výše této
zálohy však nesmí přesáhnout 30 %
odměny exekutora. Exekutorovi náleží
také náhrada hotových účelně vynalože-
ných nákladů v souvislosti s prováděním
exekuce. Tu obvykle exekutor srazí povin-
nému z výtěžku exekuce.

Závěrem je možno tedy říci, že výkon roz-
hodnutí prováděný podle zákona 
č. 120/2001 Sb., tzv. soukromými exeku-
tory se postupně stává skutečným kladi-
vem na dlužníky.

Miroslav Kalous,

autor je právník, působí v oblasti poradenství

Foto: ČTK

Jistû jste jiÏ sly‰eli o problému
provádûní exekuce, tj. v˘konu
rozhodnutí, které v˘raznû brzdí
a znepfiíjemÀuje podnikání
a nûkter˘m je doslova znechu-
cuje. Pomalost soudÛ a malá
operativnost v˘konu rozhodnutí
nás na hony vzdaluje vysnûné
Evropské unii. Máme vÛbec
‰anci se domoci zaplacení nema-
lé ãástky za prokazatelnû dodané
zboÏí nebo sluÏbu? A co exeku-
tor? Nevezme nás je‰tû ten „na
hÛl“? Chtûlo by se témûfi fiíci:
·Èastn˘ ten, kdo nemusí a do
budoucna nebude muset fie‰it
Ïádné problémy s pohledávkami
a závazky a kdo si tak u‰etfií
nervy spojené s touto sloÏitou
a problematickou anabází.

1) z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

2) z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti

3) vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb.,
o odměně a náhradách soudního exekutora

4) vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 331/2001 Sb.,
o centrální evidenci exekucí

PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU EXEKUCÍ 

1,

1,

2,

3,

4,

5,

Zástupce justiční stráže a policejní kamera-

man asistují pracovníkovi bytového odboru

při nedávném otevírání zamčených dveří

bytu jednoho z havlíčkobrodských neplatičů,

aby pomocí soudní exekuce majetku ales-

poň částečně pokryla dvouapůlmilionový

dluh, který neplatiči u města mají.

2, 3 Soudní vykonavatel Jan Švec zabavuje

majetek jednoho z dlužníků v jeho bytě ve

Vsetíně, který musel otevřít zámečník. Nej-

větší dluh, který soudně vymohl věřitel, činil

přes sto šedesát tisíc korun.

4, Za účasti dvou příslušníků justiční stráže 

a exekutora se 3.března musela vystěhovat

bez náhrady z jednopokojového bytu 

v Praze 5.

5, Část kuchyňské linky našel exekutor při

vystěhování jednopokojového bytu v Praze

3. Bývalá nájemnice sice přítomna byla, ale

věci si odstěhovala předem.



Jak zaregistrovat ochrannou známku
(název)? 
Informace pro přihlašovatele ochranné
známky obsahuje Zákon o ochranných
známkách č. 441/2003 Sb. Přihláška
ochranné známky se podává u Úřadu prů-
myslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a,
Praha 6, PSČ 160 68 v jednom vyhotovení
a smí obsahovat pouze jedno znění nebo
vyobrazení ochranné známky. Přihlášku
ochranné známky k zápisu do rejstříku
ochranných známek může podat právnická
či fyzická osoba. Přihlašovatel má právo
přednosti před každým, kdo později podá
přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochran-
né známky pro výrobky nebo služby téhož
druhu.
Přihláška musí obsahovat obchodní firmu
(název) či jméno a příjmení a sídlo či bydliště
přihlašovatele, znění či vyobrazení přihlašo-
vaného označení, seznam konkrétních výrob-
ků či služeb přihlašovaných k ochraně včet-
ně uvedení tříd. Nemá-li přihlašovatel poža-
davek na zvláštní grafickou úpravu, uvede
údaj, že požaduje zápis ochranné známky
v běžném písmu (ochranná známka slovní).
V tomto případu nemusí přihlašovatel přiklá-
dat k přihlášce fotokopie přihlašovaného
označení. Výrobky a služby se v přihlášce

uvedou seřazené vzestupně podle tříd mezi-
národní klasifikace (třída 1 až 45). Každé
skupině výrobků nebo služeb musí předchá-
zet číslo třídy, do níž výrobky nebo služby
patří. Příklad: (1) chemické výrobky pro prů-
mysl; (5) farmaceutické výrobky.

Jak je to finančně náročné?
Podání přihlášky podléhá správnímu poplat-
ku 5000 Kč. Správní poplatek za podání při-
hlášky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne
podání přihlášky; není-li správní poplatek ve
stanovené lhůtě zaplacen, považuje se při-
hláška za nepodanou. Správní poplatek se
hradí v hotovosti v pokladně správních
poplatků Úřadu kolkem, složenkou nebo
převodem z účtu přihlašovatele na účet
Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-
21526001/0710, ČNB Praha 1. Při úhradě
poplatků formou převodu se uvádí konstant-
ní symbol 1148. Pokud se platí k již podané
či zapsané ochranné známce, je plátce povi-
nen identifikovat každou platbu variabilním
symbolem čísla spisu přihlášky. Jde o maxi-
málně desetimístný kód, jehož sestavení je
následující: 
3 a číslo spisu ochranné známky, např.:
3298415 pro ochrannou známku čísla spisu
O - 298415. V případu, kdy je placeno za

nově podanou přihlášku a není plátci známé
číslo spisu přihlášky, uvádí se jako variabilní
symbol číslo 3. V tomto případu se název
účtu plátce musí shodovat s přihlašovatelem.
Základní správní poplatek za ochrannou
známku činí 5000 Kč v případu, že je znám-
ka zahrnuta nejvýše do tří tříd. Za každou
další třídu se připočítává poplatek 500 Kč.

Na jak dlouhé časové období je registra-
ce platná (účinná)?
Zápis ochranné známky platí deset let ode
dne podání přihlášky. Zápis ochranné znám-
ky se na žádost vlastníka ochranné známky
obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost
o obnovu zápisu ochranné známky se podá-
vá nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skonče-
ním doby platnosti. 

Jak dlouho trvá vyřízení?
Vyřízení ochranné známky trvá přibližně šest
měsíců, neboť tři měsíce je známka zveřejně-
na ve Věstníku ÚPV, aby se zjistilo zda někdo
nepodá proti této známce námitky.

Více na: www.upv.cz

Vybrala TŠ
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Dotazy

V minulém čísle jsme vás informo-
vali o vzniku tří regionálních export-
ních míst (REM), která byla pod
hlavičkou Hospodářské komory ČR
vytvořena s cílem maximálně pod-
pořit stávající i potenciální české
exportéry společnou nabídkou slu-
žeb Hospodářské komory ČR,
agentury CzechTrade, České
exportní banky (ČEB) a Exportní
garanční a pojišťovací společnosti
(EGAP). Regionální manažeři se 
tak stávají experty v podporách
exportu pro svůj region.

Podpora exportu již v devíti 
krajích
Od druhé poloviny února začaly
přípravy na otevření míst REM
v dalších krajích. Na úřadu Hospo-

dářské komory ČR v Praze se
uskutečnila výběrová řízení,
v jejichž rámci bylo vybráno šest
budoucích regionálních manažerů.
Nová regionální exportní místa se
budou otevírat při krajských hospo-
dářských komorách v kraji Vysoči-
na a dále ve Zlínském, Pardubic-
kém, Královéhradeckém, Středo-
českém a Jihočeském kraji. Každé-
ho regionálního manažera čeká na
začátku dubna úvodní školení, kde
se seznámí se základními produkty
a organizační strukturou jednotli-
vých partnerů projektu. Od druhé
poloviny dubna tak bude podpora
pro české exportéry v podobě
funkčních míst REM zajištěna v cel-
kem devíti krajích České republiky.

Monika Bumanová

Setkání zorganizovala Krajská hospodářská
komora jižní Moravy - Informační místo pro
podnikatele Slavkov u Brna ve spolupráci
s městem Slavkov u Brna. V zasedací síni
městského úřadu přivítal účastníky starosta
města Slavkov u Brna Petr Kostík. 
V krátkém příspěvku představil ředitel
Obchodní a hospodářské komory Brno
Petr Bajer možnosti čerpání podpor
z fondů Evropské unie a vyslovil požadavek
na zjednodušení procedur, aby se k peně-
zům vyčleněným pro jednotlivé programy
dostaly i malé firmy. Navrhl uskutečnit sou-
těž o nejlepší malou a střední firmu
v daném regionu.

Situace dle ministra
Ministr Sobotka zdůraznil pozici České
republiky mezi vyspělými zeměmi a hlavní
úkol vlády v zajištění makroekonomické sta-
bility. Očekává se 2-3% inflace, přebytek
v zahraničním obchodu, ale i posilování koru-
ny. Vláda má snahu o zjednodušení adminis-
trativy pro podnikatele, snížení daní - daň
z příjmů právnických osob by měla být 20%
– i zjednodušení platby daní. Prostředky,
které jsme dostali od EU, asi budeme
schopni vyčerpat, nejlépe je na tom program
OPPP. Pro následují období 2007-2013 bude
prostředků sedmkrát víc, složitou administra-
tivu musí odstranit úprava příslušných před-

pisů tak, aby peníze využily firmy i obce
a nemusely je vracet zpět.

Hlas podnikatelů
Zástupci firem z mikroregionu se obraceli na
ministra Sobotku s problémy, které jim brání
v úspěšnějším podnikání. Jedním z nejváž-
nějších byl systém zadávání veřejných zaká-
zek, jeho složitost a upřednostňování velkých
firem před menšími při výběrových řízeních,
což se často stává, když obec svěřuje výbě-
rová řízení specializovaným firmám.

Petr Bajer, 

ředitel OHK Brno

Štípací stroj z programu START
Na REM Blansko přišel pro informaci zástupce firmy, která
zpracovává dříví a následně jej prodává ve formě štípaného
paliva. Zajímal se o možnost získání finančních prostředků
na nákup štípacího stroje a na nákup zásob dříví.
Pracovník InMP správně odhadl, jaké možnosti klient má
a poskytl mu informaci o programu pro začínající podnika-
tele START z OPPP, jelikož klient začal podnikat v r. 2005.
Vzhledem k výbornému podnikatelskému záměru byla
s klientem prodiskutována ekonomika a provedena kalku-
lace vlastních nákladů.
Podnikatel kurz START úspěšně absolvoval a v prosinci
2005 byl firmě přidělen úvěr ve výši 1 milion Kč.
Podnikatel zakoupil technologii a vzhledem k tomu, že měl
dobré dodavatelské smlouvy na surovinu a tím i schop-
nost produkovat, podniká v současné době velmi úspěš-
ně. Firma již zpracovává dříví na novém štípacím stroji
a dodává palivové dříví do řady obchodních řetězců
v rámci EU.

Zpracovala: Alena Šafránková, InMP Blansko

únor 2006

Uvádíme jeden z úspû‰n˘ch 
pfiíkladÛ podnikání s InMP

INFORMACE PRO PODNIKATELE 
NA JEDNOM MÍSTĚ

Vybrali jsme pro vás nûkteré zajímavé dotazy 
z modulu Garantované informace IS InMP, 
které vám mohou b˘t v podnikání uÏiteãné.

Projekt REM
expanduje 

Podnikatelé ze Slavkovska mûli pfiíleÏitost získat 
od ministra financí Bohuslava Sobotky nejnovûj‰í
informace z jeho rezortu i z vlády. Hlavnû v‰ak
mohli klást v diskuzi otázky, které je v souvislosti
s jejich podnikáním nejvíce zajímají.

InMP uspofiádalo setkání 
s ministrem financí

Již řadu měsíců pravidelně odpovídají pra-
covníci Informačních míst pro podnikatele
(dále jen InMP) na dotazy mnoha zájemců
z různých oblastí podnikání. Od zavedení
systému InMP se počet řešených případů od
podnikatelské veřejnosti stabilizoval kolem
1300 dotazů měsíčně. „Umíme podnikatelům
poradit s čímkoliv, pokud se jejich problém
dotýká podnikání,“ uvedl Karel Tůma, ředitel
odboru Informačních míst pro podnikatele. 

Kdo stojí za InMP…
Správcem programu je ministerstvo průmys-
lu a obchodu (dále MPO). Základní součástí
InMP jsou i krajské a okresní hospodářské
komory a oborové svazy, společenstva,
cechy i asociace, které zajišťují chod kon-
taktních míst resp. poskytují do systému
odpovídající znalosti a obsah. Mimokomoro-
vými subjekty, rovněž zainteresovanými do
podpory a realizace systému InMP, jsou
zejména ministerstvo průmyslu a obchodu,
ministerstvo financí a dále pak velkou roli

hraje i meziresortní komise jako kontrolní
orgán projektu. Pro ni pak odbor InMP při-
pravuje hodnotící zprávy a komise rovněž
dohlíží na naplňování všech ukazatelů a cílů,
které si projekt vytýčil. 

Veřejná informační služba
Podle slov ředitele InMP Tůmy informační
podporou pomáhá hospodářská komora roz-
voji podnikatelského prostředí, o které usiluje
stát, resp. MPO. A právě MPO je zadavate-
lem systému InMP. „Je ve veřejném zájmu,
aby české podniky obstály na domácím
i evropském trhu, aby byly konkurence-
schopné, a k tomu jsou v dnešní době pře-
devším potřeba informace,“ vysvětlil Tůma
a pokračoval, že za dobu fungování systému
InMP má hospodářská komora řadu znalostí
a zkušeností, o které se chce podělit se
všemi zájemci o podnikání.

Komu jsou tedy služby InMP určeny?
Především všem, kdo před mnohdy složitým
vyhledáváním informací na různých místech
a v rozmanitých informačních zdrojích dávají
přednost jednoduššímu řešení svých podni-
katelských problémů. Prostě chtějí najít vše
na jednom místě. Školení pracovníci kontakt-
ních míst InMP jsou připraveni pomáhat,
poradit a najít co možná nejlepší odpověď na
daný problém tváří v tvář s člověkem, který
se na kontaktní místa obrátí se svým poža-
davkem. Tuto možnost nabízí systém InMP
prostřednictvím kontaktních míst. Do každé

kanceláře InMP může v současné době přijít
opravdu kdokoli s jakýmkoli podnikatelským
dotazem a informace mu budou poskytnuty
v rámci veřejné informační služby zdarma. 

Kde najít kontaktní místa…
Lze říci, že v současné době systém InMP,
resp. jeho kontaktní místa, plošně pokrývá
celou Českou republiku a místa jsou tedy
v dosahu každého podnikatele či zájemce
o podnikání. „Všichni, kdo potřebují poradit
v souvislosti s podnikáním, naleznou kon-
taktní místa InMP ve všech krajských měs-
tech, bývalých okresních městech a i v řadě
obcí s pověřenou působností (tzv. obce III.
typu),“ doplnil Tůma.

Jak kontaktovat InMP?
Kontaktní místo je vždy označeno logem
InMP. Regionální kanceláře ve větších měs-
tech mají otevřeno minimálně tři dny
v týdnu, výjimkou ale nejsou ani takové,
které jsou v provozu od pondělí do pátku.
V obcích s rozšířenou působností je mini-
mem jeden den v týdnu, kdy je na místě
přítomen pracovník InMP. Pracovníky na
kontaktních místech InMP je možno oslovit
přímo v rámci osobní návštěvy, ale kontakt
je možný i prostřednictvím telefonu, popř.
e-mailu. Přehled míst InMP a kontakty na
ně jsou uvedeny na internetových strán-
kách hospodářské komory
www.komora.cz.

Dagmar Divišová

Váš příběh...



S jakými problémy se setkáváte při
restaurování památek?

Vše, co přežilo věky, prošlo ve valné většině opravami. V první
polovině 20. století docházelo k neodborným zásahům zejména
na vybavení kostela. „Novicírování“ prováděné prostými kostelní-
ky a „svíčkovými bábami“ často využívalo nových levnějších
materiálů a uklízecího fortele, kdy kbelík s vodou a hadr provedly
své. U drogisty dostali za pakatel pytlíček bronzu, kterým přetřeli
v silné vrstvě poškozený zlacený povrch. Zbavit památku nátěru
je pak ovšem náročné, protože je třeba hledat takovou látku na
jeho odstranění, která bezpečně nepoškodí původní vrstvu zla-
cení nebo polychromie. 
Takovou práci však může provádět jen zkušený umělecký pozla-
covač. Další problém spočívá v tom, že jeho odborný výkon
musí zastřešit akademický malíř-restaurátor, ačkoli se na pozla-
covačské práci nepodílí. 

Co podle vás zajistí budoucnost oboru?

Kvalitní vzdělávání mladých adeptů řemesla. Podobně jako
i v jiných uměleckých řemeslech je to nedostatek praktické pří-
pravy a uplatnění po ukončení studia. Nejde jen o to absolvovat
příslušnou školu, ale po ní získávat praxi pod odborným vede-
ním. Mladý člověk nemá šanci získat zakázky. Jedinou cestou
pro něho je spolupracovat se zkušenými uměleckými pozlacova-
či v dílnách, podobně jako tomu bylo v minulosti. 

Miloslav Vlk, viceprezident sdružení 

pro umělecká řemesla Rudolfinea

Foto: archiv Sylvie Kroupové
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„Za nejdůležitější před-
poklad pro svou práci  
považuji uznání samot-
né existence tohoto
uměleckého řemesla“

Jaká je podstata tohoto starobylého
řemesla?

Úkolem pozlacovačství bylo zušlechťovat
povrch předmětů z levnějších materiálů,
zejména dřeva, prováděné již odpradávna
„na studeno“ s velmi náročnou přípravou
podkladů, ale i za tepla na předmětech
z obecných kovů zlacením v ohni. Proto je
možné se s prací pozlacovače setkat jak
v interiéru, tak na vnějších částech architek-
tury. Myslím si, že toto řemeslo povznáší
ducha, vylepšuje církevní stavby, kam
dodnes především patří. Teprve v 19. století
se plně osamostatnilo, přiblížilo naší době
a rozšířilo se nejen do šlechtického, ale
i měšťanského interiéru, aby zkrášlovalo
životní prostředí. Proto zlato nahradily lev-
nější materiály: lakované stříbro, tzv. vaš-
gold, bronzování a nakonec i aluminium.
Také naše řemeslo jde s dobou. Nedávno
jsem restaurovala dřevěné píšťaly varhan
v Hněvotíně u Olomouce pokovené plátko-
vým hliníkem, který se začal užívat před
rokem 1900. Zjistila jsem, že je mnohem
stálejší než stříbro. Od dob počátků pozla-
cování ve starém Egyptě se vyvíjel způsob
práce a tomu se přizpůsobovalo i nářadí. Ve
starověku se zlatilo na olejový poklad. Tepr-
ve od středověku se začal uplatňovat dodnes
nejrozšířenější postup zlacení na křídový
podklad a poliment. Zejména rokoko oboha-
tilo stříbro o pestrobarevný vzhled přimíse-
ním pigmentů do ochranné šelakové vrstvy.
Až v 19. století se rozšířily výše zmíněné
náhražky dostupné širšímu okruhu zákazníků.
Přestože je naše řemeslo v podstatě 

mezinárodní, můžeme najít určité 
zvláštnosti i v srdci Evropy. Je zajímavé, že
dělítkem je rozvodí řeky Moravy. Na západní
stranu se do českých zemí, Německa a Fran-
cie rozšířil z Itálie způsob přípravy podkladu
z boloňské křídy a klíhu z kožek zajíců a krá-
líků. Na tomto měkčím podkladu jde zlato
lépe rýt (gravírovat) a puncovat. Výzdoba
tohoto typu se však nedaří při tzv. tvrdém
zpracování polimentu s plavenou křídou
a kostním klihem. Na Slovensku, Balkáně, 
v Rusku a v Řecku se setkáváme častěji
s materiálově nákladnějším zakrýváním poza-
dí vrstvami z tepaného kovu, které překrývají
a nahrazují zlacené pozadí, které by se dalo
hůře zpracovávat.

Jaké bylo postavení pozlacovače
v minulosti?

Ve středověku si, na rozdíl od naší doby,
pozlacovačskou práci dělal malíř sám.
Přestože zlacené pozadí bylo v gotických
deskových obrazech dejme tomu Mistra
Theodorika doplňkem a zvýrazněním malby,
muselo vzniknout dříve, než začal malovat.
Pozlacovač byl v minulosti zároveň štafírem,
tedy nanášel zejména na dřevo upravené kří-
dou, klihem a polimentem nejen neuvěřitelně

tenké plátky zlata, ale i polychromii. Ostatně
v cechovní malířské dílně všichni většinou
anonymně pracovali na společném řemesl-
ném díle. Teprve až v 19. století se pozlaco-
vač začal stávat tím, který přijde až po
dokončení malby, aby zušlechtil rám obrazu. 

Co pro vás znamená odborná práce
umělecké pozlacovačky a co v ní pova-
žujete za nejdůležitější?

Těším se na každou novou práci, při níž zaží-
vám stále nová dobrodružství začínající
odhalováním tajemství při průzkumu a končí-
cí v závěru restaurace díla. Za nejdůležitější
předpoklad pro svou práci však považuji
uznání samotné existence tohoto umělecké-
ho řemesla, jež našlo své uplatnění již v palá-
cích a hrobkách faraónů, na zlacených kupo-
lích svatyň, kde vždy umocňovalo architektu-
ru, a především na sochách a obrazech, na
nichž zvýrazňovalo malbu a plasticitu detailu.
Dodnes zůstává aktuální zlacení liter a cifer
na nápisech v kameni. V rozporu s tak
dávnou tradicí je v současnosti u nás umě-
lecké pozlacovačství zcela ignorováno
a zaměňováno s jiným řemeslem zpracová-
vajícím drahý kov, např. zlatnictvím, přestože
jde o zcela odlišné užití a zpracování vzácné-
ho materiálu. Ještě do roku 1990 bylo mezi
dělnickými profesemi správně zařazováno
a pojmenováno. Nesmělo chybět mezi sta-
vebními profesemi, které se podílely na
obnově významných kulturních památek,
především Národního divadla v Praze, jehož
střechu i nádherné prostory si bez práce
uměleckých pozlacovačů-restaurátorů nelze
vůbec představit. Ale pak se na nás v kata-
lozích typových pozic úplně zapomnělo,
přestože se obor umělecký pozlacovač stále
vyučuje. Možná proto vznikla sekce pozla-
covačů v rámci sdružení pro umělecká
řemesla Rudolfinea jako první samostatná
profesní skupina v tomto živnostenském
společenstvu. 

11.-14. století - pozlacovačství a štafířství se rozvíjí jako součást
univerzální práce v skriptoriích a klášterních dílnách.

1348 - v malířském bratrstvu sv. Lukáše v Praze, základu pozdější-
ho malířského cechu, se věnovali malíři i nadále veškeré práci na
malířském díle, chápaném jako řemeslo. V některých dílnách však
měli na pomoc tzv. cuprejtýře (z německého Zuberreiten-připravo-
vat), z nichž se postupně vyvinuli štafíři a pozlacovači.

1589 - v „Pořádku umění malířského“, novém statutu malířského
cechu v rudolfínské Praze, dochází k postupné specializaci prací.
Malíři vykonávají (až do 18. století) také povrchovou úpravu malíř-
ských, ale i řezbářských děl. Vedle nich se však jako mistři
osamostatňují cuprejtýři, pozdější štafíři a pozlacovači. Objevují 
se tu i tzv. lištaři, předchůdci rámařů. 

17. století - mezi Italy přicházejícími do Prahy jsou také štukatéři,
kteří prováděli polychromii a zlacení na průčelí i v interiéru chrámů,
zámků a paláců.

19. století - po zrušení cechů a s osamostatněním malířů jako
svobodných umělců se z valné části oddělila jejich kreativní práce
od povrchových úprav uměleckých děl, takže pozlacovači, štafíři 
a rámaři přešli do živnostenských společenstev. Objevily se 

rodinné dílny rámařů (Brůžkové) i pozlacovačů (Boubínové), 
v nichž se uchovala tradice řemesla dodnes.

Současnost - jako obor se pozlacovačství dodnes 
vyučuje už jen ve Středním odborném učilišti 

uměleckořemeslném v Praze-Vysočanech. Toto 
umělecké řemeslo usiluje o své zařazení do novely 
živnostenského zákona.

Řemeslo dělané s láskou a radostí.

Ukázky děl před a po rekonstrukci

TRADICE 
POZLACOVAČSTVÍ U NÁS

Opomíjené umûlecké fiemeslo

POZLACOVAâSTVÍ
Jsou na svûtû fiemesla, která sama o sobû nevy-
tváfiejí jedineãné pfiedmûty, jako napfi. zlatnictví,
klenotnictví, umûlecké truhláfiství nebo umûlecké
fiezbáfiství, pfiesto v‰ak byla uÏ od dob starovûk˘ch
civilizací Ïádána, protoÏe pomáhala dotváfiet
koneãnou podobu dûl v˘tvarného umûní. Za jed-
ním z takov˘ch jsme se vydali za umûleckou pozla-
covaãkou Sylvií Kroupovou, nositelkou titulu mistr
umûleckého fiemesla.



Nejvût‰í pfiehlídka svûtové fiemeslnické techniky, strojÛ, zafiízení a hotov˘ch
v˘robkÛ se konala v rámci 58. roãníku Mezinárodního veletrhu fiemesel (I.H.M.),
kter˘ se uskuteãnil 16. aÏ 22. bfiezna v Mnichovû. V˘robky ze dfieva, kÛÏe,
nerostÛ, vosku, keramiky, kovu, skla a spousty dal‰ích pfiírodních i umûl˘ch
materiálÛ, hraãky, klenoty, bytové doplÀky i celé nábytkové sestavy - to v‰e
bylo moÏno si na jednom místû prohlédnout i koupit od v˘robcÛ z celé zemûkoule. 
Veletrh I.H.M. je největším veletr-
hem svého druhu na světě, který
je určen malým a středním pod-
nikům. Letos poprvé se předsta-
vil s novou koncepcí, která se
mezi návštěvníky prosadila.
Nabídka byla jasně rozdělena na
profesionální a privátní oblast na
výstavní ploše 120 tisíc m2. Pre-
zentovalo se zde přes 1600
vystavovatelů z přibližně 50
zemí. Současně s veletrhem
I.H.M. se konal veletrh Garten
(zahrada), kde se prezentovalo
130 vystavovatelů na ploše osm
tisíc m2. Veletrhy si každý rok
prohlédne přes 200 tisíc
návštěvníků, letos byla návštěv-
nost rekordních 205 tisíc lidí. 
Česká republika se prezentovala
již podvanácté, letos opět pod
hlavičkou ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO), které přispí-
valo na plochu dotací až do výše
75 tisíc Kč. Zúčastněných 54
malých českých firem dělalo vel-
kou propagaci tradičnímu
řemeslu, ale i technickým a sta-
vebním pracím (například firma
Solara nabízela střešní okna či
Atmos kotle na tuhá paliva atd.).
Spolu se zahradním oborem
vystavovali čeští výrobci na cel-
kové ploše 900 m2. Česká
republika tak byla po domácí
německé a rakouské nejvýznam-
nější zahraniční účastí. Devět

vystavovatelů se účastnilo také
Zahrady Mnichov, což je dosa-
vadní rekordní účast. Mnichov
byl jednou z nejvýznamnějších
letošních prezentací českých
firem v zahraničí podporovanou
MPO. 

Pojďte se s námi 
porozhlédnout…

Začněme třeba u šperků a mód-
ních a bytových doplňků, které
nabízí Atelier Grimmich. Jak se
uživí drobná česká podnikatel-
ka? Výrobcům a obchodníkům
z celého světa se prý konkuruje
těžce. Český výrobce je ve srov-
nání kvality a designu na světové
úrovni, problém je se uživit.
Dobrých výrobců rok od roku
ubývá, myslí si Alena Grimmi-
chová, která s výrobou začala už
před revolucí. „Malí výrobci mají
problémy všude, máme minimál-
ní podporu, žádné úlevy na
daních,“ říká Grimmichová, která
dostala nabídku účasti na veletr-
hu v Mnichově díky databázi
a vystavování na pražských vele-
trzích. „Drobní podnikatelé jsou
na vyhynutí, všichni mají problé-
my. Těžko konkurujeme východ-
nímu trhu. Čína nás drtí,“
povzdychne si a dodává, že
dostala sice podporu minister-
stva - příspěvek na plochu, ale

sami si museli hradit postavení
stánku, bydlení po sedm výstav-
ních dní plus tři instalační
a cestovné. Ve stánku se střídali
rodinní příslušníci. Výhodou Mni-
chova podle ní ale je, že je blíz-
ko, oproti třeba Moskvě nebo
Indii.

Malé podniky mají velkou
perspektivu?

Alespoň o sklářských firmách si
to myslí Petr Rath, jenž má
sklářský ateliér v Kamenickém
Šenově. Co se týče budoucnosti
malých sklářských dílen, je právě
tento podnikatel velmi optimistic-
ký a myslí si, že řemeslo vysoké
kvality má silnou pozici. S tím
souvisí pochopitelně i vyšší
cena, ale hlavně dobrá pověst,
která je prioritním cílem jeho
sklářské dílny. Pro něj byl veletrh
v Mnichově jakýmsi barometrem,
jestli výrobky zákazníky zaujmou.
Pokud ano, teprve pak si má
výrobce troufnout rozšířit obcho-
dy třeba do Frankfurtu. Pro sklo
jsou důležité oba tyto veletrhy,
stejně jako skutečnost, že Česká
republika má výhodnou pozici
mezi Německem a Rakouskem.
V malých sklárnách vidí velkou
budoucnost, neboť velké podni-
ky jsou vesměs už nyní zavřeny,
velcí výrobci odcházejí.

Preciznost a kvalita versus
líbivý kýč

Málokdo projde bez povšimnutí
kolem výrazných, svébytných
plastik uměleckého kováře
Radomíra Bárty. Většinu lidí zauj-
mou, donutí je zastavit se, často
i zůstat třeba půl hodiny. Čeho si
zákazník váží? Přemýšlíme spo-
lečně nad sklenkou bílého vína.
Prý dobré ruční práce. Podle něj
jsou jen málokteré věci někte-
rých vystavovatelů udělány
opravdu důkladně. Při tom uka-
zuje na stánek naproti, jak by
v životě nechtěl dopadnout.
„Bohužel lidem se to líbí,“ dodá-
vá a krčí rameny. Podle Bárty je
první ročník vždy nejhorší. Tepr-
ve po prvním veletrhu člověk
získá jakési zkušenosti a vědo-
mosti o tom, co by asi německý
zákazník chtěl. To se bohužel
pořád vyvíjí. Jedinou věcí, kterou
prodal první rok, byla kovaná
podprsenka, kterou si zákaznice
nechala upravit na míru. „Všech-
ny věci mají svého zákazníka,“
myslí si umělec Bárta, jenž si
sám zpracuje návrh, realizuje
jej… a na zákazníkovi je, jestli
koupí, nebo ne. Rozlišuje umě-
leckou, tvůrčí práci, kterou nepři-
způsobuje vkusu zákazníka,
a oproti tomu nabídkové zakáz-
ky, u kterých lze něco vyrobit

i na přání. Také on si myslí, že
pomoc od ministerstva průmyslu
a obchodu je obrovská. Díky ní
nyní přemýšlí o účasti na veletr-
hu v Dubaji.

Přijďte se podívat jako 
turista! 

To radí všem podnikatelům, kteří
ještě nemají žádné zkušenosti na
poli výstavnictví, kovolitec
a předseda Sdružení lidových
řemeslníků a výrobců Jan Šeda.
Začínající vystavovatel by se měl
přijet nejdříve jen jako návštěvník
porozhlédnout, jestli tady na
veletrhu jeho výrobek chybí,
a zároveň se přesvědčit, zda je
po něm vůbec poptávka. Oby-
čejný český malovýrobce si vět-
šinou nemůže dovolit zariskovat

a nějakých 70 až 100 tisíc jen
tak vyhodit. Důležité je uvědomit
si, co od účasti očekávám; zda
chci prodat výrobky, nebo navá-
zat kontakty, které by bylo
možno rozvíjet. Přestože české
vystavovatele podporuje minis-
terstvo, jedná se o velkou inves-
tici a nepřipravený řemeslník by
mohl být velice zklamaný, byl by
to jeho první a poslední výlet.
Právě to, že MPO zachovalo
podporu těch, kteří podnikají
jako fyzické osoby, je i podle
Jana Šedy velikým pozitivem.
Bez této pomoci by podle něj
nebylo možné jet vůbec, neboť
koupěchtivost návštěvníků není
tak veliká. „Spíš jde o to, že se
učím, buduji si pozici mezi
výrobci věcí do zahrad, hledám
své místo na trhu a sleduji

vývoj,“ říká Šeda, který tak na
veletrhu hledá směr, který by byl
komerčně využitelný. 

Největší šanci má výjimečný
produkt

„Kdokoli by se chtěl pustit do
světa byznysu jako řemeslník na
drobné úrovni, je výhodou,
pokud dělá výjimečné řemeslo,
jako je třeba zvonařina,“ prozra-
zuje kovolitec Šeda svou výho-
du. Otázkou je, co je ještě lido-
vým řemeslem, a co již je komer-
ce. Řemesla potřebují být svým
způsobem chráněná, myslí si
Šeda, který podporuje snahy
udržet řemeslo živé. Podle něj
nesmí být zakonzervováno ve
skanzenech a přehnaně hýčkáno
památkáři. Živé řemeslo podle

něj nejlépe udrží řemeslné dílny,
kde se lidé řemeslem skutečně
živí; lidé, kteří z lidového řemesla
alespoň vycházejí. „Pokud stát
toto živé řemeslo přestane pod-
porovat, nebude již pro řemeslní-
ky zdrojem obživy a stane se
pouze zábavou a koníčkem. Tím
dojde k jeho deformaci a zne-
hodnocení,“ tvrdí Šeda, jenž
řemeslo považuje za něco jako
národní dědictví, něco, co nám
nikdo nemůže sebrat. V České
republice je podle něj úžasný
řemeslný potenciál, přibližně
stejně veliký jako v Německu,
které má přitom osmkrát tolik
obyvatel! V tom vidí Jan Šeda
velké možnosti českých výrobců
do budoucna.

Text a foto: Táňa Švrčková

Poctivý český kumšt kováře 

Radomíra Bárty se ve světě neztratí.
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V‰echny 
v˘robky 
mají svého 
zákazníka

ART & INTERIOR
20. 4. - 23. 4. 
Veletrh moderního designu nábytku, interié-
rového vybavení a bytových doplňků
Praha - Veletržní palác
http://www.artinterior.cz 

AUTO PRAHA
20. 4. - 23. 4. 
10. všeobecná výstava motorizmu
Praha - PVA Letňany
http://www.abf.cz 

FLORA OLOMOUC - JARO
20. 4. - 23. 4. 
Jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy
a veletrhu
Olomouc - Výstaviště Flora
http://www.flora-ol.cz 

IBF
25. 4. - 29 .4. 
11. mezinárodní stavební veletrh
Brno - Výstaviště
http://www.ibf.cz 

SVĚT KNIHY PRAHA 2006 
12. mezinárodní knižní veletrh 
a literární festival
4. 5. - 7. 5. 
Praha - Výstaviště
http://www.svetknihy.cz

Zpracoval: Břetislav Fabián, ředitel úřadu SOVA ČR

Zdroj: veletržní příloha HN

reportáÏ z Mezinárodního veletrhu fiemesel I.H.M. Mnichov 2006

NABÍZÍME P¤EHLED NùKTER¯CH AKTUÁLNÍCH âLENSK¯CH VELETRHÒ, 
KTERÉ PO¤ÁDÁ SOVA V âR V OBDOBÍ OD 20. 4. DO 13. 5. 2006

Tradiční české dřevěné hračky zaujaly i spoustu dospěláků.

Unavení, ale šťastní návštěvníci využili

jakékoli místo k sezení.

S novou koncepcí se veletrh rozdělil na část soukromou a profesionální. Účast na

obou byla hojná.



Tyto speciality jiÏ dávno nejsou v˘sadou pouze
francouzsk˘ch gurmánÛ, naopak, za takovou
lahÛdku, jako jsou ‰neãí játra, vdûãíme ãesk˘m
kulináfiÛm. Ano, jsme sice zemí knedlíkÛ, omáãek
a vepfiového, ale zdravé ‰neãí v˘robky si pomalu
nacházejí místo na ãesk˘ch stolech. Zásluhu na
tom má pfiedev‰ím jedna rodinná firma, která se
chovem ‰nekÛ a v˘robou ‰neãích specialit zab˘-
vá jiÏ od roku 1991.
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Delikatesy z Moravy

Tvrdíte, že nejcennější hodnota, kterou
si v sobě člověk nese, je výchova z rodi-
ny. Jaká byla vaše výchova?
Doma mě vedli k hodnotám, které se dnes
podle všeho už tolik neuznávají. Jsou jimi
vzájemná úcta, ohleduplnost ke starším
lidem, slušnost, serióznost, pořádek a dis-
ciplína. Vyrůstal jsem v láskyplném prostředí,
ale existovaly hranice, které nebylo možné
překročit. Vzpomínám si, že když mi bylo asi
25 let a pracoval jsem jako číšník v restaura-
ci na letišti Ruzyně, přišla se za mnou podí-
vat rodina. V restauraci nebyla ani noha a já
proto „na place“ asi pět minut nebyl. V té
době ovšem dorazili na návštěvu naši. A přál
bych vám to vidět. Táta mi tehdy vynadal
tak, že si to dodnes pamatuji. Můj postoj pro
něho znamenal jasnou neúctu k hostům.
A na věci nic nezměnil ani fakt, že v té době
v restauraci žádní nebyli.

Dokážete proti nešvarům v práci postu-
povat se stejnou razancí jako váš otec?
Před lety, týden předtím, než jsem se stal
ředitelem tehdy problémového hotelu Olym-
pik, jsem do jeho restaurace přišel na běž-
nou pracovní schůzku. Nikdo ze zaměstnan-
ců mě neznal. Vstoupil jsem do restaurace,
kde přecházeli číšníci v ne zrovna čistých
uniformách, špinavé byly i ubrusy na stolech,
na jednom z nich dokonce malá dírka. Okam-
žitě jsem přiskočil ke stolu a ubrus rozerval
na kusy. Potom už nebylo vyhnutí. Šokova-
nému personálu jsem se představil a sdělil
jim, že za týden nastupuji. Olympik měl
svého času mezi hotely vůbec nejhorší hod-
nocení. Špatná kvalita pokojů byla daná už
projektem, který nesplňoval světové normy.
Nedobrá úroveň služeb, nezajímavá kuchy-
ně. Pokud ovšem dokážete lidi nadchnout
pro určité konkrétní cíle a dáte jim přesně
najevo, co od nich chcete, dokážete spolu
s nimi neuvěřitelné věci. Působil jsem
v Olympiku tři roky a v třetím roce tento hotel
vyhrál v rámci celé republiky soutěž odbor-

nosti. Až do této doby pro něj ve stejné sou-
těži znamenalo předposlední místo ohromný
úspěch.

Působíte dojmem individualisty. Uznává-
te týmovou práci?
Úspěch každého manažera je jedině v týmo-
vé práci. Mám štěstí v tom, že jsem si 
obvykle poměrně rychle dokázal získat u lidí
důvěru. Vím, že někdy nejsem zrovna nejmi-
lejší, ale nikdy své kolegy nepodrazím. A oni
to dobře vědí. Lidé velice brzy poznají, že
jednáte fér a nemáte žádné postranní úmys-
ly. Sám jsem měl v mládí profesně velké
štěstí v tom, že jsem vždy pracoval vedle
člověka, který měl ještě starou školu. A mohl
jsem se od něho učit všemu, co je pro kvalit-
ní práci v hotelu důležité znát. Od té doby
také vím, že člověk je úspěšný jedině tehdy,
pokud pracuje v dobrém týmu. A podstatný
je i profesní trénink. V našem hotelu působí
tréninkoví manažeři a každý z nových
zaměstnanců pod jejich vedením absolvuje
vstupní trénink.

Míváte při svých nárocích v hledání nej-
bližších spolupracovníků obtíže?
Mám vždy tak dva nejbližší spolupracovníky.
A zaměstnat nové lidi pro mne není žádný
problém. Důležitější než odbornost je pro
mne při výběru kolegů jejich serióznost.
Dobrý manažer musí být schopen dát lidi
dohromady tak, aby v práci byli schopni
spolu za všech okolností v jisté rovině komu-
nikovat. Když jsme svého času otevírali třeba
hotel Fórum, dokázali jsme ho záhy dostat
na světovou úroveň kvality. Jsem ovšem pře-
svědčen o tom, že i díky tomu, že jsem jako
jeden z mála ředitelů hotelu krátce předtím
absolvoval kurz Demingovy metody totální
kvality. 

Můžete nám totální kvalitu podle Demin-
ga představit? 
Jde o manažerskou metodu řízení. Deming

je Američan, který se díky této metodě stal
tvůrcem japonského ekonomického zázraku.
Nově definoval roli managementu i řadových
pracujících. Každý ve firmě má určitou zod-
povědnost a všichni zaměstnanci jsou podle
něho zodpovědní za kvalitu výrobků a úroveň
služeb, jaká se poskytuje zákazníkům. Pod-
stata metody je v disciplíně a kontrole. Člo-
věk si musí vážit sám sebe, ale neméně tak
i svých spolupracovníků. Jedině s touto filo-
zofií můžete vybudovat tým lidí, kterému
neschází profesionalita a sebevědomí. 

Neschází nám v Čechách obecně sebe-
vědomí?
Schází. Proto také své zaměstnance co nejví-
ce posílám do zahraničí. Chci, aby přímo tam
pochopili, že český národ je určitě i díky svým
pohnutým dějinám nesmírně flexibilní. Doká-
žeme se vyrovnat s tím, co ostatní nedokáží.
Pokud jsme schopni vnímat systém a přidáme
právě tuto naši flexibilitu, ostatní se dostanou
až na druhé místo. A to je jeden z důvodů,
proč dnes i zahraniční firmy postupně přichá-
zejí na to, že mnoho Čechů dovede být v pro-
fesi velice úspěšných. 

V čem je hotel Holiday Inn jiný než
ostatní hotely stejného řetězce?
Jiný je svým charakterem, designem a také
jeho úroveň je ve srovnání s Amerikou mno-
hem vyšší. Tento hotel je právem označován
jako první designový hotel v Praze. Úžasný
pro mne byl právě okamžik, kdy jsem spolu
s architekty mohl dlouhé hodiny komunikovat
nad jeho architektonickou podobou. Ale
pozor, naše kvalita samozřejmě není pouze
v designu! Absolvovali jsme postupně dvě
anonymní kontroly a náš hotel dostal ze 100
možných bodů hodnocení v obou případech
bodů 99, což samo o sobě o jeho mimořád-
ném postavení vypovídá.

aš

Foto: Dagmar Hájková

„Lidi je tfieba nadchnout, 
pak dokáÏí neuvûfiitelné,“

tvrdí Jan Filip, fieditel hotelu Holiday Inn Congress
Centre v Praze a drÏitel ãestného titulu "Hoteliér
roku". Pracovní den v hotelu zaãíná ranní poradou
v devût hodin. Obvykle pfiichází o nûco dfiíve,
nikdy ne pozdûji. Má ‰tûstí, protoÏe sám o sobû
fiíká, Ïe nechodí do práce, ale do hotelu.

Šneci 
po Burgundsku,
za 7 minut fantastický zážitek!

12 kusů šneků (Helix aspersa Maxi-
ma) s pikantním bylinkovým más-
lem. 2 porce. 
Jeden z nejatraktivnějších předkr-
mů okouzlí každého gurmána.

Příprava: 
Šneky vložte do rozpálené trouby 
při 220 °C na 7 minut. 
Servírujte horké s přílohou bílého
pečiva. 
Pomocí kleští na šneky nebo rukou
vylijte horké máslo z ulity na koleč-
ko pečiva a vidličkou 
na šneky, nebo párátkem přidejte
na pečivo šnečí maso z ulity. 

Nápoje: 
suchý sekt, suché bílé víno, 
Martini extra dry.

Práva šneků
Nenechte se mýlit, že ke šnekům a teore-
ticky i k velkým výdělkům přijdete tak, že
tyto pomalé plže jednoduše posbíráte ve
volné přírodě, na louce, či v lese. V České
republice je sběr těchto zvířat částečně
zakázán a v případě zájmu si nejdříve musí-
te zažádat na odboru životního prostředí.
Špatně naformulovaný zákon o ochraně
zvířat se na šneky nevztahuje, když za zvíře
považuje každého obratlovce vyjma člově-
ka. Myslete, prosím, na to, že i tito bez-
obratlovci s ulitou jsou živí tvorové a podle
toho se k nim chovejte. 

Je libo ‰neãí kaviár, 
játra nebo pa‰tiku?

Původní myšlenka manželů Doroty a Mirosla-
va Součkových z Brna pochází z roku 1990
a k její realizaci došlo hned v následujícím
roce. Nešlo však o využití šneka zahradního
pro kulinární účely, jak je tomu právě ve
Francii. Originalita myšlenky je ve využití
severoafrického druhu Helix Aspera Maxima.
V 70. letech 20. stol. se o jeho chov úspěš-
ně pokusili Francouzi a odtud také pocházeli
první chovní jedinci v Brně.

Osm tun ročně 

Začátky ovšem nebyly jednoduché, první
pokusy s chovem skončily totálním krachem.
Ale zatvrzelost, se kterou manželé Součkovi
pokračovali v nastoupené cestě, přinesla
výsledky. Podařilo se nakoupit kvalitní šneky
ve Francii. Byla vytvořena nová technologie
chovu v interiéru a zajištěno vyhovující krmi-
vo. Dnes má brněnské firma jednu vlastní
šnečí farmu a s dalšími dvaceti producenty
šneků z České republiky a ze Slovenska
spolupracuje. V současné době firma vyrábí
ročně osm tun šnečích produktů, kromě zmí-
něných jater také šnečí kaviár, paštiku,
polévky a mražené šneky. Důkazem vysoké
kvality těchto produktů je i fakt, že vyhovují
standardům evropské unie.

Mezinárodní věhlas

Tato domácí rodinná firma zaznamenala již
několik úspěchů na mezinárodním kulinář-
ském poli. Jejím zřejmě největším úspěchem
a zároveň přínosem světové gastronomii jsou
již zmiňovaná šnečí játra. Firma tento ojedinělý
výrobek představila na mezinárodním gastro-
nomickém veletrhu v Dijonu, kde v roce 1995
získal první cenu za originalitu a inovaci. Toto
ale nebyl jediný úspěch. Dalšího ocenění se jí
dostalo na veletrhu hotelnictví a gastronomie
HORECA, který proběhl v listopadu 2004
v Praze, kde získala cenu za nejlepší exponát
veletrhu. V současné době se firma Snailex

Plus, s.r.o. snaží o získání značky KLASA, kte-
rou uděluje ministr zemědělství ČR výrobkům
vysoké kvality českého původu.

Buď fit

Šnečí výrobky jsou nejen chutné, ale také
zdravé. Šnečí maso je pro lidský organismus
velmi prospěšné. Je dietní, obsah tuku činí
pouze 0,8 %, což naznačuje v podstatě nulo-
vý obsah cholesterolu. Navíc má vysokou výži-
vovou hodnotu, neboť šnečí maso obsahuje
17 procent proteinů. Díky vysokému obsahu
nenasycených mastných kyselin v proteinech,
tyto bílkoviny zabraňují ukládání cholesterolu
a dokonce jej pomáhají vylučovat. Zde tedy
neplatí věta „vše co je dobré, je mi zakázané“.

Nevzdat se záměru

Je vidět, že i rodinné podnikání může vést
k úspěchu na mezinárodní úrovni. Překonat
první nezdary, nevzdat se záměru a pokračo-
vat v nastoupené cestě, to je cesta k úspě-
chu. Našim kulinářům se navíc podařilo obo-
hatit světovou gastronomii o produkty, které
jsou vhodné pro všechny věkové kategorie
a jsou oblíbenou lahůdkou i pro gurmány.

Aleš Kosina



„ Máme za sebou dlouhou éru stagnace
kvality individuální výstavby, vzniku panelo-
vých jednotvárných sídlišť a šedivých vesnic.
A pak ze dne na den uvolnění, které přineslo
obrovský rozptyl. Asi odtud vyplývá na jedné
straně dnešní neukázněná touha se odlišit,
na straně druhé pak sen o vlastním bydlení
s pochopitelnou ochotou ke kompromisům,“
říká Ing. Arch. Vladimír Krátký. „ Stavební
firmy ani jednotlivci nejsou po architektonic-
ké ani urbanistické stránce v podstatě nijak
usměrňováni. Osobně bych nevytýkal sídliš-
tím „naležato“, že tu není obchůdek na kaž-
dém rohu. Konec konců nemám nic ani
proti typizovaným domkům, pokud jde
o kvalitní stavby zapadající do okolí. Příkla-
dem jsou Baťovské čtvrti. Daleko horší jsou
území bez architektonického záměru, kde
dobrou architektonickou přípravou prošla
možná tak pětina domů. Pak vzniká opravdu

nesourodá skrumáž, na kterou je smutný
pohled. Chybí mi také ochota developerů
i samotných stavebníků věnovat se společ-
nému. Jedni mají zájem na maximální výtěž-
nosti nabízených pozemků, protože výstav-
ba jako taková už pro ně není příliš zajíma-
vá, pohled druhých je pak ohraničen s kon-
cem parcely. Neexistuje odpovědnost za
celek, místa jako takového.“ 

Stavba rodinného domu se dnes neobejde
bez symbiózy řady odborných profesí, které
ji však vidí především ze svého úzkého hle-
diska. Bohužel právě ta, která má dát stavbě
jistý duch, řád i komplexnost technického
řešení, tu často chybí. 

„Za vybavení interiérů neváhají lidé utratit
statisíce, na práci architekta je tendence šet-
řit. Ač ve světě, ale i v Čechách, v dobách
dávnějších, byla spolupráce s dobrým archi-
tektem považována za prestižní záležitost,

vstup této profese považují v našich krajích
i ti movitější stále za jistý nadstandard.
Nekoupím-li si však již hotový typizovaný
projekt, jeho práci musí ve svém výsledku
stejně někdo zastat. Je pak otázkou, v jaké
kvalitě a kolik „detailů“ se bude řešit za
pochodu, což může stavbu zdržovat a pro-
dražit. Obecně platí, že architektonická stu-
die, z níž vyplyne vnější podoba domu, vnitř-
ní uspořádání, umístění na pozemku, případ-
ně jeho úprava ve vazbě na okolí, volba
základních stavebních materiálů, výběru
systému vytápění, osvětlení atd. dělá zhruba
jedno procento investičních nákladů. Jí může
práce architekta skončit. Osobně ale rád
zůstávám až do realizace stavby, protože
bez toho může být výsledek k nepoznání.
I proto architektonická studia zpravidla nabí-
zejí další související činnosti, které jsou
nezbytné a tak jako tak se do nich musí
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V˘stavby ztrácejí 
estetickou hodnotu

Ing. arch. Vladimír Krátký
(1952)
Vystudoval stavební fakultu
ČVUT, obor architektura. Je
autorem řady rodinných
domů. K jeho větším stav-
bám patří mj. Budova poji-
šťovny Generalli v Praze,
Horácké divadlo v Jihlavě,
Rekonstrukce domu 
G. Mahlera, bytový dům
v Ruské. Je vedoucím atelie-
ru na Fakultě architektury
ČVUT, několik semestrů
přednášel na University of
Michigan ve Spojených stá-
tech. Od roku 1994 vede
vlastní architektonickou kan-
celář Ateliér Krátký. 

investovat. Druhá v pořadí tak bývá doku-
mentace pro stavební povolení, která už
předpokládá spolupráci dalších profesí
(statik, topenář, elektrikář, odborník na
zdravotní techniku, rozvody vody, odpady
apod.). Ač není nezbytně nutná, doporu-
čuji architektem zpracovanou dokumenta-
ci pro výběr dodavatele, která rozpitvává
projekt do řady položek a na jejímž zákla-
dě lze pak oslovit několik firem a porovnat
nejen celkové nabídky, ale i jejich jednotli-
vé části. Další fází je pak prováděcí doku-
mentace, tedy stoh technických rozkresů
a popisů, které do nejmenších detailů
zpracovávají jednotlivé odborné profese.
Při stavbě samotné pak může architekt
fungovat i jako autorský nebo technický
dozor, tedy provádí dohled nad tím, zda
stavební firma dodržuje požadavky 
projektu.“ 

Zpravidla chceme to, co si dokážeme
představit. V přání i vkusu lidí se proto
silně odrážejí ty styly, které vidí okolo sebe
(ať už v reálu nebo časopisech, televizi).
„Devizou spolupráce s architektem by měla
být nabídka dalších možností, světových
trendů, nové inspirace, ale i garance určité
kvality, regulí a vkusu, se kterými dobří
architekti vnitřně pracují. Kvalitu prostředí
neurčují pouze architekti, ale ovlivňuje ji celá
společnost. Pro stavbu rodinného domu
nicméně doporučuji vyhledat dobrého archi-
tekta, stavba se tak může octnout v úplně
jiné rovině a později to stavebník ocení.
Individuální projekt pak vzniká na základě
mnoha dialogů a vzájemného přibližování.
Jeho výsledkem by neměl být samoúčelný
artefakt, ale místo k životu, které bude ctít
přání majitele i charakter okolí.“ 

Iva Ježková

Foto: archiv

Vladimír Krátk˘ tak reaguje na absenci estetické hodnoty 
fiad nov˘ch rodinn˘ch domÛ, která bohuÏel není záleÏitostí jen jejich 
majitelÛ, ale pfiesahuje ploty a citelnû zasahuje do tvorby celé krajiny.

„Západní Nûmecko stanovilo po válce pravidla, která mûla garanto-
vat urãit˘ styl nové v˘stavby (a to aÏ po takové detaily, které dikto-
valy tfieba tvar a krytinu stfiech). Myslím, Ïe v tu chvíli to bylo prozí-
ravé fie‰ení a tamním mûstÛm i venkovu to velmi prospûlo. Podafiilo
se podchytit základ. Dnes uÏ tu funguje jistá 
kultura, samoregulace. Omezeních postupnû 
ub˘valo a dnes je v Nûmecku jedinou 
regulí kvalita.“



Slávka Kopecká je původní profesí novinář-
ka. A navíc - vynikající novinářka. Její rozho-
vory se známými osobnostmi v sobě vždy
a za všech okolností dokázaly nést punc
nejvyšší kvality. Schopnost empatie, umění
naslouchat, ale hlavně neocenitelný dar dát
novinovému rozhovoru tvar skutečného lid-
ského příběhu, Slávku už záhy po revoluci
posunuly do oblasti, o níž do té doby nemě-
la ani tušení. Začala podnikat. 
"Psát a vydávat knížky jsem skutečně začala
hned po roce 1989," vzpomíná dnes naše
nejúspěšnější nakladatelka. "Situace na trhu
tehdy byla úplně jiná. Knížky čekaly na vydá-
ní mnoho let. A jejich výběr? Vraťte se ve
vzpomínkách do té doby a uvědomíte si, že
byl strašlivý. Dobře jsem věděla, že lidé rádi
čtou vzpomínkové knížky a memoáry. Navíc,
jako novinářka, jsem měla i důvěru skvělých
kumštýřů. Na co tedy čekat? Tak jsem se
odrazila: Sovák, Menšík, Brodský, Bohdalo-
vá…co knížka, to trhák. Ve svém prvním
nakladatelství jsem jich jako spoluautorka
a editorka vydala přes šedesát. Náklady byly
někdy až statisícové. Čtyři knížky vzpomínek
Jiřího Sováka jsme například vydali v bez-
mála milionovém nákladu. Pokud něco
podobného ovšem řeknete dnes, zní to jako
sci-fi. Knižní trh je už zkrátka nasycený.
A kdo se chce prosadit, velice záhy zjistí, že

uspět v knižním byznysu, je stále těžší.
Náklady knížek jsou jen několikatisícové.
Kdo míří výš, často jen neodhadne situaci.
A obvykle také brzy zkrachuje."

Úspěch přitahuje

Současný knižní trh se jen hemží žebříčky
prodejnosti. A vydavatelské počiny se znač-
kou Sláfka konkurenci válcují zcela s přehle-
dem. Pro vydavatelku je to jistě příjemná
informace. Kdo ale zná Slávku Kopeckou,
ten ví, že být první, je pro ni nejen příjemný,
ale na druhou stranu i velmi zavazující fakt.
"Přiznávám, že komerční úspěch mě těší -
a těší i mé autory, " vysvětluje Slávka
Kopecká. "Být první je zkrátka fajn - nejen
ve sportu. Stát „na bedně“ pro mne ale není
modla, k níž s hubou otevřenou vzhlížím.
Vzhlížím spíš k oněm dobrým autorům
a snad už dokáži ocenit kvalitu jejich práce.
Za nakladatelským úspěchem vidím pouze
cestu k nim, která je ovšem dlážděna léty
poctivé práce v oboru. V životě i v práci to
tak zkrátka chodí: úspěch přitahuje.
A najednou (po letech dřiny) jako švihnutím
proutku nejste ten, kdo žebroní o přízeň
slavných, známých a šikovných. Měníte
svou pozici a stáváte se partnerem známých
osobností. Než se tak stane, uplyne však
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něco vody ve Vltavě. A vy pojednou sami
cítíte, že ve vašich pracovních vztazích zvol-
na dochází ke změně. Z dřívější pozice se
dostáváte k rovnoprávnému vztahu - já pán,
ty pán. Poznáte tak úplně jednoznačně, že
se vám začíná dařit."

Objevit si skvělé autory

Být dobrým a uznávaným autorem znamená,
že kvalitní nakladatelé vám začnou sami
nadbíhat. Mnohdy jde o velice tvrdý konku-
renční boj, často na ostří nože. Podle Slávky
Kopecké by správný nakladatel měl jít mno-
hem obtížnější cestou. Není totiž žádné
umění vydat zavedeného autora, tisíckrát
složitější je kvalitního autora pro své naklada-
telství objevit.
"Najít pro vlastní nakladatelství nejlepší auto-
ry, je samozřejmě vůbec nejtěžší," potvrzuje
Slávka Kopecká. "Všechny je také třeba
slušně platit a hýčkat, aby vám neutekli
jinam (od špatného nakladatele k lepšímu).
Za svůj velký úspěch považuji, že se mi toto
neděje - své dobré autory si velice
a s nesmírnou chutí hýčkám a oni mi mou
přízeň oplácejí. Jsem v tomto ohledu oprav-
du šťastný člověk. Možná i proto, že se mi
v podnikání daří a že nemusím usilovně kal-
kulovat se stranou „má dáti - dal“. Moje
nakladatelství Sláfka, v němž jsem sama
sobě jediným zaměstnancem, mi poskytuje
dostatek svobody k tomu, abych si mohla
v klidu vybírat a abych mohla pracovat
pouze s nabídkami, které mám a s autory,
s nimiž se léta znám. Mám pocit, že pokud
se vám podobným způsobem podaří vyda-
vatelský byznys nastavit, je to úžasná
a vnitřně nesmírně osvobozující věc." 

Knížky si správně "naložit"

Vydavatelství Sláfka má díky své majitelce
v naší zemi dost výjimečné postavení ještě
v jednom směru. Slávka Kopecká je sama
autorkou nebo spoluautorkou mnoha knih
z produkce vlastního vydavatelství. 
"Opravdu si myslím, že v tom jsme dost
raritní vydavatelství," směje se sympatická
vydavatelka. "Dnes říkám, že jsem často
autorkou sama sobě, že jsem si mnohé kníž-
ky nejen napsala, ale i „naložila“. V současné
době se ale obecně hovoří i o kalkulu nebo
jisté podbízivosti vůči čtenářům, které nám
diktují komerční nároky trhu. Pokud jde
o kalkul směrem ke čtenářům, tuto úvahu
bych rozhodně nepodceňovala. Také já
samozřejmě kalkuluji s tím, co by mohlo čte-
náře zajímat. Ve svých nakladatelských plá-
nech a úvahách přece musím vycházet jedi-
ně z těchto informací. A protože jsem léta
pracovala v novinách, mám dostatek zkuše-
ností s tím, co u nich zabralo a co ne.
A dobře vím, komu své knížky posílám. Své
čtenáře dobře znám. Právě tuto skutečnost
považuji ve svém podnikání za největší devi-
zu. Je třeba zvláštním instinktem vycítit, čím
je máte oslovit, potěšit, přilákat ke čtení.
Zatím mě moji čtenáři naštěstí nikdy nezkla-
mali. Možná i proto, že jsem se nikdy nesní-

žila k bulváru, podbízivosti nebo kýči.
A z toho mám ohromnou radost. To, že jsme
nesklouzli k podobným berličkám, mě hřeje
u srdce úplně stejně, jako samotný naklada-
telský úspěch a první místa v prodejích."

Malér je prodat 

Slávka Kopecká charakterizuje stav svého
podniku tak, že léta pracovala ve dvou lidech
a od roku 2001 zaměstnává pouze sama
sebe. Disponuje však okruhem skvělých
a spolehlivých spolupracovníků. Nepočítá-li
autory, jde o grafické studio VVG, písařku,
korektorku, fotografa, účetní, řidiče. Rozpo-
čet firmy se odvíjí podle toho, jak úspěšně si
v tom kterém roce vede. Nakladatelka si
proto podle vlastních slov někdy dovolí na
konci roku vyhodit z kopýtka a vydá finančně
náročnou publikaci (například monografii Jiří-
ho Šlitra). Jindy se však chová skromně
a vydá pouze malou sbírku básniček (napří-
klad básnickou sbírku Huga Pavla, bratra
Oty).
"Ročně vydám jen tolik knížek, na které sta-
čím finančně a také svými silami," doplňuje
Slávka Kopecká. "Tak osm či deset knih
ročně míří ze Sláfky na pulty obchodů. Tyto
knížky si však hlídám od první chvíle jejich
vzniku až do definitivního příchodu na trh.
Má nakladatelská filozofie je zhruba taková,
že napsat knihu je legrace, vydat není prob-
lém, ale malér je ji prodat. Distribuční sítě
jsou sice dostatečně propojené, ale chcete-li
knížku dostat na pulty, potom to i něco stojí.
Dnes zhruba kolem padesáti procent z ceny
knihy. Z toho důvodu jsou dnes knížky tak
neuvěřitelně drahé. Distribuce jsou nesmírně
rozmazlené, neberou od každého a samo-
zřejmě se snaží mít ve své distribuční síti
pouze úspěšné tituly. Jen trháky, na nějaké
sbírky veršů opravdu nejsou stavěné!"

Po hlavě v Menšíkovi

Určitě i kvůli současnému stavu nakladatel-
ské distribuce jde dnes knížka, jako kvalitní
duchovní majetek, poněkud ke dnu. Lidé se
na pultech prodejen vrhají především na
lesklé obálky a vyhledávají bulvár. Fascinují je
osudy Radovanů Krejčířů a narychlo spláca-
né příběhy "celebrit" z nejrůznějších reality
show, které jsou ovšem ve skutečnosti oby-
čejné nuly.
"Obstát na tomto trhu je, jak bych tak řekla,
„vo hubu“, " potvrzuje i Slávka Kopecká.
„Odolávat podobnému typu konkurence není
žádná slast. Pokud jde o legislativu, tady
žádný problém nemám, pokud zrovna nena-
dávám, že daně jsou vysoké a hrozba zvýše-
ného DPH zdrcující. Ale jsem založením opti-
mistka. Věřím, že bude líp! Vždycky si řeknu:
musí být líp, žijeme v demokracii. Dožila jsem
se. Podnikám! 
Mám navíc štěstí v tom, že jsem šílenec, kte-
rého práce naprosto pohltila. A stýská se mi
i po mé původní profesi - novinařině. Proto
jsem s radostí „skočila“ po nabídce Českého
rozhlasu 2, stanice Praha. V pořadu Dobré
jitro mi čtyřikrát do roka poskytnou tři hodiny
živého vysílání, kde si mohu povídat s poslu-
chači. Snažím se je pobavit, rozesmát a také
získat pro kvalitní knížky. A sama jsem teď
po hlavě v Menšíkovi. Rozhodla jsem se pro
přepracování knížky, kterou jsem sepsala
k poctě tohoto skvělého herce už před pat-
nácti lety. Proto jsem teď běhala za dalšími
pamětníky, sepisovala texty, sháněla fotky,
kresby a příběhy. Vyloupla se dost pěkná
knížka. A také dodělávám další knížku Marii
Kubátové, Alešovi Cibulkovi, Olze Sommero-
vé. V hlavě mi přitom stále haraší nápady na
další krásné knížky. A to je úžasná věc, která
svědčí o tom, že práce mám, díkybohu,
pořád nad hlavu!“

aš

Foto: Dagmar Hájková

Slávka Kopecká dnes
patfií k nejúspû‰nûj‰ím
ãesk˘m nakladatelÛm.
Bestsellery, jak˘mi jsou
kníÏky Olgy Sommero-
vé, Oty Pavla, Ale‰e
Cibulky, Marie Kubátové 
a mnoha dal‰ích, startu-
jí k prvním místÛm kniÏ-
ních hitparád pfiímo
z jejího vydavatelství
Sláfka.

Se Slávkou Kopeckou 
o podnikání v nakladatelství

“Čtyři knížky vzpomínek Jiřího Sováka 
jsme například vydali v bezmála miliono-
vém nákladu. Pokud něco podobného
ovšem řeknete dnes, zní to jako sci-fi.”

Dobré autory 
je tfieba 
si h˘ãkat!



S nov˘m ãíslem ãasopisu vám nabízíme publikace,
které jsou vhodné nejen pro zájemce o nové zamûst-
nání, ale také pro ty, ktefií se chtûjí zdokonalit na poli
mezilidské komunikace ãi v ovládání nejrÛznûj‰ích
manaÏersk˘ch postupÛ.

Na duben nám ãe‰tí distributofii pfiipravili du‰evní stra-
vu pfiesnû dle rad dietologÛ - pestr˘ mix, kde vydatné
hlavní chody doplÀuje odlehãená pfiíloha. Z dvaadva-
ceti premiér tohoto mûsíce jsem vybrala tfii filmy, které
jistû uspokojí i ty nejzmlsanûj‰í filmové gurmány.

Ráj hned teď (Paradise Now)
Drama
Francie, Německo, Nizozemí,
2005, 90 min.
Režie: Hany Abu-Assad
Hrají: Kais Nashef, Ali Suliman,
Amer Hlehel, Hiam Abbas
Premiéra: 6. 4. 2006
Režisér Hany Abu-Assa, Palesti-
nec žijící v Holandsku, se za
pomoci příběhu dvou mladých
palestinských automechaniků
pokouší zjistit, kdo vlastně jsou
sebevražední atentátníci a jaké
mají motivy. Oba přátelé zprvu
přijímají svůj úkol spáchat atentát

v Izraeli, postupem času však
vzrůstají jejich pochyby. Když se
v jejich „bojovém plánu“ objeví
podstatná trhlina, jsou nuceni se
vážně zamyslet nad tím, jestli
neexistují i jiné způsoby než násilí,
jak nalézt řešení letitého palestin-
sko-izraelského problému.

Účastnící zájezdu
Komedie
Česká republika, 2006, 113 min.
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Anna Polívková, Eva Holu-
bová, Bohumil Klepl, Květa Fia-
lová, Pavel Liška

Premiéra: 20. 4. 2006
Po loňském úspěchu adaptace
Vieweghova „Románu pro ženy“
přichází zatím nepříliš známý
režisér Jiří Vejdělek s filmovým
ztvárněním dalšího Vieweghova
díla „Účastníci zájezdu“. Jak
název sám napovídá, dějištěm
příběhu je oblíbená Jadranská
riviéra, kterou navštíví různorodá
směs českých výletníků. Mezi
účastníky zájezdu najdeme žena-
mi unaveného sexy idola, stár-
noucí šarmantní dámu, hlou-
poučkou krásku i spisovatele -
glosátora. Pod rouškou bezsta-
rostné letní dovolené je největší
starostí většiny výletníků, najít si
vhodný protějšek. 

Děsnej doják (Date Movie)
Komedie
USA, 2006, 83 min.
Režie: Jason Friedberg, Aaron
Seltzer

Hrají: Alyson Hannigan, Jennifer
Coolidge, Carmen Electra, Fred
Wiliard
Premiéra: 27. 4. 2006
Kdo viděl alespoň jeden díl ze
„Scary Movie - Děsnejch bijáků“
ví, co může očekávat. Je to sle-
penec scének, které více či
méně úspěšně parodují cokoliv,
kohokoliv a jakkoliv. „Scary
Movies“ se zaměřovaly na horory
a akční filmy, snímek „Děsnej
doják“ si snaží utahovat z
romantických komedií, ale
výsledkem je jedna velká, téměř
hodinu a půl trvající nuda. Herci
se potácejí v situacích, které
jsou většinou neoriginální, pointa
se vytratila v nenávratnu a diváky
po shlédnutí zřejmě jako první
napadne staré známé: „Vtipe,
vylez!“

Dita Křivská
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Kino
point

130. v˘roãí narození T. Bati pfiipomene v˘stava reklamních 
plakátÛ firmy BaÈa v praÏském Mánesu
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Mezinárodní knižní veletrh a lite-
rární festival Svět knihy se letos
koná již podvanácté a to od 4. 
do 7. května v Průmyslovém
paláci na Výstavišti Praha-Hole-
šovice pod záštitou ministra kul-
tury a primátora hlavního města
Prahy. Hlavním tématem veletrhu
jsou literatury severských zemí.
Představena budou díla zajíma-
vých spisovatelů, kteří si zcela
jistě zaslouží pozornost českých
čtenářů. Čestným hostem veletr-
hu je Lotyšsko, jeho literatura
a současná knižní scéna. Veletrh
bude obohacen také o dopro-
vodné akce, které mimo jiné
nabídnou již 5. ročník filmové pře-
hlídky Svět knihy ve filmu nebo

divadelní přehlídku Literatura na
jevišti. Díky podpoře českého
výboru UNESCO bude velká část
veletrhu věnována literatuře slo-
vanských zemí, které nejsou
členy EU, jedná se zejména o lite-
raturu balkánskou, běloruskou,
ukrajinskou či bulharskou. 
Za zmínku určitě stojí kampaň
„Rosteme s knihou“, která propa-
guje čtení knih a koná se pod
záštitou Svazu českých knihkup-
ců a nakladatelů. Prostor pro zvi-
ditelnění na veletrhu budou mít
právě ti, kteří literaturu pro mlá-
dež a děti nějakým způsobem
propagují. Projekt „Rosteme
s knihou“ je zaměřený na získává-
ní kladného vztahu k literatuře

a knihám. Měl by novým a zají-
mavým způsobem oslovit zejmé-
na předškolní a školní mládež.
Projekt má vlastní logo, které
může pomoci všem, kteří budou
do projektu zařazeni, získat větší
publicitu pro své aktivity. Stejný
název ponese i literární festival,
který bude složen z pořadů urče-
ných především pro děti a mlá-
dež. Program bude věnovaný
i odborné mezinárodní diskuzi na
téma propagace četby ve vztahu
k vydavatelskému průmyslu.
Den před festivalem proběhne
mezinárodní konference „Literatu-
ra bez hranic“, kde se budou dis-
kutovat témata rozdělená do tří
sekcí. První sekce pojednává

o překladech slovanských literatur
v edičních plánech zahraničních
nakladatelství, druhá sekce dis-
kusních témat nese název Nezá-
vislá nakladatelská činnost v kon-
textu ekonomické a kulturní glo-
balizace. Poslední sekce témat
se bude zabývat spoluprací
národních literárních organizací
s nakladateli.

(HJ)

Svût knihy Praha 2006

KniÏní 
novinky

Telefonujte profesionálně 
Holger Backwinkel, Peter Sturtz, 
Grada, 137 Kč

Jak se zbavit nejistoty při telefonování? Jak
hovořit přesvědčivě a klást otázky tak, abyste
dosáhli svého cíle? Jak pracovat s hlasem?
Jak suverénně zvládnout nepříjemné situace?
Kniha vám poskytne odpovědi na tyto otázky
a poradí, jak profesionálně jednat po telefonu

a vést telefonický rozhovor tak, abyste dosáhli svého cíle. Výho-
dou knihy je čtivý a srozumitelný jazyk, mnoho praktických tipů
a příkladů, nechybí ani test vašich telefonických schopností a cvi-
čení na jejich zlepšení. 

Jak hledat a najít zaměstnání
Zbyněk Siegel, 
Grada, 129 Kč 

Kniha nabízí ověřené postupy při hledání
zaměstnání. Témata jsou věnována například
tomu, jak sestavit atraktivní životopis, jak
správně oslovit zaměstnavatele. Pokud si kla-
dete další otázky typu - jak uspět u přijímací-
ho pohovoru, jak zapůsobit na první dojem,

jak zdůraznit své přednosti, jak se vyvarovat obvyklých chyb, je
tato publikace určená přímo vám.

Jak uspět u přijímacího pohovoru
Michael Lorenz, Uta Rohrschneider, 
Grada, 137 Kč

Jak se krok za krokem perfektně připravit na
přijímací pohovor? Jak vyzdvihnout své před-
nosti a potlačit nedostatky? Jaké jsou nejčas-
tější otázky kladené při přijímacím pohovoru?
Na tyto a řadu dalších otázek najdete odpo-
vědi právě v této příručce, určené všem, kteří

hledají zaměstnání. Kniha obsahuje mnoho praktických a ověře-
ných rad a tipů, jak u přijímacího pohovoru uspět. Kontrolní
seznamy v knize vám pomohou určit vaše silné a slabé stránky,
reálné příklady přiblíží skutečnou atmosféru přijímacích pohovorů.

Naučte se myslet kreativně
Matthias Nöllke, 
Grada, 137 Kč

Manažeři, tvůrčí pracovníci, lektoři a všichni,
kteří chtějí či potřebují myslet kreativně, se
v praktické a čtivé příručce dozvědí, jak rozví-
jet vlastní kreativitu, jak podporovat a využívat
kreativitu spolupracovníků ve firmě či v jaké-
koliv jiné organizaci. Naučíte se nejdůležitější

kreativní techniky, dozvíte se jejich výhody a nevýhody a situace,
pro které mohou být použity. Poznáte 11 největších zabijáků kre-
ativity a pět kroků kreativního procesu.

Vedení lidí a firem, 2. přepracované a rozšířené vydání
Jiří Plamínek, Grada, 238 Kč

Rozeznat důležité od podružného, získat odstup od každodenních starostí a chápat skryté
souvislosti, neutopit se v oceánu problémů a manažerských metod určených k jejich řešení, to
vše jsou schopnosti, které se dnes v manažerské praxi vyvažují zlatem. Témata jako marketing,
řízení procesů, vedení a motivace lidí, strategické myšlení, týmová spolupráce, zvládání konflik-
tů a problémových lidí nebo řízení změn se v knize spojují v ucelený systém. Kniha je obohace-
ná o čerstvé zkušenosti z posledních tří let a je originálně zpracována ve formě atlasu.

Knihy z nakladatelství Grada 

si můžete objednat elektronicky v naší redakci

na e-mailové adrese sanchezova@komora.cz,

kde vám zajistíme zaslání vybraných 

titulů na dobírku.

Rubriku připravuje Ilona Sánchezová

Když se řekne: „Tomáš Baťa“, každého hned
napadne: „boty“. A o pár setin vteřinek:
„Skvělý byznysman, skvělá značka, skvělá
firma“. O tom, že Tomáš Baťa (1876-1932)
byl průkopníkem v oboru ševcoviny
a moderního podnikání, dnes není pochyb.
Výstava reprezentativního výběru reklamních
plakátů, které nechal vyrobit k propagaci
svých výrobků a své firmy, je důkazem toho,
že značka Baťa se významně podílela i na
zrodu moderní reklamy a marketingu v Čes-
koslovensku i ve světě.
Výstava probíhá od 7. dubna v pražském
Mánesu, kde až do 6. května budou
návštěvníci moci zhlédnout nejenom originály
reklamních plakátů, ale i reklamní spoty,
které byly promítány za první republiky
v kinech, nebo ukázky z dokumentů o Tomá-
ši Baťovi. Pražané a turisté zde uvidí i první
botu „baťovku“, kterou vlastně všechno
začalo, a verpánek po Tomášovi Baťovi.
Návštěvníci mohou vstoupit i do pracovny
Tomáše Bati, prohlédnout si prostory 

prodejny z jeho doby a pochopitelně uvidí
i stroje, které první „baťovky“ vyráběly.
Výstavu organizuje Nadace Tomáše Bati při
příležitosti 130. výročí narození zakladatele
firmy. Návštěvníci budou mít možnost koupit
si kopie reklamních plakátů nebo knihu
o firmě za baťovskou cenu 99 korun. Baťov-
ské vstupné bude činit 49 korun pro dospělé
a 19 korun pro studenty a důchodce. Děti
do 12 let mají vstup zdarma.
Firma Baťa do dnešního dne vyrobila
a dodala miliardy párů bot. V době, kdy pod-
nik vedl jeho zakladatel, návrháři ročně
vytvořili 500 - 1200 vzorů obuvi. Reklamy,
kterými Baťa výrobky propagoval, nechal
tisknout ve vlastní firemní tiskárně. Firma
zbudovala tisíce vlastních reklamních ploch -
dnes bychom řekli billboardů – a jen v roce
1932 bylo vylepeno milion plakátů. „Dělejte
reklamu a reklama udělá vás!,“ tvrdil Tomáš
Baťa, který za nejdůležitější část novin pova-
žoval inzertní stránky.

(red)

Tomá‰ BaÈa
- prÛkopník reklamy a marketinku v âechách



Naftová revoluce

Ovšem čas oponou trhnul a z líného ušmud-
lance vyrostl silný sebevědomý chlapík, který
začal na svého „bratra“ nepříjemně dotírat.
V západní Evropě v současné době tvoří při-
bližně polovinu nově prodaných osobních
vozů právě diesely a tento trend je samozřej-
mě patrný i u nás. Během přibližně deseti let
technika pokročila natolik, že diesely se
výkonovými parametry vyrovnaly benzinovým
motorům, ještě více snížily spotřebu paliva
i obsah škodlivých emisí ve výfukových ply-
nech. Ona technická kouzla by se dala zhru-
ba shrnout do tří hesel: vysokotlaké vstřiko-
vání paliva, přeplňování vzduchem (tzv.
turbo) a vyspělá řídící elektronika motoru.
Tím, že se palivo vstřikuje do válce pod vel-
kým tlakem v přesně stanoveném okamžiku,
dosáhne se jeho velmi jemného rozptýlení
a účinného prohoření. Tyto tlaky - ať již vyvi-
nuté čerpadlem a distribuované k vstřikova-
cím tryskám ze zásobníku, nebo generované
přímo ve vstřikovací trysce - dosahují až
2000násobku atmosférického tlaku. Pro
představu: Jde přibližně o tlak, který by vyvi-
nul středně velký osobní vůz na ploše veli-
kosti hrotu špendlíku. Délka vstřiku dosahuje
hodnot v řádu desetimiliontin vteřiny. Dávku
paliva pro jeden pracovní zdvih pístu je navíc
možné rozdělit do několika menších dávek
(předvstřik, hlavní vstřik, dodatečný vstřik),
které optimalizují spalování nafty v různých
pracovních režimech (spouštění chladného
motoru, různý stupeň zatížení). Tlakový

vzduch hnaný do válce turbodmychadlem
dodává více kyslíku potřebného k dokonalej-
šímu spálení nafty. To vše řídí elektronická
řídící jednotka (počítač), jejíž program bles-
kově vyhodnocuje aktuální technická data
o provozu motoru i povely řidiče.

I benzin tlačí na pilu

Pravda, toto si benzinový „bratr“ nemohl
nechat líbit a technici tedy vyvinuli vysokotla-
ké vstřikování paliva přímo do válce i pro něj.
Systém je u nás známý například u nových
motorů dodávaných do škodovek a do vozů
dalších značek koncernu Volkswagen pod
zkratkou FSI (Fuel Stratified Injection). To nej-
podstatnější však nový systém zatím nepři-
nesl - dosahovaná spotřeba paliva motorů
FSI je sice výrazně nižší, ale stále přibližně
zhruba o litr na 100 km vyšší než u „vysoko-
tlakých“ dieselů. 

Úspora není zadarmo

Vozy s naftovými motory jsou však dražší
než benzinové. Srovnáním cenových rozdílů
nových vozů s dieselovými a benzinovými
motory střední třídy Škoda Octavia a Škoda
Octavia Combi vychází, že 1 kW výkonu die-
selu je oproti benzinovému motoru dražší
přibližně o 7 % u motorů nižších výkonů (75,
77 kW) a přibližně o 12 % vyšší u motorů
s vyšším výkonem (103, 110 kW). Přitom jak
u dieselů, tak u benzinových vozů vyšel 1 kW
výkonu levněji u výkonnějších motorů než
u motorů s nižším výkonem. V praxi to zna-
mená, že za diesel u nové škodovky zaplatí-
me zhruba o 40 000 Kč více. Tato investice
by se měla vrátit v menších nákladech na
palivo, kde hlavní roli hraje především jeho
nižší spotřeba a spíše okrajovou cenový roz-
díl vůči benzinu na čerpacích stanicích.
Návratnost je tedy poměrně dlouhá - je
nutné ujet přibližně 100 000 km, než začne-
me jezdit levněji (v současných cenách činí
úspora paliva přibližně 0,30 Kč na kilometr

jízdy). Nespornou výhodou moderních diese-
lů jsou tedy především nižší emise (zvláště
v souvislosti se zaváděním nafty s nižším
obsahem síry a filtrů odstraňujících z výfuko-
vých plynů škodlivé pevné částice - „mikro-
saze“). 

Bionafta

Toto palivo je díky nižší spotřební dani na
čerpacích stanicích levnější než klasická
motorová nafta. Čistá bionafta se u nás nej-
častěji vyrábí z oleje řepky olejné. Chemicky
jde o metylester řepky olejné (MEŘO), který
má podobné vlastnosti jako motorová nafta
získaná z ropy. Hlavní výhodou MEŘO je pře-
devším to, že je šetrnější k životnímu pro-
středí: Jde o palivo z obnovitelného zdroje
a jeho spalováním vzniká méně škodlivin
(např. neobsahuje síru). Z provozního hledis-
ka však má také nevýhody - váže vzdušnou
vlhkost, pokud teploty klesají pod bod
mrazu, jeho viskozita se snižuje mnohem
dříve než u motorové nafty (do které je ostat-
ně nutné přidávat prostředky proti jejímu
„zamrznutí“, když očekáváme mrazy pod 
20 °C). Metylester také ničí některé těsnicí
materiály palivové soustavy motoru. Z těchto
důvodů se MEŘO pro prodej na čerpacích
stanicích míchá s ropnou naftou - norma
stanovuje obsah MEŘO v prodávané bionaf-
tě na 31 % a 5%. Metylester řepkového
oleje má rovněž schopnost rozpouštět usa-
zeniny v naftovém motoru. Což je nepo-
chybně kladná vlastnost. Pouze pokud zač-
neme tankovat bionaftu do staršího motoru,
je nutné po ujetí vyměnit palivový filtr. Pokud
bychom tak neučinili, rozpuštěné usazeniny
by filtr ucpaly. Je také nutné brát v potaz, že
nové motory jsou konstruovány na minerální
naftu a proto jejich výrobci zakazují používat
bionaftu pod sankcí neuznání záruky na
motor.

JM

Foto: ČTK
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Levné ãínské zboÏí tvofií jiÏ léta hlavní ãást sortimentu na
trÏi‰tích, stejnû tak ale plní regály kamenn˘ch obchodÛ
i super – a hypermarketÛ. Na mnoÏství v˘robkÛ Made in
China, aÈ uÏ jde o textil, boty, elektroniku nebo kola, jsme si
uÏ dávno zvykli. Jedna oblast spotfieby - prodej automobilÛ -
v‰ak byla v Evropû doposud tohoto tlaku u‰etfiena. 

âínská auta za sto tisíc korun
– blázniv˘ sen ãi budoucí realita?

I zde však loni začaly probíhat dramatické
změny, které vystrašily tradiční automobilové
producenty, což však zákazníky, myslící
u nás hlavně na cenu, jen málo zajímá. Ti
dychtí po super levných autech a rádi by se
ve svém novém čínském voze proháněli po
silnicích co nejdříve. Ovšem i zde platí, že
nejlevnější prakticky nikdy neznamená nej-
lepší a už vůbec ne nejbezpečnější.
Nový automobil je investice poměrně znač-
ná, která ale například oproti koupi bytu
neustále ztrácí na ceně. Mnoha lidem se
zdá, že auta jsou předražená, někteří na ně
se svými platy jen těžko dosáhnou, jiní 
prostě nechtějí takové sumy utrácet. Zájem
o levné vozy je tedy veliký i v Evropě, což si
uvědomili rychle se rozvíjející čínští výrobci.
Jejich produkce v posledních letech utěšeně
roste a v roce 2004 se Čína dostala v žeb-
říčku na čtvrté místo za USA, Japonsko
a Německo, když dosáhla hranice 5,1 milio-
nu vyrobených vozidel. Podle prognóz by se
okolo roku 2020 mohla Říše středu stát
v automobilovém průmyslu jedničkou.
Mimořádně levné ceny se dosahují zejména
kvůli nízkým mzdám v tamních provozech,
vždyť třeba dělníci v továrně Jiangling berou
kolem padesáti až šedesáti eur měsíčně (asi
1700 korun), v závodech Shanghai Auto-
motive Industry Corporation (SAIC) se prů-
měrná mzda pohybuje kolem 180 eur
(kolem 5000 Kč). 

Expanze na starý kontinent

Prakticky přes noc se proslavili lidé, jako
nizozemský obchodník Peter Bijveld z firmy
LWMC, který do EU jako první dovezl čínské
automobily loni v červenci. Jde o sportovně
užitkové vozy Landwind firmy Jiangling, kte-
rých se za pár měsíců prodalo kolem čtyř
stovek. Offroad v základní verzi s dvoulitro-
vým motorem stojí v Německu v přepočtu
432 000 korun, a to včetně automatické kli-

matizace a hliníkových kol. Má však jen
jeden airbag - u řidiče. Cena pro Česko
zatím nebyla stanovena. Vůz se nápadně
podobá již nevyráběnému Opelu Frontera,
což při známé „neochraně“ duševního vlast-
nictví v Číně ani nikoho nepřekvapuje. Letos
by chtělo holandské zastoupení prodat asi
čtyři tisíce vozů, a to se zdá být velmi reálné
číslo.
Automobilka Geely má svého patrona v Por-
tugalsku. Hipólito Pires se stal výhradním
distributorem pro Iberský poloostrov
a doufá, že se odtud geely rozšíří na celý
„starý“ kontinent. V současnosti se řeší
evropské homologace na první dva modely,
jejichž cena by měla začínat někde u osmi
tisíc eur. O homologaci jiného čínského vozu
usiluje malá firma Euro Motors sídlící na Gib-
raltaru, která by ráda dovážela sedan vyšší
střední třídy Zhonghua od automobilky Brilli-
ance Automotive. Stát by měl méně než
osmnáct tisíc eur, což už je celkem dost, ale
pořád podstatně méně, než na co jsme
v této kategorii zvyklí. 
Zájem o čínské vozy mají i v Itálii. Již před
rokem, v březnu 2005, se v tisku objevila
zpráva, že společnost DR Automobiles
Groupe usiluje o homologaci malého mode-
lu Jiaxing od největšího čínského výrobce
společnosti First Automotive Works (FAW),
který by se měl jmenovat Happy Emissary
a stát kolem čtyř tisíc eur (asi 114 000
korun). 

Ćesko není stranou

Stranou tohoto zájmu nemohla dlouhodobě
zůstat ani Česká republika. První, kdo veřej-
ně přiznal (koncem řína 2005), že by tu rád
čínská auta prodával, je velšský majitel
autobazaru Auto Diskont Martin Emes.
Údajně jedná s Jiangling Motors a Geely
Group. Z rozhovoru s Emesem nepřímo
vyplynulo, že by Číňané chtěli ve střednědo-
bém plánu svoje automobily vyrábět v Evro-
pě, zřejmě aby se vyhnuli vysokým clům
a ochranářským bariérám v Evropské unii.
Hlavní otazník tedy je: kdy a kde to nakonec
bude.
S prodejem chce Emes začít již nyní, na jaře
roku 2006. V prvním roce by v České
republice rád prodal 1800 nových čínských
vozů. Chce se zaměřit na malé a levné
modely, které by měly stát jemně nad 
100 000 korun.

Autorská práva? Co to je?

Jediné, co by rychlému rozvoji čínských
vozů mohlo zabránit, je jejich až nápadná
podobnost s modely renomovaných výrob-
ců a pravděpodobné žaloby z toho vyplýva-
jící. Nerespektování autorských práv je
v Číně široce zakořeněné a s kopírováním
čehokoli si tu skutečně hlavu nelámou.
Například Chery QQ se velmi podobá Chev-
roletu Spark, ShuangHuan Laibao S- RV
vypadá jako dvojče Hondy CR-V a design
zmiňovaného Landwindu je kopií Opelu
Frontera. S výrobou náhradních dílů je to
ještě horší. Číňané tak ušetří obrovské
náklady na vývoj, což se pak opět odráží
v nižší ceně. 
Čínský trh dnes ovládají hlavně zahraniční
automobilky. Společné podniky tu mají
General Motors, Volkswagen, japonské
Daihatsu, stejně jako jihokorejská společ-
nost Hyundai Motor. Podle odhadů si roz-
dělili až devadesát procent trhu. Mezi nej-
rozšířeněší vozy patří volkswageny Jetta
a Santana a Charade vyráběný společně
s Daihatsu.

Kvantita nad kvalitou

Evropa prostě láká. Například nová nezávis-
lá automobilka Haifei Motor, která teprve
rozjíždí výrobu, sem chce do tří let zamířit
také. Studie jejího vozu Saibao navrhoval
Pininfarina. 
Velkým otazníkem je kvalita čínských vozů.
V EU se neustále zpřísňují požadavky na
bezpečnost posádky i chodců, úspornost
motorů, emise a recyklaci. Jediný, zatím
prodávaný čínský automobil - Landwind -
nemusel projít standardními procedurami,
jelikož zatím importér dovezl velmi malé
množství vozů. V crash testu ADAC ale
dopadl vůbec nejhůře ze všech testovaných
aut. Kvalitativně se tedy zatím vozy z Číny
konkurenci nevyrovnají, ale úspěch jim může
přinést hlavně bezkonkurenční cena. Jan
Weinfurt z českého zastoupení organizace
TÜV uvádí, že žádná z poboček dosud čín-
ský automobil pro provoz na komunikacích
neschválila. Splnění kvalitativních požadavků
EU může Číňanům trvat ještě i pár let, prů-
nik jejich levných aut se ale zřejmě zastavit
nedá. Ani pro ně však hranice sto tisíc
korun příliš reálná není. 

Roman Řepa

Válka bratrÛ: diesel versus benzin
Je‰tû na pfielomu osmdesát˘ch a
devadesát˘ch let minulého století nejen u nás, ale
i v mnohem více motorizovan˘ch zemích pfievládaly
v osobních vozech motory, které spalovaly benzin.
Dieselové motory (tedy technicky pfiesnû fieãeno vznû-
tové, ov‰em drÏme se obecnû uÏívaného názvu moto-
ru podle jeho vynálezce), spalující motorovou naftu,
mûly povûst jakéhosi u‰mudlaného sourozence benzi-
nov˘ch „elegánÛ“. Celkem právem - nepfiíli‰ Ïivé
a ãasto koufiící vozy s naftov˘m motorem si u nás
pofiizovali pfiedev‰ím fiidiãi, ktefií chtûli jezdit levnûji,
protoÏe diesely mûly niÏ‰í spotfiebu a motorová nafta

byla o poznání levnûj‰í neÏ benzin. 



Role hokejistů se totiž ujali bandy – hokejisté.
Na turnaji sice prohráli s Francií 1:8, ale již za
dva roky se český tým stal mistrem Evropy,
načež si z I. MS v roce 1920 přivezl bronzo-
vé medaile. A český národ už hokeji propadl
navždy... V období do II. světové války získal
tým ČSR bronz ještě dvakrát (vždy v Praze
v letech 1933 a 1938). Poté, co se Evropou
válečná smršť přehnala, sešli se hokejisté
k bojům o první poválečnou a v celkovém
pořadí 14. trofej mistrů světa na Zimním sta-
dionu v Praze na Štvanici. 

Za tituly do vězení

Po vítězstvích 23:1 nad Rumunskem a 13:5
nad Rakouskem nastoupil čs. tým k rozho-
dujícímu zápasu se Švédskem, ale prohrál
1:2 a zdálo se, že je konec všem nadějím.
Jenže Švédy ještě čekalo utkání s Rakous-
kem. Při předválečném MS a MR v polské
Krynici jsme remízou s Polskem zajistili
Rakušanům titul mistrů Evropy, 23. února
1947 v Praze nám tuhle „službu“ odvedli
s plnou parádou. Před prázdným hledištěm
vedli po první třetině nad Švédy 1:0, po
druhé už 2:0 a poté, co tuhle novinu průběž-
ně hlásil rozhlas, v poslední třetině štvanické
hlediště praskalo ve švech. Rakušané s jeho
podporou vyhráli nad Tre kronor 2:1, Praža-
né je doslova odnesli na ramenou a zasypali
dary - bylo těch balíků cukru, perníku, jablek,
uzenin a všeho možného až po živá prasata
na vagon. Poslední zápas s USA jsme vyhráli
6:1 a poprvé v historii se stali mistry světa!
Za rok nato jsme přivezli stříbro ze Sv. Moři-
ce a hned následující rok se hrálo ve Stock-
holmu. Kanada tam dosáhla historicky
rekordního výsledku na MS vítězstvím nad
Dánskem 47:0, ale zároveň tady také poprvé
prohrála, když žák měl vrch nad učitelem:
gólem Konopáska tři minuty před koncem
tým ČSR poráží Kanadu 3:2, poté, tentokrát
s jistotou, vyhrává nad Švédskem 3:0
a podruhé se stává mistrem světa! Od první-
ho dobrodružného zájezdu do Chamonix
uplynulo čtyřicet let, na další titul světových

šampionů jsme si však museli počkat dlou-
hých 23 roků. I proto, že po zločinném, gott-
waldovským vedením vykonstruovaném pro-
cesu a falešném obvinění z pokusu o nele-
gální přechod hranic šlo téměř celé legen-
dární mužstvo na léta do vězení, což brankář
Modrý dokonce zaplatil životem. Za následek
to mělo i fakt, že jsme na MS 1950 a 1951
vůbec nestartovali a že sovětský tým tak
mohl v r. 1954 začít své vítězné tažení... 

Zlatá generace

Na počátku 70. let vyrostla kolem trenérů
Pittnera a Kostky (z čehož později těžila
i dvojice Gut-Šťastný) hokejová generace,
která hrála skvělý hokej. Na domácím šampi-
onátu v dubnu 1972 v Praze porazila ve finá-
le za obrovských ovací, které pochopitelně
měly silný politický podtext, sbornou SSSR
3:2 (před tím Kanadu 8:0 a USA 12:0)
a potřetí se ověnčila zlatými medailemi. Po
stříbře na ZOH v Innsbrucku 1976 a za dva
měsíce nato zlatu na MS v Katovicích přede-
vším v září v Montrealu zvítězila tato vítezná
parta na Kanadském poháru nad domácím
celkem se všemi profesionálními hvězdami
gólem Nového 1:0, čímž přivodila kolébce
hokeje doslova šok. Svou slavnou epochu
zlatá generace pak zakončila v pořadí pátým
titulem světových šampionů hned další rok
ve Vídni.

Léta tápaní

Ten další titul, již pod vedením trenérské dvo-
jice Bukač-Neveselý, ještě přineslo domácí
prostředí v Praze v roce 1985, pak ale
nastalo dlouhé období tápání. Důsledkem
bylo například čs. hokeje nedůstojné 6.
místo na MS 1991 ve Finsku a 7. místo na
MS 1994 v Itálii, takže zvednout jeho prapor
k metám nejvyšším musel zajistit návrat
osobnosti Luďka Bukače (titul na MS 1996
ve Vídni). Opětovné čelní postavení pak
potvrdili další trenérské (a dříve pochopitelně
hráčské) osobnosti Ivan Hlinka a posléze

Vladimír Růžička - výsledkem bylo slavné
zlato ze ZOH v Naganu a z MS z let 1999,
2000, 2001 a také z loňského roku z Vídně.

SPORT str. 62 duben 06

Vzácné kovy ze svûtov˘ch ‰ampionátÛ
Ten historick˘ den mûl datum 21. ledna 1909.
Z praÏského nádraÏí Franti‰ka Josefa odjíÏdûlo
sedm ãesk˘ch odváÏlivcÛ pod alpské velikány 
na turnaj v „kanadû“, jak se tehdy fiíkalo lednímu
hokeji. JenÏe puk do té doby nikdo z nich nikdy
ani nevidûl a fiíkali mu kostka, tu podivuhodnû
malou hokejovou bran-
ku pokfitili na posadu na
slepice a doma nedos-
tupné hokejky si koupili
aÏ v Chamonix.

SPORT str. 63 duben 06

Jak dopadne obhajoba?

Pořádáním jubilejního 70. ročníku MS
pověřila mezinárodní federace IIHF Lotyš-
sko, kde se šampionát ještě nikdy neko-
nal. Jeho reprezenatce však po rozpadu
SSSR si na mezinárodním fóru rychle
vydobyla dobré jméno a domácí prostředí
by jí mělo pomoci k prvnímu výraznému
úspěchu. Přinejmenším v to věří lotyšští
fanouškové, kteří jsou svému týmu bez-
mezně oddáni. To ostatně možná ukáže už
zahajovací duel šampionátu, v němž se
Lotyši střetnou právě s naší reprezentací.
Zápasy se budou hrát od 5. do 21. května
v hlavním městě Rize v původní hale Skon-
to pro 6500 diváků a v nové multifunkční
aréně pro 12 500 diváků, jež bude právě
k MS slavnostně otevřena. Protože
v zámoří bude vrcholit Stanleyův pohár
(tak tomu však bývá každoročně), ale pře-
devším proto, že ani Kanada ani USA na
nedávné olympiádě v Turínu neuspěly a ani
v čs. týmu to zrovna dvakrát neklapalo, je
velkou otázkou, kterým hráčům se bude
chtít do Evropy za tak krátkou dobu znovu
jet. To se ovšem bude vědět až na posled-
ní chvíli a roli favoritů tedy lze těžko před-
pokládat.
Hraje se ve čtyřech skupinách, z nichž
jednu tvoří Kanada, USA, Dánsko a Nor-
sko, druhou Slovensko, Rusko, Bělorusko
a Kazachstán, další Švédsko, Švýcarsko,
Ukrajina a Itálie a zbývající ČR, která se 
5. 5. utká s Lotyšskem, 7. 5. se Slovin-
skem a 10. 5. s Finskem (pak nastává
známé čtvrtfinálové k. o.). V českosloven-
ské a české hokejové pokladnici je dopo-
sud 12 zlatých, stejný počet stříbrných
a 21 bronzových kovů. Zacinká další?

(ves)

Jak se lítá 
vzhÛru

Jiří Zedníček, místopředseda ČOV 

âeskobudûjovická Hokejiáda

Někteří i přes výzvy na toto upozornění
nezareagovali. Někteří dokonce spustili
reklamní kampaň novou, stejně hrubě
pravidla a zákony porušující. Český olym-
pijský výbor již v srpnu upozornil Budějo-
vický Budvar na rizika spojená se zneuži-
tím olympijských symbolik v reklamních
a prodejních aktivitách. I přes písemné
ujištění generálního ředitele podniku
Budějovický Budvar, že k zneužití nedo-
jde, však byla těsně před ZOH zahájena
masivní reklamní kampaň „Hokejiáda“.
Mezinárodní olympijský výbor v průběhu
ZOH monitoroval televizní vysílání zúčast-
něných zemí a na základě tohoto monito-
ringu ještě v Turíně vyzval Český olympij-
ský výbor k podniknutí kroků, které by
televizní i tiskovou reklamu zneužívající
olympijská symbolika zastavily.

Porušení Olympijské charty
Počínání Českobudějovického Budvaru
chápe Český olympijský výbor jako
hazard s účastí českých hokejistů na
ZOH v Turíně. Televizní kampaň této
společnosti, v jejíž reklamě figuruje bran-
kář národního hokejového týmu Milan
Hnilička, je v přímém rozporu s Olympij-
skou chartou a zejména čl. 41, provádě-
cím ustanovení ve znění: „Bez souhlasu
výkonného výboru Mezinárodního olym-
pijského výboru nesmí žádný závodník,
trenér, instruktor ani funkcionář na olym-
pijských hrách dovolit, aby jeho osoba,
jméno, vyobrazení nebo sportovní výko-
ny byly využívány po dobu trvání olympij-
ských her k reklamním účelům.

Soudní dohra
Krajský soud v Českých Budějovicích
vydal na základě podnětu ČOV předběž-
né opatření proti Budějovickému Budva-
ru. Žalovanému nařídil okamžitě zastavit
tuto reklamní kampaň a do sedmi dnů
stáhnout z trhu veškeré kartónové obaly
s nápisy „Hokejiáda“. Zástupci Budějo-
vického Budvaru tak učinili, nicméně jim
hrozí další žaloba ze strany amerického
gigantu Anheuser-Busch. Ten byl
výhradním dodavatelem pro olympijské
hry a tak se nelegální reklamní kampaň
Budějovického Budvaru dotýká i této
firmy. Jelikož se mezi těmito subjekty po
celém světě vedou známkoprávní spory
o značku Budweiser, dá se očekávat
velmi razantní postup americké strany
vůči českému výrobci.

Byl kampaní Budějovického Budvaru
bezprostředně ohrožen start českého
hokejového týmu na olympiádě?
To by se bývalo mohlo týkat Milana Hniličky,
nikoliv celého českého hokejového týmu. Na
druhé straně my jsme zavázáni vůči Mezinárod-
nímu olympijskému výboru dodržovat Olympij-
skou chartu a Olympijská charta zase stanoví
povinnosti a možnosti využívání olympijských
symbolik. Proto v případě, že bychom nereago-
vali a tyto kauzy neřešili, mohl by se do problé-
mů dostat celý Český olympijský výbor.

Jak vy osobně hodnotíte českou účast na
olympiádě? Kdo nejvíce překvapil?
Myslím si, že naše účast na olympijských hrách
byla úspěšná. Měli jsme velkou výpravu, a když
bychom se zaměřili pouze na počet medailí, tak
je to zatím nejúspěšnější zimní olympiáda pro
Českou republiku. Hodně se hovoří o Martině
Sáblíkové, ale i další rychlobruslařka Novotná
zaznamenala vynikající úspěch. Výsledek našich
běžců na 50 km nemá ten zlatý lesk, dva běžci
skončili v první desítce, ale to kdyby někdo řekl
před olympiádou, tak by byli všichni nadšení.

Co považujete za největší zklamání ve
výkonech českých sportovců?
Samozřejmě nás mrzí všichni ti sportovci, kteří
neuspěli, nedostali se na místa, na která věřili, že
se dostanou. V prvé řadě je to velké zklamání
pro ně osobně. Obrovská očekávání byla kolem
hokejistů. Po výpadku v semifinále jsme všichni
měli radost, že se dokázali zmobilizovat a souboj
o bronzové medaile nakonec vyhráli. Mrzelo mě,
že se nedařilo Aleši Valentovi, protože si myslím,
že to pro něj mohl být krásný závěr kariéry. 

Přinesla olympiáda v Turíně nějaké pona-
učení nebo inspiraci pro případnou kandida-
turu Prahy na pořádání olympijských her?
Ano, pro mne osobně přinesla přesvědčení, že
jsme schopni něco takového zorganizovat.
Velmi závažné ponaučení je, abychom dokázali
plánovat a pracovat s dlouhodobým výhledem,
protože to v Itálii zřejmě scházelo a z toho pra-
menily některé zjevné nedostatky. Dále, pro tak-
hle velký projekt musíme najít obecnou politic-
kou shodu, přesvědčit skutečně všechny, aby
táhli za jeden provaz.

Aleš Kosina
Foto z oficiálních internetových stránek 

Českého olympijského výboru www.olympic.cz 

Rozhovor s Jiřím Zedníčkem, 
místopředsedou ČOV

V minulém ãísle jsme upozornili na pfiípad zneuÏívání 
olympijské symboliky. Vût‰ina subjektÛ, kter˘ch se 
tato kauza t˘kala, po uvefiejnûní pravidel o ochranû 
olympijsk˘ch symbolik svoji problematickou 
reklamní kampaÀ okamÏitû stáhla. 

„Jak se lítá vzhůru“ - i tak by se dal
nazvat sport, který získává stále více
příznivců. Dívka z výšky tří metrů
padá hlavou dolů na partnerova
záda, točí se kolem jeho krku, skáče
salta, vruty a další - pro mnohé bláz-
noviny, při kterých se ostatním až tají
dech. A přitom tyto „bláznoviny“ mají
své přebory, mistrovství republiky
i mistrovství světa. Řeč je o akroba-
tickém rokenrolu.
Špičkovou přehlídkou tohoto sportu
u nás se stala březnová Velká cena
Sokola v akrobatickém rokenrolu,
která se letos konala již podeváté na
téměř tradičním místě - ve sportovní
hale UK v pražské Hostivaři. Za dobu
své existence si soutěž vydobyla
mezi příznivci tohoto sportu popula-
ritu a oslovuje 
jak mladé, 
tak i starší, 
kteří sice již 
na aktivní 
činnost 
v tomto oboru 
nepomýšlejí, 
ale rádi jej 
sledují. Ostatně 
zaplněné 
hlediště 
hostivařské 
haly toho bylo 
svědkem. 
Letošní 9. ročník 
tak jen potvrdil, 
že tato akce patří 
mezi úspěšné 
a nejpopulárnější, 
které Česká obec 
sokolská pořádá. 

(ZK)



Extraliga ve finále
Nejvyšší soutěž má za sebou 9 kol a o nečekané výsledky stále není
nouze. Dvě kola před koncem vede soutěž Bauset Pardubice s 25
body před snad až příliš favorizovanou Lokomotivou Brno A, která má
o tři body méně. Brno by mělo papírově snadno zvítězit - ale je to
jinak. S odstupem tří bodů (to je s 18 body) je na třetím místě překva-
pivě SK Zlín. Čtvrtý je Hagemann Opava se 16 body a páté místo drží
Mahrla Praha se stejným počtem bodů. Pro tento ambiciózní tým je
to jistě velké zklamání. Stejně bodů mají na dalších dvou místech
i Sokol Plzeň a Sokol Vyšehrad. Posledně jmenovaný tým se dvěma
infarktovými výhrami v tabulce posunul a pokusí se v závěru dosáh-
nout na medaili. Vyšehrad je týmem legend. Minulá sláva se ale nějak
nechce vrátit. Snad letos. Další místo drží se 13 body Labortech
Ostrava následován Třincem s 9 body a Zikudou Turnov se 7 body.
Poslední dva týmy jsou bez bodu a nic je již nezachrání od sestupu.
Jsou to Lokomotiva Brno B a TJ Pankrác. Posledním dvoukolem
další ročník extraligy skončí. V říjnu pak začne nový. Jedno je ale jisté
již dnes. Nový ročník bude silnější a také bude pro kluby dražší. Jinak
to ale asi nejde.
Dnešní úloha je z českého turnaje. Věřím, že dokončíte útok stejně
dobře jako vůdce bílých, který je na tahu.

Ing. Miloslav Netušil, mistr FIDE

Když končívá zima, poslouchám každé ráno docela netrpělivě kosí
vyzpěvování. Je to melodické a optimistické a pro mne je to neklam-
né znamení blížícího se jara. Už několik let si pečlivě zapisuji datum
prvních trylků a porovnávám je se skutečným nástupem teplejších
dnů. Každý rok to vycházelo: kosáci zazpívali a já mohla jít připravo-
vat jarní oblečení. Ale letos je to úplně jinak. Kosáci byli nedočkaví.
V polovině února prozpěvovali o sto šest, ale příroda je jako uvítací
výbor Vesny odmítla.  

Na celý březen nám slibovali meteorologové zimu, sníh, déšť a vítr,
prostě březen - za kamna vlezem. Počasí nenabídlo procházky ani
sport v přírodě a tak je logické, že i v dubnu ještě tam budem, a jak
jinak, než s naším SUDOKU. Možná nebude stačit, ale nemá vyplnit
všechen volný čas, pouze naznačit jeho možnosti. Tak hodně úspě-
chu a teď už sluníčko.

Alena Netušilová
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·ACHY

Řešení z minulého čísla: 
Viktor Korčnoj zasadil smrtelné 1. Sxh7+! Kxh7 2. Dh4+ Kg8 3. Jd5! (Jak prosté!) g6 4. Dh6! (Přesně až do konce) Jb3+ (Zoufalství) 5. Kb1
a černý se vzdal.

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

Správné znění březnové tajenky byl citát Billa Gatese: Úspěch je špatný učitel, kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.. Tři vyloso-
vaní luštitelé získávají hodnotné knihy z nakladatelství Grada: Olga Hamplová ze Zalešan - Firemní strategie pro praxi, Bohumil Kačerovský ze
Záboří nad Labem - Life management aneb Jak získat víc času, energie a pořádku v životě a Petr Havránek z Brna-  Odliš se nebo zemři.
V tomto čísle hledejte citát Ingvara Kamprada. Znění tajenky posílejte do 28. dubna 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9.
Tři vylosovaní luštitele opět odměníme pěknými knihami.

Březnové sudoku správně vyluštil Antonín Fiurášek
z Ústí nad Labem, kterému posíláme knížku Williama Bridgese
Typologie organizace z nakladatelství Management Press.

Řešení z totoho 
čísla posílejte 
do 28. dubna 2006 
na adresu: 
Komora.cz
Freyova 27 
190 00 Praha 9. 
Úspěšné luštitele 
odměníme pěknými 
knihami.

SUDOKU
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Ceník a technické specifikace 
pro inzerenty ãasopisu Komora.cz

Kalkulace nových produktů inzerce
PR článek o firmě:           1/1 A4           40 000 Kč

1/2 A4           22 000 Kč
Firemní vizitka:                 90 x 50 mm    8 000 Kč
Vkládaná inzerce:            od 3,50 Kč/kus

Technické parametry pro inzerenty 
časopisu Komora.cz

Časopis je tištěn čtyřbarevným rotačním ofsetem s vazbou V2 
Vnitřní strany jsou tištěny na papír LWC 80 g/m2 Obálka je tištěna
na křídovém lesklém papíru 135 g/m2 Velikost dokumentu 
je 210x297 mm (čistá A4) Zrcadlo sazby pro celostrany
je 189x285 mm. 

Podklady pro inzerci přijímáme pouze v elektronické podobě 
podle uvedených specifikací.

Data pro CTP přijímáme ve formátu kompozitního tiskového PDF.
Inzeráty musejí být jednostránkové, ve správné velikosti, umístěné 
na střed, s ořezovými značkami a 5 mm spady po všech stranách. 
K datům je nutné dodat nátisk se schválenou barevností. Inzeráty
zalomené na zrcadlo doporučujeme v zájmu přehlednosti ohraničit
půlbodovým rámečkem.

Kontakt: Josef Škoda, manažer inzerce, telefon: 296 646 116,

fax: 296 646 221, e-mail: skoda@komora.cz, www.komora.cz

Komora.cz, časopis o podnikání a pro podnikatele • Vydává: Hospodářská komora České republiky • Redakce: Freyova 27, 190 00 Praha 9,Tel: 296 646 606, e-mail: redakce@komora.cz,

www.komora.cz • Šéfredaktorka: Mgr. Ilona Sánchezová, tel: 296 646 606, 724 613 963, e-mail: sanchezova@komora.cz • Redaktoři: Táňa Švrčková, Bc., Aleš Kosina, Bc., Helena Jíl-

ková, Bc., svrckova@komora.cz, kosina@komora.cz, jilkova@komora.cz a externí dopisovatelé • Inzerce: Josef Škoda, tel: 296 646 116, fax: 296 646 221, skoda@komora.cz, inzer-

ce@komora.cz • Marketing: Andrea Vojáčková, tel: 296 646 552, vojackova@komora.cz • Administrativa, odbyt: Martin Adámek, tel: 296 646 024, adamek@komora.cz, Lucie Slavíčková,

slavickova@komora.cz • Nakladatelský servis: Štrob, ŠIrc, Slovák s.r.o., Oldřichova 28, Praha 2 • DTP: Pantograph s.r.o., Oldřichova 28, Praha 2 • Distribuce a předplatné: Cortex spol.

s r.o., Poděbradská 61a, 198 00 Praha 9, tel: 296 779 122, fax: 266 610 466, e-mail: hospodarska.komora@cortex.cz • Aktualizace členské databáze: Irena Ježková, tel: 296 646 675,
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výška

1/3 na spad
70x297 mm
1/3 na zrcadlo
63x285 mm

1/3 na spad
210x99 mm
1/3 na zrcadlo
189x95 mm

1/3 strany – 29 000 Kč

šířka

1/2 na spad
105x297 mm
1/2 na zrcadlo
94,5x285 mm

výška

1/2 na spad
210x148,5 mm
1/2 na zrcadlo
189x142,5 mm

1/2 strany – 45 000 Kč

šířka

1/4 na spad
105x148,5 mm
1/4 na zrcadlo
94,5x142,5 mm

výška

1/4 na spad
210x75 mm
1/4 na zrcadlo
189x72 mm

1/4 strany – 25 000 Kč

šířka

1/1 na spad
210x297 mm
1/1 na zrcadlo
189x285 mm

1/1 na spad
210x297 mm
1/1 na zrcadlo
189x285 mm

2/1 na spad
420x297 mm
2/1 na zrcadlo
408x285 mm

celostrana – 79 000 Kčdvoustrana – 149 000 Kčvnitřní obálka – 99 000 Kč

1/1 na spad
210x297 mm
1/1 na zrcadlo
189x285 mm

vnější obálka – 129 000 Kč



Podpora exportu:
Mezinárodní vztahy – podnikatelské mise čes-
kých firem do zahraničí, setkání zahraničních
podnikatelů s jejich potenciálními partnery
v ČR a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace:
Komplexní a kvalifikované poradenské služby
v otázkách Evropské unie a poskytování infor-
mací podnikům na požadavky jednotného trhu
EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání
členů Euroklubu, studijní cesty do Bruselu a do
Irska, zajištění služeb CEBRE – České podnika-
telské reprezentace při EU v Bruselu.
Služby celní a certifikační:
Ověřování a vystavování dokumentů pro mezi-
národní obchod, certifikáty, ATA karnety, kon-
zulární legalizace a superlegalizace, systém
CLA IQ.
Služby právní a legislativní:
Poradenské a konzultační služby, předkládání
vyjádření a odborných stanovisek, osvědčení
o skutečnostech v právních vztazích v meziná-
rodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání:
Spolupráce se státní správou na změnách
v odborném a dalším vzdělávání, program Aka-
demie řemesel a služeb HK ČR, podpora systé-
mových změn pro zlepšení podmínek rozvoje
lidských zdrojů ve společnostech, projektová
činnost v oblasti podpory vzdělávání ve společ-
nostech, zpracování standardů kvalifikací
a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.
Informační servis:
Komora.cz – měsíčník o podnikání a pro pod-
nikatele; Aktuality – aktuální zprávy z komoro-
vé sítě zveřejňované na www. komora.cz;
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy
HK ČR a další zájemce; Monitoring tisku –
denní přehled informací o aktivitách komorové
sítě publikovaných v médiích.
Projekt Informační místa 
pro podnikatele:
HK ČR realizuje projekt Informační místa pro
podnikatele od září roku 2003. Regionální kan-
celáře jsou otevřeny již ve 172 městech a cílový
stav je 205 informačních míst, paralelně vzniklo
18 oborových koordinačních míst, která se spe-
cializují na otázky z konkrétních oblastí podni-
kání. Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy
z oblasti podnikatelské praxe jsou na všech
informačních místech pro podnikatele k dostání
oborové příručky o podnikání v jednotlivých živ-
nostech a další informační balíčky. Prostřednic-
tvím informačních míst pro podnikatele se nabí-
zejí komerční služby např. e-Aukce a Příručka
pro oblast životního prostředí.

Vše pro podporu
podnikání

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
ČESKÉ REPUBLIKY VÁM NABÍZÍ NEJŠIRŠÍ ŠKÁLU 
SLUŽEB PRO PODPORU PODNIKÁNÍ

Hospodářská komora České republiky, 

Freyova 27, Praha 9, Tel: +420 296 646 112, 

e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz


