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OBJEDNÁVKY VSTUPENEK: MHF Pražský podzim, Příběnická 20, 130 00 Praha 3, tel.: 222 540 484, e-mail: vstupenky@prazskypodzim.cz
Informace a objednávky přes internet: www.prazskypodzim.cz

Příjem objednávek končí 31. 7.  •  Předprodej vstupenek od 1. 8. v pokladně Rudolfina

Pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause

Spolupořadatel hlavní město Praha
Za podpory Ministerstva kultury ČR

1 6 .  M E Z I N Á R O D N Í H U D E B N Í F E S T I V A L

12. září – 1. října 2006

12. 9. úterý 19.30   Rudolfinum
SMETANA Haakon Jarl
MARTINŮ Houslový koncert č. 2
DVOŘÁK Symfonie č. 5
BBC PHILHARMONIC, NOSEDA, SVĚCENÝ
Ceny vstupenek: 990, 690, 550, 390, (ST/SL) 190 Kč 

13. 9. středa 19.30   Rudolfinum
ŠOSTAKOVIČ Střeček, hudba k filmu
BRITTEN Les illuminations
ŠOSTAKOVIČ Symfonie č. 6
BBC PHILHARMONIC, NOSEDA, MATTHEWS
Ceny vstupenek: 790, 530, 400, 300, (ST/SL) 150 Kč 

14. 9. čtvrtek 19.30   Rudolfinum
ŠOSTAKOVIČ Šroub, suita z baletu
SCHUMANN / ŠOSTAKOVIČ Violoncellový koncert
CLARA SCHUMANN Klavírní koncert
SKRJABIN Prometheus
ČESKÁ FILHARMONIE, PRAŽŠTÍ PĚVCI
SINAJSKIJ, KOTOVA, SIMON
Ceny vstupenek: 890, 590, 450, 330, (ST/SL) 160 Kč 

15. 9. pátek 19.30   Rudolfinum
TO NEJLEPŠÍ Z OPERETY
Veselá vdova, Netopýr, Cikánský baron
Vídeňská krev, Země úsměvů, Giuditta
Básník a sedlák , Egyptský pochod
Eljen a Magyar!, Povídky z Vídeňského lesa 
Ruská pochodová fantasie, Pizzicato polka
Na krásném modrém Dunaji
FILHARMONIE BRNO, ALTRICHTER
KOHÚTKOVÁ, KUNDLÁK
Ceny vstupenek: 700, 450, 350, 250, (ST/SL) 100 Kč 

16. 9. sobota 19.30   Rudolfinum
SVĚT BALALAJKY
85členný balalajkový orchestr z Moskvy provede
známé ruské lidové písně a slavná díla ruských autorů
RUSKÝ NÁRODNÍ ORCHESTR N. P. OSIPOVA
PONKIN, PETROVA
Ceny vstupenek: 790, 530, 400, 300, (ST/SL) 150 Kč 

17. 9. neděle 19.30   Rudolfinum
MOZART A 20. STOLETÍ
PIAZZOLLA Tango suita
MOZART Koncert pro flétnu, harfu a orchestr
PIAZZOLLA Concierto para Quintetto
MOZART Symfonie č. 38 „Pražská“
PIAZZOLLA Serie del Angel
SALCBURSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE 
YOON KUK LEE, ENGLICHOVÁ, KOFLER
Ceny vstupenek: 890, 590, 450, 330, (ST/SL) 160 Kč 

18. 9. pondělí 19.30   Rudolfinum
MOZART – SVOBODNÝ ZEDNÁŘ
Kouzelná flétna, předehra
Zednářská smuteční hudba
Klavírní koncert B dur, K 595
Davidde penitente, oratorium
SALCBURSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE, YOON KUK LEE
KOMORNÍ SBOR ČESKÉHO ROZHLASU
LUBČANSKAJA, HABERFELD, BADURA-SKODA, GARAYT
Ceny vstupenek: 990, 690, 550, 390, (ST/SL) 190 Kč 

19. 9. úterý 19.30   Rudolfinum
ŠOSTAKOVIČ
Pět dní – pět nocí, hudba k filmu
Symfonie č. 7 „Leningradská” 
ČAJKOVSKÉHO SYMFONICKÝ ORCHESTR MOSKVA
FEDOSEJEV
Ceny vstupenek: 890, 590, 450, 330, (ST/SL) 160 Kč 

20. 9. středa 19.30   Rudolfinum
ČAJKOVSKIJ
Roční období, výběr
Francesca da Rimini
Šípková Růženka, suita
ČAJKOVSKÉHO SYMFONICKÝ ORCHESTR MOSKVA
FEDOSEJEV
Ceny vstupenek: 890, 590, 450, 330, (ST/SL) 160 Kč 

21. 9. čtvrtek 19.30   Rudolfinum
STRAUSS Enšpíglova šibalství

Písně na texty C. Brentana
GRIEG Výběr z písní
NIELSEN Symfonie č. 4
DÁNSKÝ NÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR
DAUSGAARD, BUNDGAARD
Ceny vstupenek: 790, 530, 400, 300, (ST/SL) 150 Kč 

22. 9. pátek 19.30   Rudolfinum
GRIEG Peer Gynt, suita č. 1
HAYDN Koncert pro trubku 
SIBELIUS Symfonie č. 2
DÁNSKÝ NÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR
DAUSGAARD, HARDENBERGER
Ceny vstupenek: 790, 530, 400, 300, (ST/SL) 150 Kč 

23. 9. sobota 19.30   Kongresové 
centrumCHARLIE CHAPLIN 

SVĚTLA VELKOMĚSTA
Velkoplošná projekce slavného filmu
s živou hudbou v podání symfonického orchestru
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU, DAVIS
Ceny vstupenek: 700, 450, 350, 250, (ST/SL) 100 Kč 

24. 9. neděle 19.30   Rudolfinum
BEETHOVEN
Houslový koncert D dur (v úpravě pro klavír) 
Symfonie č. 5 „Osudová“
BEETHOVEN ORCHESTER BONN
KOFMAN, MUSTONEN
Ceny vstupenek: 990, 690, 550, 390, (ST/SL) 190 Kč 

25. 9. pondělí 20.00   Rudolfinum
DEN 100. VÝROČÍ NAROZENÍ 
DMITRIJE ŠOSTAKOVIČE
ŠOSTAKOVIČ Hamlet, hudba k filmu
MUSORGSKIJ / ŠOSTAKOVIČ
Písně a tance smrti
ŠOSTAKOVIČ Symfonie č. 10
BEETHOVEN ORCHESTER BONN
KOFMAN, ŠTONDA
Ceny vstupenek: 790, 530, 400, 300, (ST/SL) 150 Kč 

26. 9. úterý 19.30   Rudolfinum
BEETHOVEN Klavírní koncert č. 5

„Císařský“
BRAHMS Symfonie č. 4
STAATSKAPELLE WEIMAR
ARMING, HINTERHUBER
Ceny vstupenek: 990, 690, 550, 390, (ST/SL) 190 Kč 

27. 9. středa 19.30   Rudolfinum
ŠOSTAKOVIČ
Maxim, hudba k filmové trilogii 
Suita na verše Michelangela Buonarrotiho
Píseň o lesích, oratorium
FILHARMONIE BRNO, ANISIMOV
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR, ŠTONDA, ČERNÝ
Ceny vstupenek: 700, 450, 350, 250, (ST/SL) 100 Kč 

28. 9. čtvrtek 19.30   Rudolfinum
ŠOSTAKOVIČ Moskevské Čeremušky

suita z operety
RACHMANINOV Klavírní koncert č. 4
ČAJKOVSKIJ Symfonie č. 1 „Zimní sny“
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
VÁLEK, PĚTUCHOV
Ceny vstupenek: 790, 530, 400, 300, (ST/SL) 150 Kč 

29. 9. pátek 19.30   Rudolfinum
CHAČATURJAN Spartakus, výběr z baletu

Houslový koncert 
ČAJKOVSKIJ Symfonie č. 6 „Patetická“
ARMÉNSKÁ FILHARMONIE, TOPČJAN, MANUKJAN
Ceny vstupenek: 790, 530, 400, 300, (ST/SL) 150 Kč 

30. 9. sobota 19.30   Rudolfinum
BRAHMS Akademická slavnostní předehra 
STRAUSS Koncert pro lesní roh č. 1 
WAGNER Prsten Nibelungův beze slov
ČESKÁ FILHARMONIE, KALMAR, PYATT
Ceny vstupenek: 890, 590, 450, 330, (ST/SL) 160 Kč 

1. 10. neděle 19.30   Rudolfinum
SCHUMANN Heřman a Dorotka
DVOŘÁK Violoncellový koncert
BRAHMS Symfonie č. 3
MDR SINFONIEORCHESTER LEIPZIG
LUISI, BRUNELLO
Ceny vstupenek: 890, 590, 450, 330, (ST/SL) 160 Kč 

Komora_210x297.qxd  29.6.2006  18:52  Str. 1

EDITORIAL

Vážení čtenáři,

v červnu jsem na tomto místě měsíčníku Hospodářské komory ČR 
vyslovil přání, abychom se co nejdříve dočkali nového kabinetu, který 
by pokračoval v zahájených reformách a začal pracovat na těch, které 
předcházející vláda nestihla. Jak to vypadá v době uzávěrky tohoto 
vydání Komory.cz, budeme si muset na vyřešení povolební situace ještě 
nějakou dobu počkat. 
Není to ale pouze fungující kabinet, který naší zemi citelně chybí. 
Problém je také v tom, že dva měsíce po volbách stále ještě nepracuje 
Poslanecká sněmovna. Reálný dopad tento stav může mít, a prav-
děpodobně mít bude, i na podnikatele. Především drobní živnostníci 
věřili, že nová dolní komora parlamentu zruší či odloží povinnost vlastnit 
registrační pokladnu s fiskální pamětí. Průtahy jednání o novém kabinetu
ale likvidují naděje na nápravu chyb přijatých pod taktovkou stranických 
mávátek v předvolební atmosféře. Nejde pouze o případ pokladen, 
jedná se také o zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění a další 
normy, u nichž by měly být odstraněny alespoň nejhrubší technické 
chyby. 
Letní dvojčíslo Komory.cz se ale zabývá také jinými tématy, protože ne-
jen politikou živ je podnikatel. A tak vám kromě jiného přinášíme přílohu 
o 2. komorovém JARMARKU, který uspořádal úřad HK ČR již před 
prázdninami, nabízíme praktickou oborovou příručku o bezpečnosti 
práce, zabýváme se otázkou evropské směrnice o službách a zavítáme 
do Řecka nikoli za sluncem, ale pro zkušenosti s čerpáním prostředků 
ze strukturálních fondů. Kromě toho i tentokrát naleznete pravidelné 
rubriky, z nichž si, věřím, vyberete téma, jež vás zaujme a zpříjemní vám 
zbývající slunné dny letošních prázdnin. Přeji vám, abyste je prožili co 
nejpříjemněji.

Jaromír Drábek,

prezident 

Hospodářské komory ČR
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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. 

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.

Objednávkový kupon
předplatného časopisu KOMORA.CZ

Objednávám předplatné dalšího výtisku 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:

na 266 610 466 nebo na e-mail: hospodarska.komora@cortex.cz

Předplatné

v počtu kusů:

Cortex, spol. s r. o., Poděbradská 61a, 198 00 Praha 9 nebo faxem 

Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 266 610 466.

Objednávám předplatné časopisu (4 čísla do konce roku), jedno 
za 29 Kč, za zvýhodněnou cenu 116 Kč (pro nečlena HK ČR) 

(4 čísla do konce roku), jedno za 20 Kč, za zvýhodněnou cenu 
80 Kč (pro člena i nečlena HK ČR) v počtu kusů:

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. 

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.
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Sportu zdar, 
komoře zvláště!

Osloveni byli všichni zaměstnanci 
úřadu HK ČR, včetně ředitelů 
krajských komor. Celkem se 
přihlásilo 65 hráčů, kteří byli 
rozděleni do osmi týmů. Každý 
tým měl vlastní barevné tričko 
s logem HK ČR a InMP, dle 
příslušné barvy si měl zvolit svůj 
originální název, který se letos 
nesl v duchu slova „komora“. Po 
sportovišti se tak proháněly týmy 
s názvy: HÁdvěÓ, Bílý kafe, Pepř 
černý, Hrubá mouka, 60%NÍ 
slivovice, Meruňkový džem, 
Dušené vokurky a Kyselé citrony. 
Zúčastnění měli možnost zahrát 
si paintball, petanque, fotbal, 
ping pong, kulečník, šachy nebo 
sudoku. Fotbal se hrál na travna-

tém plácku za budovou komory. 
Ostatní disciplíny se odehrávaly 
v přilehlých krytých prostorách. 
Pro mnohé se nezapomenutel-
ným zážitkem stala hra jménem 
paintball. V podzemních místnos-
tech budovy HK ČR se zaměst-
nanci nastrojili do ochranných 
obleků, dostali zbraně a vyrazili 
do boje. Nebyl to boj na život 
a na smrt, ale přesto některým 
zůstaly po těle modřiny, které 
i několik dnů poté nedávaly na 
tuto hru zapomenout. Tým, který 
celkem nasbíral nejvíce bodů, 
získal mobilní telefon Nokia pro 
každého svého člena. Po velkém, 
vyrovnaném a urputném boji 
zvítězil tým modrých, který sám 

Pro zaměstnance hospodářské komory nastal den, na kte-
rý se všichni těšili. Byl to den naplněný zábavou a sportem. 
Pracovníci se mezi sebou utkali v několika herních disciplí-
nách. Mottem her se stal výrok Ernesta Hemingwaye:  
„Automobilové závody, býčí zápasy a horolezectví jsou pravé 
sporty. Všechno ostatní jsou jenom hry.“

Dovoluji si vás požádat o radu, kde 
bych mohla získat Sbírku zákonů ČR, 
konkrétně částku 47 ze dne 19. 4. 2006, 
137/2006 Zákon o veřejných zakáz-
kách; 138/2006 Zákon, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o veřejných zakázkách.

Marie Sidopulosová, 

Plynostav 

Náš externí spolupracovník Ing. Miloslav 
Netušil vám zákon o veřejných zakázkách 
pošle  v *.pdf souboru. Pro vaši informaci 

dále uvádím, že texty předpisů jsou vždy 
uveřejněny na www.sbirka.cz po dobu  
4 týdnů od vydání zdarma, po uplynutí této 
doby za poplatek. K zakoupení jsou ve 
vybraných knihkupectvích nebo prostřednic-
tvím internetu – www.sbirkyzakonu.cz. 

•

Rád bych moc poděkoval za zpracování 
a uveřejnění mého článku Biotechnolo-
gie v Chicagu.
 

Jaroslav Kopta,

OHK Liberec

Děkujeme za vaše uznání, které nás 
v redakci moc těší a doufám, že budeme 
spolupracovat i nadále.

•

Milí čtenáři, pokud nám chcete cokoli sdělit, 
potřebujete radu, kontakt, nebo máte připo-
mínky k některému z našich vydání, napište 
nám. Vaše náměty jsou pro nás vítanou 
inspirací.

Ilona Sánchezová,

šéfredaktorka

sanchezova@komora.cz

sebe odvážně nazval 60%NÍ slivovice ve 
složení David Füllsack, Martin Adámek, 
Petra Doležalová, Václav Štika, Traian 
Urban a Jana Moravcová.

Podle radostných výrazů na tvářích 
zpocených zaměstnanců se den všem 
líbil. Není divu, byla to jedinečná příleži-
tost spatřit ostatní kolegy a nadřízené při 
leckdy špičkových sportovních výkonech 
a všelijakých kreacích. Zdá se, že hry 
přispěly k utužení vzájemných vztahů 
a také sportem unavená těla uvolnila tolik 
potřebné endorfiny, které napomohly
dobré náladě všech zúčastněných. Takže 
sportu zdar, Komoře zvláště!

Text a foto: Helena Jílková, Aleš Kosina

 Z redakční pošty
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Navýšení minimální mzdy 
– problém navíc

Kdo dostává minimální mzdu?
Je to ten, kdo si sám vlastními schopnostmi 
není schopen vydělat více. Toho musí zákon 
chránit, aby si vydělal alespoň takové mini-
mum, aby mu stát nemusel k udržení se při 
životě připlácet. 

K čemu vede zvýšení minimální mzdy?
Zvýšení minimální mzdy nevede k motivaci 
k práci, ale naopak demotivuje. Pokud je za-
městnanec schopen aktivně a dobře pracovat, 
není třeba stanovovat výši jeho minimálního 
výdělku. V okamžiku, kdy je již určeno, že od 
zaměstnavatele musí obdržet alespoň určité 
minimum a toto minimum mu na jeho život 
stačí, nemá žádný důvod, aby dále pracoval. 
Stačí, když bude chodit do zaměstnání, a mi-
nimum má zajištěno.
Naopak zaměstnavatel by se pobídkovými 
složkami mzdy měl snažit, aby mu zaměstnan-
ci odevzdávali co nejlepší práci. Pokud však 
nelze jít pobídkovou složkou mzdy dolů pod 
minimální mzdu, ztrácí smysl samotná pobíd-
ka, a proto ji nelze realizovat. Pak zaměstna-
vatel raději ponechá zaměstnancům minimální 
mzdu bez pobídkové složky.

Dalším demotivačním prvkem zvyšování mini-
mální mzdy je vytváření obecného podvědomí, 
že vláda musí stanovovat minimální mzdu, pro-
tože jinak by zaměstnavatelé své zaměstnance 
vykořisťovali a nedávali by jim mzdu žádnou. 

To pak vede k názoru, že co zaměstnavatel, to 
gauner, respektive násilně dává do protikladu 
zájmy zaměstnavatele a zaměstnance. 
Důsledkem (kromě obcházení zákona třeba 
nucenými živnostenskými listy a tzv. švarcsys-
témem) bude, že zaměstnavatelé se budou 
snažit zaměstnávat co nejméně lidí a ukládat 
jim co největší zátěž například formou úkolu, 
který musí být v rámci pracovní doby splněn, 
nebo formou delší pracovní doby. Sníží se 
počet zaměstnanců. Vždyť vznik pracovního 
vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnava-
telem je vždy dvoustranný akt. Vláda nevěří 
v rozmach zaměstnavatelů, násilně vytváří 
nezaměstnanost, nepřímo vyžaduje vyšší 
odvody „z kapsy“ zaměstnavatelů do státního 
rozpočtu a fondů (daň, pojistné), nevytváří 
podnikatelské prostředí, brání konkurenci 
(trhu) v oblasti zaměstnávání (je jedno, kde 
budu pracovat, mám zaručenu minimální 
mzdu).

Názory
„Institut minimální mzdy je pro mne málo 
pochopitelný. Jestliže zaměstnanec vykoná-
vá sjednanou práci za sjednanou cenu, tak 
musí tuto cenu dostat, ale pouze v případě, 
že dosahuje sjednaný výkon. Pokud nemů-
že dosahovat tohoto výkonu například ze 
zdravotních důvodů, je zde k dispozici sociální 
síť. Stanovení minimální mzdy má dle mého 
názoru opačný efekt, neboť mnohdy vede 

u zaměstnanců k mylné domněnce, že ji musí 
dostat i bez řádně odvedeného výkonu,“ uvádí 
podnikatel.

„Pracovali u mne čtyři zaměstnanci, dnes pou-
ze jeden. V roce 1992 jsem míval uklízečku. 
Našel bych uklízečku, která by uklízela i za 
míň, podle zákona to ale není možné,“ uvádí 
další podnikatel.

„Jsme firma vyrábějící transformátory, máme
23 zaměstnanců. Vlivem konkurence na trhu 
a posilováním koruny jsou ceny našich vý-
robků tlačeny dolů. Vyvážíme 90 % produkce 
do Německa, naší konkurencí je především 
Itálie, Turecko, Indie a některé další. Náklady 
na výrobu v ČR stoupají raketovým tempem, 
bohužel již 75 % našich zaměstnanců pobírá 
minimální mzdový tarif 48,1 Kč/h. Pokud v ČR 
stoupne ještě znovu minimální mzda a nadále 
bude zpevňovat koruna, zanikne spousta firem,
jako jsme my,“ uvedl pro Komoru.cz. Josef 
Beran, jednatel firmy Bohemia-Trafo, s.r.o.

Další obavy mají podnikatelé ze změn 
v oblasti nemocenského pojištění od  
1. ledna 2007.

Andrea Hofmanová, František Molík,

Hospodářská komora Náchod ve spolupráci se společ-

ností Daňové poradenství, s.r.o., Nové Město nad Metují 

Foto: Ablestock

Od prvního července 2006 se zvýšila minimální mzda ze 
současných 7570 Kč na 7955 Kč. To přinese řadě podni-
katelů další ztížení podmínek při jejich podnikání. Hos-
podářská komora v Náchodě požádala podnikatele o je-
jich vyjádření k této problematice. Vybrané připomínky 
jsou zpracovány v tomto článku.

Výpis z rejstříku trestů je jeden z nejčastěji 
požadovaných dokladů. Ročně jich rejstřík 
trestů vydá téměř milion. Výpis je nejčastěji 
požadován živnostenskými úřady, ale napří-
klad také při účasti podnikatelů ve výběrových 
řízeních nebo při žádosti o oprávnění k provo-
zu taxislužby. Stovky výpisů ročně jsou přitom 
padělány. Pokud bude informace, zda občan 

má nebo nemá v rejstříku trestů záznam, ově-
řována přímo, riziko padělání se odstraní.
Na základě této analýzy pak ministerstva spra-
vedlnosti a informatiky připravila návrh řešení, 
které spočívá v přenesení povinnosti předklá-
dat výpis z rejstříku trestů z občana (účast-
níka správního řízení) na úřad, který správní 
řízení vede. K dálkovému ověřování informací 

z rejstříku trestů bude využito transakční jádro 
Portálu veřejné správy, které bude z kontrol-
ních důvodů registrovat, kdo a kdy se zeptal, 
nikoli obsah dotazu, který bude zašifrován. 
Nový systém by měl fungovat od začátku 
příštího roku. 

(ak)

Méně starostí s úřady
VLÁDA NEDÁVNO SCHVÁLILA DOKUMENT PŘEDKLÁDANÝ MINISTERSTVY INFORMATIKY A SPRAVEDLNOSTI, 
JEHOŽ CÍLEM JE TAM, KDE JE TO MOŽNÉ, ODSTRANIT POVINNOST OBČANŮ DOKLÁDAT BEZÚHONNOST 
VÝPISEM Z REJSTŘÍKU TRESTŮ. O VÝPIS BUDE MOCI ŽÁDAT PŘÍMO ÚŘAD, KTERÝ POTVRZENÍ O BEZÚHON-
NOSTI VYŽADUJE. 

Pořadatelem je soukromá vysoká škola  
NEWTON College, a.s. ve spolupráci se 
Vzdělávacím střediskem na podporu demokra-
cie. Kromě prezidenta HK ČR převzali záštitu 
Kateřina Thompson, pověřená vedením Za-
stoupení Evropské komise v Praze, a Jaroslav 
Bašta, 1. náměstek ministra zahraničních věcí. 
Název fóra se inspiroval třemi novými priori-
tami evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, vyhlášenými Evropskou komisí pro 
nové rozpočtové období 2007 – 2013. Jsou jimi 
konvergence, regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a evropská územní spoluprá-
ce. Co se za těmito termíny skrývá, objasňuje 
odborná garantka konference Eva Klvačová.

Jak fórum proběhne?
Jednodenní Evropské fórum podnikání 
proběhne ve dvou blocích. Dopoledne bude 
věnováno reflexi zkušeností ze zkrácené-
ho programovacího období 2004 – 2006, 
odpolední část se zaměří na možnosti využití 
strukturální pomoci z EU v ČR v novém roz-
počtovém období 2007 – 2013. 

Co se účastníci dozvědí?
Účastníci fóra získají odpovědi na četné otázky 
související s efektivností čerpání prostředků 
z evropských fondů. Využívá Česká republika 
tyto prostředky v přiměřené míře, nebo jsou 
zde ještě určité rezervy? Které faktory proces 
úspěšného čerpání nejvíce ovlivňují v pozi-
tivním i negativním smyslu? Lze zpracovat 
úspěšný projekt vlastními silami, nebo je nutné 
využít služeb specialistů? Jsou pravidla pro 
čerpání od roku 2007 transparentnější než ta 
dosavadní?  

Kdo na konferenci vystoupí?
Škála přednášejících na Evropském fóru 
podnikání bude velmi široká. Po vystoupení 
prezidenta hospodářské komory Dr. Ing. Ja-
romíra Drábka budou následovat vystoupení 
představitelů ČR v Evropském parlamentu 
(Libor Rouček a Ivo Strejček). Zkušenosti 
s dosavadním využíváním evropských fondů 
zhodnotí představitelé podnikové sféry 
(Ing. Břetislav Ošťádal), regionů (Ing. Jaromír 
Valenta), bankovnictví (Ing. Lubomír Rajdl), 

poradenských firem (Ing. Jan Havránek),
odborníci na evropskou integraci (Ing.  
Petr Zahradník, Ing. Zdeněk Lukáš, Ph.D.) 
a představitelka Centra pro regionální rozvoj 
PhDr. Marie Pavlů, CSc. 

V odpoledním bloku vystoupí představitelé 
ministerstva pro místní rozvoj (Mgr. Arnošt 
Marks, Mgr. Miroslav Daněk), ministerstva 
financí (Ing. Jan Gregor), ministerstva průmyslu
a obchodu (Ing. Břetislav Grégr), viceprezident 
Svazu průmyslu a dopravy ČR doc. Ing. Karel 
Šperlink, CSc., generální ředitel CzechInvest 
Mgr. Tomáš Hruda a představitelé Vysoké 
školy ekonomické (prof. Ing. Eva Kislingerová, 
CSc. a doc. RNDr. René Wokoun, CSc.).
Bližší informace o Evropském fóru podniká-
ní a přihlášku k účasti na něm naleznete na 
adrese www.efp.cz. 

(HJ)

Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., je prorektorkou 
pro vědu NEWTON College, a.s. 

Konkurenceschopnost, konvergence a kooperace
Prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek převzal záštitu nad 2. ročníkem 
Evropského fóra podnikání, které se bude konat pod názvem Konkurenceschopnost 
– Konvergence – Kooperace 20. září 2006 v Praze ve velkém sále Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR.

Necelý měsíc zbývá do zahájení 16. roč-
níku Mezinárodního hudebního festivalu 
PRAŽSKÝ PODZIM, jenž se bude letos 
konat od 12. září do 1. října pod zášti-
tou prezidenta České republiky Václava 
Klause.

Během 21 koncertů vystoupí řada hvězdných 
zahraničních orchestrů, mezi nimi i BBC Phil-
harmonic, Čajkovského symfonický orchestr 
z Moskvy, Salcburská komorní filharmonie,
Staatskapelle Weimar, Beethoven orches-
tr z Bonnu, Arménská filharmonie, Dánský
národní symfonický orchestr či Symfonický 
orchestr německého rozhlasu z Lipska. 
Hlavní předprodej vstupenek byl zahájen  
1. srpna v pokladně Rudolfina. Na některé kon-
certy však už nyní mnoho vstupenek nezbývá! 
Proto byl pro velký zájem přidán odpolední 
koncert Ruského národního orchestru balalajek  
N. P. Osipova. Tento 85členný orchestr z Mosk-
vy provede v Rudolfinu známé ruské lidové
písně a slavná díla ruských autorů. 

K zajímavým projektům patří i filmová projekce
s živou hudbou. Jedná se o zcela netradiční 
koncert v Kongresovém centru, kde filmovou
projekci Chaplinova snímku Světla velkoměs-
ta doprovodí živě Chaplinova hudba k filmu
v provedení SOČR s anglickým dirigentem 
Carlem Davisem. Příběh prostého tuláka, který 
sám v cizím městě potkává nevidomou ženu, 
je velmi proslavený. Málokdo však ví, že auto-
rem hudby k filmu je sám Charlie Chaplin.
Přehled koncertů a další informace k festivalu 
najdete na www.prazskypodzim.cz 

      (is) 

Náš časopis se poprvé stal jedním z mediál-
ních partnerů Pražského podzimu.

Komora.cz mediálním partnerem 

Pražského podzimu

UDÁLOSTI

Letošní ročník bude věnován 100. výročí narození Dmitrije Šostakoviče. Foto: archiv Pražského Podzimu.
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Česko v očích OECD

Dřívější zprávy obsahovaly hrubý návod, co 
by měla Česká republika dělat, aby se jí po 
ekonomické stránce vedlo lépe. Současné 
hodnocení již konstatuje, že si Česká republika 
vede dobře, zároveň ovšem navrhuje, které 
klíčové reformy je nutno uskutečnit, aby se na-
stolený trend hospodářského růstu nezastavil. 
OECD ocenila především lepší výsledky defici-
tů státního rozpočtu v posledních dvou letech 
a nízkou inflaci. Zároveň uvítala klíčový doku-
ment vlády Strategie hospodářského růstu. 
Tento dokument byl podrobně diskutován na 
půdě OECD počátkem tohoto roku. Obsahuje 
mnohá opatření, která již v minulosti OECD 
doporučila přímo ČR, či která doporučuje jako 
tzv. nejlepší praxi v dané oblasti. Hospodářský 
růst České republiky se zvýšil a je nyní srovna-
telný s ostatními zeměmi regionu. Nízká inflace
a úrokové míry jsou již nějakou dobu silnou 
stránkou ekonomiky a hospodářská politika je 
dobře připravená na plnění měnových kritérií 
pro vstup do eurozóny, který je plánován na 
rok 2010. Příští vláda se však bude muset 
vypořádat s významnými výzvami fiskální udr-
žitelnosti. Navíc musí pokračovat ve zlepšování 
podmínek na trhu práce a nadále podporovat 
podnikatelské prostředí.

Několik návrhů

Reformní výzvy pro příští vládu jsou dle OECD 
následující: Pokračovat v reformě veřejných 
financí včetně posílení efektivity poskytování
služeb na úrovni krajů a obcí a zlepšení roz-
počtového procesu. Vláda musí být opatrná 
při poskytování větší příjmové nezávislosti 
krajským a místním samosprávám.
Je nutné zvýšení flexibility na trhu práce.  
Na trhu práce přetrvává dlouhodobá neza-
městnanost a dochází ke všeobecnému utlu-

mování zaměstnanosti vzhledem k vysoké da-
ňové zátěži, kterou je těžké snížit. Ačkoliv bylo 
dosaženo určitého pokroku prostřednictvím 
iniciativ zaměřených na motivaci uchazečů 
o práci a lepšího systému nemocenských dá-
vek, reforma zákoníku práce proběhla v ome-
zené míře. Důležité je vytvořit podmínky pro to, 
aby vysoké školy mohly dále zvyšovat počet 
přijímaných uchazečů. Je zapotřebí vyvinout 
větší úsilí v oblasti zlepšení přístupu k vyššímu 
vzdělání. Dále je nutné posílit a usměrnit zdroje 
na podporu vědy a výzkumu a pokračovat ve 
zlepšování podmínek pro podnikání.

Podnikatelský sektor a inovace

Podmínky pro podnikání zlepšila nová kon-
kurzní legislativa a pokračující úsilí zaměřené 
na omezení administrativních nákladů a korup-
ce, ve kterém je nutno pokračovat. Hloubkové 
hodnocení inovační politiky poukazuje na 
dobré záměry, avšak v této oblasti je nutno 
udělat ještě mnoho práce. Zaprvé: Jasněji 
stanovit odpovědnosti a uspořádat některé fi-
nanční mechanismy v inovační politice, zvláště 
pak snížit velký počet rozpočtových položek 
určených na podporu vědy a výzkumu. 
Zadruhé: Velmi pozorně zvážit nedávno 
zavedené daňové pobídky pro oblast vědy 
a výzkumu a plány dalších pobídek, neboť 
existují nejednoznačné mezinárodní zkušenosti 
s efektivitou takto vynaložených prostředků.
Jak již bylo uvedeno výše, finanční prostředí
pro podnikání je relativně dobré s nízkou inflací
a cenou výpůjček. Ale pomalý pokrok reforem 
v oblasti trhu práce tlumí rozvoj podnikání. 
Zdokonalení administrativního procesu, pře-
konání některých slabin v určitých oblastech 
podnikatelské legislativy a boj s korupcí zůstá-
vají i nadále výzvou pro hospodářskou politiku. 

Češka do vedení OECD

Důkazem toho, že je Česká republika váženým 
členem, který navíc disponuje širokou škálou 
odborníků a profesionálů, je zvolení náměst-
kyně ministra financí Dany Trezziové do vedení
Výboru pro fiskální záležitosti OECD. Výbor pro
fiskální záležitosti OECD je globálním orgánem,
který stanovuje mezinárodní daňové standardy 
a řídí práce na vydávání významných publikací 
v daňové oblasti. Dana Trezziová ke svému 
zvolení sdělila: „Těším se na práci ve výboru. 
OECD je tou organizací, které se úspěšně daří 
pracovat v náročné oblasti mezinárodního 
zdanění a která byla schopna vybudovat velmi 
silnou mezinárodní síť odborníků.“

Závěrem

Ministerstvo financí ČR tuto zprávu vítá a oce-
ňuje, neboť představuje užitečný analytický 
pohled sekretariátu OECD na dosavadní vývoj 
v ČR. Zároveň doufá, že se stane, jak tomu 
bylo již v minulosti, inspirativním zdrojem pro 
budoucí reformní kroky v zemi a všeobecnou 
diskusi o směřování české hospodářské politi-
ky. „Členství v OECD nám poskytuje možnost 
diskutovat o naší hospodářské politice s ostat-
ními zeměmi na odborné, nepolitické úrovni 
a zároveň sdílet mezi sebou navzájem zku-
šenosti, a tak se poučit např. z chyb jiných,“ 
uvedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza
při zveřejnění této zprávy. Pro další informace 
týkající se tohoto dokumentu navštivte www.
oecd.org/czech.

Aleš Kosina

Foto: archiv 

Organizace pro hospodářskou spoluprá-
ci a rozvoj (OECD) před nedávnem vyda-
la Ekonomický přehled České republiky 
2006. Ve své zprávě, která je již sedmou 
v pořadí, hodnotí současný vývoj české 
ekonomiky. Tentokrát se kromě tradič-
ní makroekonomické části zaměřila na 
dlouhodobou fiskální udržitelnost, škol-
ství a inovační politiku.

Dana Trezziová, vedoucí Výboru pro fiskální

záležitosti OECD.

UDÁLOSTI

Představovaly částku 2.061 mld. Kč, tj.  
o 9 procent více než tržby stovky nejvýznam-
nějších firem v roce 2004; za 10 let vzrostly
o 135 procent. Tři nejvýznamnější firmy
obhájily své loňské pozice. Na prvním místě se 
umístila společnost ŠKODA AUTO, a.s., která 
dosáhla největších tržeb, a to 187 mld. Kč, 
s více než 14procentním nárůstem oproti roku 
předchozímu. Druhé místo obhájila společnost 

ČEZ, a. s., s tržbami ve výši 125 mld. Kč. Třetí 
místo v pořadí patří společnosti UNIPETROL, 
a.s., s tržbami přesahujícími 80 mld. Kč.
„Tři nejsilnější hráči na českém trhu svými 
ekonomickými výsledky ještě dále upevnili po-
zice dosažené v roce předchozím,“ uvedl Jan 
Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100. 
Vedle hlavního žebříčku, který je sestavován na 
základě tržeb za uplynulé finanční období, vyu-
žívá CZECH TOP 100 získaných údajů k sesta-
vování řady vedlejších žebříčků. Z nich vyplývá, 
že největší produktivity (přidané hodnoty na 
zaměstnance) dosáhla společnost Coal Energy, 
a.s. (25 milionů Kč). V dalších kategoriích získává 
prvenství energetická společnost ČEZ, a. s., 
dosáhla největšího zisku (27 mld. Kč), největšího 
růstu zisku (dosahujícího téměř 9 miliard Kč) 
a největší přidané hodnoty (přes 63 mld. Kč). 
Součástí žebříčku 100 nejvýznamnějších firem
ČR za rok 2005 je také 22 oborových žebříčků, 
v nichž jsou jednotlivé firmy řazeny podle tržeb.
Udělena byla také zvláštní cena České pojiš-

ťovny „Dynamická firma roku“, kterou získala
stavební společnost SYNER, s.r.o. „Žebříček 
100 nejvýznamnějších firem není určen jenom
firmám velkým. O místo na slunci má právo
ucházet se i firma menší, firma s dobrou dyna-
mikou, firma s dobrým růstem tržeb, zaměst-
naností apod. Proto jsme v CZECH TOP 100 
vytvořili žebříček Dynamická firma tak, aby se
i menší firmy mohly ohřát na výsluní,“ uvádí 
prof. Richard Hindls, rektor Vysoké školy eko-
nomické v Praze. Liberecké firmě Syner s.r.o.,
která patří mezi členy Hospodářské komory 
ČR, k prestižnímu ocenění blahopřejeme.

(is)

Foto: archiv syner

Lídři posílili své pozice

Při Hospodářské komoře ČR působí již 
téměř třicet let český národní orgán FITPRO 
(Facilitation of International Trade Procedu-
res), který se věnuje usnadňování obchodu 
a poskytuje v této oblasti pomoc českým 
firmám. Červnové zasedání předsednictva
bylo trochu mimořádné, protože letošní 
rok je pro něj rokem zahájení jeho nového 
funkčního období.
Při té příležitosti se zasedání zúčastnil také 
tajemník Hospodářské komory ČR Vladimír 
Šiška. Předal členům inovovaného předsed-
nictva jmenovací dopisy, poděkoval tomuto 
orgánu a vyjádřil naději, že FITPRO bude 
i nadále rozvíjet svou činnost v podpoře 
usnadňování obchodu, zejména elektro-
nického. Seznámil přítomné se záměry 
a novými projekty hospodářské komory 
s tím, že očekává, že se FITPRO zapojí 
do spolupráce na nich s ostatními útvary 
Komory a popřál předsednictvu mnoho 
úspěchů v jeho další činnosti.
Jako ukázka toho, co se na zasedání před-
sednictva projednávalo, slouží dva následu-
jící body.
Jedním z nich bylo vyhodnocení účasti naší 
delegace na plenárním zasedání UN/CE-
FACT, které se konalo letos v květnu. Je to 
orgán OSN, s nímž FITPRO úzce spolu-

pracuje a zavádí v ČR jeho doporučení 
a standardy pro usnadňování obchodu. 
Práce FITPRO je v UN/CEFACT vysoce 
oceňována, protože přenáší své zkušenosti 
i do dalších zemí východní Evropy. 
Druhým příkladem mohou být aktivity týmu 
FITPRO pro elektronickou fakturaci. Tento 
tým pracuje teprve od loňského roku, ale již 
se může pochlubit několika úspěchy. Usku-
tečnil mimo jiné seminář s cílem podpořit 
rozvoj elektronické fakturace v ČR. Navázal 
také mezinárodní spolupráci, při níž nejen 
využívá zahraniční zkušenosti, ale také již 
mohl prezentovat výsledky vlastní práce, 
o které projevili zahraniční odborníci velký 
zájem. Zasedání představenstva FITPRO 
se jako host zúčastnila také šéfredaktorka 
Komory.cz, která vyzvala přítomné členy 
k aktivní autorské spolupráci s odborníky 
z orgánu FITPRO. Je potěšitelné, že už 
v červnovém čísle vyšel aktuálně článek prá-
vě o elektronické fakturaci a podle slov Ilony 
Sánchezové bude redakce v tomto trendu 
pokračovat. 

(mk)

Ze zasedání předsednictva FITPRO

Obrázek děravé boty se sloganem „Pomýšlej... 
na změny!“ se stal vítězným reklamním plakátem 
výtvarné soutěže pro pražské gymnazisty, kterou 
vyhlásila Nadace Tomáše Bati při příležitosti 
výstavy reklamních plakátů zakladatele obuvnic-
kého impéria.
První cenu, digitální fotoaparát, převzala od 
zástupců nadace studentka primy B Gymnázia 
Nad Alejí z Prahy 6 Tereza Kunderová. Stejný 
dárek dostalo i gymnázium, kde Terka studuje.
Nadace Tomáše Bati studenty vyzvala, aby se 
nechali inspirovat historickými reklamními plakáty 
firmy Baťa, které byly v galerii Mánes vystaveny
v dubnu a květnu, a vytvořili svůj vlastní plakát, 
kterým by boty od Bati propagovali. Výstava byla 
připomenutím 130. výročí narození zakladatele 
společnosti – Tomáše Bati (1876-1932).

(ak)

Foto: archiv 

Nadace Tomáše Bati

NADACE TOMÁŠE 
BATI OCENILA 
„DĚRAVOU BOTU“

Ing. Roman Lochmann, obchodní ředitel SYNER, s.r.o., 

převzal ocenění z rukou Ing. Ladislava Bartoníčka, před-

sedy představenstva a generálního ředitele společnosti 

Česká pojišťpvna, a.s.

Dynamickou Firmou 

roku se stala 

liberecká stavební 

spol. SYNER. 

Tržby firem v České republice za rok 2005 podle výsledků 12. ročníku žebříčku  
100 nejvýznamnějších firem ČR, sestaveného Sdružením
CZECH TOP 100, poprvé v historii přesáhly hranici dvou bilionů korun. 
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Nejrozsáhlejší a nejucelenější pražská přehlídka nábytku, bytového 

textilu, podlahovin, svítidel a bytových doplňků – veletrh PRAGOINTERIER

– má svůj podzimní termín 7. až 10. září 2006. Půjde o dva veletrhy v jed-

nom. Kromě hlavní části, veletrhu Living Fair, který tradičně nabídne

komodity týkající se interiérů, se po loňské úspěšné premiéře souběžně

uskuteční i veletrh Building Fair. Ten nabídne produkty a cenné rady

v oboru úprav, rekonstrukcí a ukázky uplatnění nejnovějších technologií. 

Veletrh PRAGOINTERIER se koná tradičně dvakrát do roka - v únoru

a v září a společnost Incheba Praha mu na holešovickém Výstavišti již

uspořádala patnáct úspěšných repríz. Ve srovnání s jinými přehlídkami

zabývajícími se feno-

ménem bydlení je PRA-

GOINTERIER v pražské

i v celostátní nabídce

bezesporu nejvšestran-

nější. Jestliže někde

platí pořekadlo o uspo-

kojování „od špendlíku

po lokomotivu”, PRA-

GOINTERIER jej do

důsledku naplňuje.

Cestu na Výstaviště si

totiž našli a nacházejí

nejen ti, kteří chtějí svůj interiér vylepšit třeba jen novou lampičkou, ale

i ti, kteří se rozhodli svůj byt či dům zcela přestavět nebo dokonce od

základu vystavět. Najdou se zde kontakty k odhadcům, stavebním spoři-

telnám, hypotečním bankám…

Skutečnost, že PRAGOINTERIER má své nezaměnitelné místo v pražské

nabídce veletrhů, potvrzuje stále vzrůstající počet nejen návštěvníků,

jichž jsme přivítali naposledy 32 tisíc, ale i vystavovatelů. Těch v únoru 

přijelo na Výstaviště prezentovat své zboží 534. 

Veletrh tradičně představuje širokou škálu nábytku – od kuchyní, sedacích

souprav, ložnic, skříňových stěn až po speciální nábytek do dětských

pokojů nebo zahrad. Nechybějí doplňky jako lůžkoviny, dekorační látky

nebo svítidla. Na své si na PRAGOINTERIERU přicházejí i milovníci stylové-

ho nábytku, kterému bude v září věnován prostor v pravém křídle

Průmyslového paláce. Levé křídlo obsadí sekce moderního nábytku, střed-

ní hala bude jako vždy patřit bytovému textilu a ložnicím. 

Stejně jako v minulosti najdou návštěvníci na veletrhu sekci koupelen,

wellness a vybavení pro relaxaci. Chybět nebudou ani podlahoviny, vytá-

pění, úpravy stěn a technické

zařízení budov. Svůj prostor také

dostanou developerské a realitní

společnosti a firmy nabízející

finanční služby. 

Návštěvníci veletrhu budou moci

jako každoročně využít zajíma-

vých veletržních slev.

Pro bližší informace kontaktujte:

Incheba Praha, spol. s r.o.,

tel.: 00420 220 103 480.

www.pragointerier.cz/living

www.pragointerier.cz/living

Tel.: +420 220 103 480 
Fax: +420 233 371 517

Výstaviště 
Praha - Holešovice

7. - 10.9. 2006

Výstaviště 
Praha - Holešovice

7. - 10.9. 2006
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Nové trendy a moderní byt
Konferenční centrum pražského hotelu 
Andel´s zaplnili zástupci významných de-
veloperských, stavebně investičních, po-
radenských, finančních a realitních spo-
lečností, advokátních kanceláří, nájemci, 
představitelé vládních a státních institucí, 
municipalit a novináři. Úvodní diskuzní 
panel měl název Bytová politika a právní 
problematika. Šťastným úvodem pro 
další zajímavá vystoupení a později 
bohatou diskuzi se ukázala slova a ještě 
více grafy a tabulky Petra Sunegy ze So-
ciologického ústavu Akademie věd ČR. 
Daniela Grabmüllerová, ředitelka odboru 
bytové politiky Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, vysvětlila nedávné i současné 
kroky vlády a odpovědnosti minister-
stva. Trend je jasný, platí pro celou 
republiku a podporují ho také zákony, 
vyhlášky, nařízení, logika stejně jako trh. 
Obce (stát) už nechtějí být tím „velkým 

domovníkem“, a to nejen proto, že to 
není jejich hlavním posláním. Diskutující 
se shodli na tom, že největším problé-
mem zůstává další existence a životnost 
panelové výstavby a mnohé otazníky 
zůstávají nad změnami v souvislosti se 
vstupem do EU. 

Stanislav Vaverčák

Foto: Stavební fórum

Cílem předkládaného návrhu je zajištění slučitelnosti této pod-
pory s komunitárním právem Evropské unie v oblasti veřejné 
podpory a volného pohybu služeb. Ke splnění cíle v oblasti 
veřejné podpory požádal SFRB v červnu 2005 Evropskou 
komisi o její stanovisko k programu podpory modernizace 
panelových domů. Komise ve svém vyjádření uvedla, že pře-
zkoumaný režim podpory je za podmínek, k jejichž dodržení 
se Česká republika zavázala, slučitelný s právem Evropských 
společenství ve věci veřejné podpory. O veřejnou podporu se 
jedná z toho důvodu, že příjemce podpory provozuje – nebo 
může provozovat – tzv. hospodářskou činnost, mezi kterou 
podle Evropského soudního dvora patří i pronájem nemovi-
tostí bez ohledu na výši nájemného, a to bez ohledu na právní 
charakter pronajímatele nebo jeho financování.
„Vzhledem k tomu, že se o veřejnou podporu jedná, nemůže 
být její výše libovolná, ale musí být omezena – nejlépe limitem 
de minimis. To v praxi znamená, že de facto lze postupovat 
buď v souladu se zvláštní výjimkou, nebo musíme využít limitu 
platného pro regionální podporu, aniž by ovšem byly apliko-
vány ostatní principy regionální podpory,“ vysvětlil k návrhu 
ministr pro místní rozvoj R. Martínek. Do návrhu vládního 
nařízení bylo dále promítnuto novelizované znění zákona 
o SFRB a některé poznatky z praxe v souvislosti s přesnějším 
vymezením vztahu se stavebním právem a s právní úpravou 
vlastnictví bytů. 

ak

Panelové domy 
čekají na opravy

Vláda ČR schválila návrh novelizace 
nařízení vlády o použití prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) 
ke krytí části úroků z úvěrů poskyt-
nutých na opravy, modernizace nebo 
regenerace panelových domů.

„Sledování kvality nové bytové výstavby patří k hlavním úkolům obou vyhlašo-
vatelů. Přehlídka má za cíl především podporu kvalitní architektury pro bydlení, 
a to zejména z pohledu konečného uživatele a současně ocenění dobré archi-
tektury. Z přihlášených staveb jsou odbornou porotou vybrány ty nejkvalitnější 
novostavby rodinných i bytových domů, rekonstrukce domů pro bydlení a také 
zdařilé realizace domů s pečovatelskou službou či chráněného bydlení,“ přiblížil 
ministr Radko Martínek.
Z přihlášených staveb bude ty nejlepší vybírat prestižní porota složená ze 
zástupců obou vyhlašovatelů a především předních odborníků z řad architektů 
zabývajících se dlouhodobě bytovou výstavbou. Stavby budou odborníci hod-
notit podle úrovně architektonického řešení, začlenění stavby do okolí, využití 
pozemku, řešení parkování, provedení stavby, podle konstrukčního řešení stav-
by, ekonomické i energetické náročnosti stavby a v neposlední řadě i ve vztahu 
k životnímu prostředí.
„Loňská přehlídka velmi přispěla k posílení své pozice mezi přehlídkovými 
soutěžemi, a stává se tak velmi prestižní akcí. Výsledky jsou s netrpělivostí 
očekávány jak odbornou, tak i laickou veřejností. Soutěž napomáhá řešit otázku 
pořízení rodinného domu či bytu,“ doplnil Dalibor Borák, místopředseda ČKA. 
Stavby může do soutěže přihlásit kdokoliv, avšak pouze se souhlasem autorů 
projektu a vlastníků objektu. 
Nejzazší termín pro přihlášení staveb je 22. září 2006.
Bližší informace k soutěžní přehlídce budou k dispozici na www.cka.cc. 

ak

Přihlaste se do soutěže 
o nejhezčí dům!
Přehlídku realizovaných staveb Nový domov roku 
2006 vyhlásily 6. června Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR ve spolupráci s Českou komorou archi-
tektů (ČKA). Nový domov roku 2006 je přehlídkou 
realizovaných staveb pro bydlení dokončených 
v letech 2005 až 2006. 

Konference byla přehlídkou nápadů, množství 

zkušeností z praxe, kladl se důraz na marketing, 

filozofii zavedené firmy, která se neustále musí

ukazovat makléřům a bankám. 

Bydlení včera, dnes a hlavně zítra 
– v České republice a tím i ve společ-
né Evropě. To bylo téma už 5. ročníku 
mezinárodní odborné konference Real 
Estate Market > Summer 2006 pořáda-
né internetovým časopisem Stavební 
fórum, konané letos poprvé pod zášti-
tou Hospodářské komory ČR.

Konferenci zahájil Jiří Dvořák ze Svazu drobných, malých  

a středních podnikatelů při HK ČR.
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Spam: 
         OTRAVA 
A TEKOUCÍ NERVY

Nebezpečná nákaza

Je to nejfrekventovanější slovo 
v oblasti ochrany osobních údajů 
ve sdělovacích prostředcích. 
Spam prostě hýbe společností. 
Není to jenom problém té nepří-
jemné reklamy, která nám chodí 
do schránek, která nás může 
otravovat, kdy můžeme být až 
vzteklí, co všechno nám přichází; 
spam je i otázka důvěryhodnosti 
prostředí a bezpečnostních infor-
mačních systémů, které užíváme 
v počítačích nebo v počítačových 
sítích. Spam je nebezpečný také 
tím, že může být nositelem růz-
ných virových nákaz nebo jiných 
škodlivých softwarů. Důležitá je 
samozřejmě ochrana soukromí, 
protože když vám ukradne někdo 
elektronickou adresu, ukradne 
také kousek vaší identity. 

Potírání spamu

Spamová problematika se týká 
mnoha zainteresovaných stran, 
omezit se jej snaží např. Antispamo-
vá strategie APEC, Londýnský akční 
plán, Soulsko-melbournské memo-
randum o porozumění proti spamu 
a příslušné aktivity OECD a ITU. 
K účinnému potírání spamu je 
důležité především vzdělávání 
spotřebitelů a podniků o zása-

dách správné praxe, vhodná 
legislativa, činné orgány a účinné 
nástroje represe, jakož i vývoj 
technických a samoregulačních 
opatření a spolupráce na meziná-
rodní úrovni.
V rámci OECD vypracovala skupi-
na expertů materiál pro meziná-
rodní potírání spamu. Výsledkem 
je v letošním roce přijatý doku-
ment, který by měl být případně 
využit v Evropské unii pro přípravu 
nějaké odpovídající směrnice. Ma-
teriál má asi šest bodů, které se 
týkají jak vzdělávání, tak dalších 
aktivit.

Spojenými silami

Internet samozřejmě často 
slouží pro obchodní výměnu 
nebo pro uzavírání různých 
obchodních vztahů a podobně. 
V této oblasti proto nespolupra-
cují pouze autority, které mají 
povinnost provádět dohled nad 
dodržováním zákonů danou 
legislativně, jako třeba Úřad 
na ochranu osobních údajů 
(ÚOOÚ), ale spolupráce je 
nyní rozvíjena také na úrovni 
obchodních organizací nebo 
firem. V mezinárodní oblasti 
vyvíjí spolupráci samozřejmě 
Evropská unie. Česká repub-
lika je členem CMSA, Contact 

Network of Spam Consolities, 
kde jsou zastoupeny některé 
členské země EU, ale ne úplně 
všechny. Spolupráce se tam teď 
teprve rozjíždí. Aktivity na tomto 
poli jsou koordinovány z OECD.

Spolupráce při sledování spamo-
vých aktivit funguje na základě 
využívání vzájemných zkušenos-
tí. Projevuje se to například ve 
formulářích, sledují se statistiky. 
Neboť spam je nebezpečný 
zejména v okamžiku, kdy je ho 
hodně, kdy už to nejsou jednotlivá 
sdělení typu „kupte si určité léky 
a povzbuzovače“, ale když jsou 
to sdělení, která chodí hromadně. 
Zasílání spamu může vyloženě 
zahlcovat počítače a způsobovat 
problémy na síti.
Spolupráce na mezinárodní úrovni 
je dána také tím, že internet nezná 
hranic, není rozhodující, zda spa-
mer je z ČR, Turecka, Číny nebo 
Ameriky, rozhodující je domluvit 
se a na mezinárodní úrovni proti 
těmto aktivitám bojovat.
Velice zajímavý odkaz obsahu-
jící souhrn všech mezinárod-
ních aktivit v oblasti spamu je 
na webových stránkách EU. 
Výchozí adresa je http://europa.
eu.int/information_society, kde 
se lze dál dostat k informacím 
o spamu.

Osvěta jako vklad 
do budoucna

Vzdělávání a informovanost 
běžných uživatelů internetu jsou 
určitě důležité, protože samo-
zřejmě všichni víme, co je to 
spam, ale málokdo už z běžných 
uživatelů tuší, co by měl proti 
spamu jako takovému dělat. 
Kromě mezinárodní spoluprá-
ce je třeba rozšířit spolupráci 
se soukromými subjekty, třeba 
s internet servis providery. Spolu 
s velkými firmami, které produkují
softwary a informační systémy, 
by měli být informováni i běžní 
uživatelé, jak bojovat proti spamu, 
jak si ochránit svůj počítač. To by 
mohl být dobrý vklad do budouc-
na. Přirozenými partnery kromě 
soukromých subjektů, které by 
do toho mohly vnést svůj pohled 
i nějaké prostředky, jsou také jiné 
instituce státní správy: nabízí se 
ministerstvo informatiky, Český 
telekomunikační úřad i jiné úřady, 
kde se řeší také problém ob-
chodní. Rozvoj internetu není dán 
jenom technologiemi pro výměnu 
vědeckých informací a podobně, 
ale je spojen i s obchodováním 
na internetu. A důvěra v prostředí 
je pro uzavírání obchodů velmi 
důležitá.

Táňa Švrčková

Jeho název pochází ze značky 
amerických konzerv lančmítu, 
která byla ve Velké Británii za 
2. světové války a po ní hojně 
rozšířená a stále méně oblí-
bená. Nemůžeme ho strávit, 
otravuje nás, kolikrát se nám 
z něj až zvedá žaludek, jsme 
znechucení, co všechno se 
nám servíruje ke konzumaci... 
Bude mu kdy konec? Řeč je 
o spamu, té nepříjemné 
reklamě, která nám 
chodí do schránek. 

Stíhání šíření nevyžádaných 
obchodních sdělení je jedna 
z kompetencí Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (dále úřad). Ne-
vyžádaná obchodní sdělení nelze 
zaměňovat za spamy, což jsou 
všechna elektronicky rozesílaná 
obtěžující nevyžádaná sdělení. Zá-
kon 480/2004 Sb. bývá nazýván 
zjednodušeně antispamovým.
Úřad pro ochranu osobních údajů 
ovšem má pravomoc postihovat 
pouze určitou množinu spamů, 
kterými jsou právě nevyžádaná 
obchodní sdělení. Tuto agendu 
drží na úřadu v rukou Ing. Miloš 
Šnytr, který zná problematiku do 
hloubky.

Úřad obdržel za rok 2005 1105 
podání na nevyžádaná obchodní 
sdělení, do poloviny roku 2006  
obdržel 150 stížností.  
„V roce 2004 jsme měli poměrně 
stísněné personální obsazení, ale 
s příchodem nového předsedy se 
upravily poměry na úřadu, takže 
ze dvou lidí nás to dělá nyní 
šest. To je potěšující zpráva,“ 
vysvětlil inspektor Šnytr. Pro-
blém je částečně řešen i pomocí 
jednoduchého formuláře, který 
je dostupný na webové stránce 
úřadu a jehož prostřednictvím lze 
stížnost podat. Stížnost si může 
podat v podstatě kdokoliv. Ně-

které stížnosti jsou ale nakonec 
vyhodnocené jako neoprávněné 
z hlediska zákona (představují 
přibližně 15 %). 

Sankce

Stížnosti se rozhodně netýkají 
nějakého masivního spamování 
ze zahraničí. Zákon se vztahuje 
pouze na území České republiky. 
Sankční politika úřadu se obecně 
odvíjí od rozsahu a nebezpeč-
nosti zásahu do soukromí. Tedy 
za ojedinělou zprávu, která byla 
vyhodnocena jako obchodní 
sdělení, a to nevyžádané, dává 
úřad v souladu se správním řá-
dem pokutu v řádu tisíce korun. 
„Nesnažíme se likvidovat drobné 
živnostníky, kteří si takto zajišťují 
reklamu, ale snažíme se tímto 
působit spíše osvětově,“ řekl 
Šnytr. 

V současné době problemati-
ku nevyžádaných obchodních 
sdělení řeší výše zmíněná novela 
zákona 480/2004 Sb., která 
přináší několik zásadních změn. 
První změna je v tom, že pokud 
je adresát nevyžádané zprávy 
zákazníkem firmy, může být první
zprávou osloven, aniž by předem 
se zasláním nabídky vyslovil 
souhlas. Čili postihování je oproti 

minulosti trošku změkčeno, ale 
týká se to pouze zákazníků oné 
společnosti a pouze v případě, 
pokud se zpráva týká podobných 
produktů, které si zákazních kou-
pil (nebo případně služby, která 
mu byla splněna).

Začarovaný kruh

Druhá, pro úřad významnější 
změna, je ta, že se nyní může 
řídit při výkonu dozoru zákonem 
č. 101/2000 Sb., čili zákonem 
o ochraně osobních údajů, a ne 
zákonem o státní kontrole, jak 
tomu bylo doposud. Co vypadá 
jako pouhá změna čísla, přináší 
hlavně možnost ukládat náprav-
ná opatření. To je věc, po které 
stěžovatelé volají nejvíce: aby 
byla zjednána náprava. Zákon 
o státní kontrole toto neumož-
ňoval. Další velmi významná věc 
je to, že úřad si může vynutit 
získání informací od třetích stran. 
Zákon o státních informacích 
k tomu předpokládá kontrolu 
státních úřadů. 
„Umožňuje nám to daleko lepším 
způsobem odhalovat původ-
ce nebo šiřitele nevyžádaných 
zpráv,“ řekl Šnytr. Nadále však 
odhalování brání poměrně nejas-
ná interpretace zákona 127/2005 
Sb., o elektronických komunika-

cích. Podle něj jsou informace 
týkající se podrobností připojení 
poskytovatelé internetu opráv-
něni předávat pouze orgánům 
činným v trestním řízení. Úřad 
je tak v situaci, kdy velmi těžko 
naplňuje ustanovení zákona, 
které mu ukládá postihovat něko-
ho, kdo utajuje svou totožnost 
při odesílání zpráv. „Protože 
provideři sice vědí, kdo to je, ale 
nesmí nám to říct. Takže to je 
takový začarovaný kruh,“ stěžuje 
si Šnytr.

Londýnský akční plán

Úřad pro ochranu osobních 
údajů spolupracuje v rámci EU. 
Vypracován a přijat byl speciální 
Londýnský akční plán. London 
Action Plan je aktivita britské 
obchodní komory. V jeho rámci je 
v podstatě každý účastnický stát 
povinen předat spolu s případem 
i poměrně rozsáhlou dokumenta-
ci, která je předepsána. „Bohužel 
my jsme v situaci, kdy množství 
požadovaných informací nejsme 
schopni zjistit, neboť to zatím 
česká legislativa neumožňuje,“ 
uzavřel s povzdechem inspektor 
Šnytr.

 Táňa Švrčková

Foto: Ablestock

Nevyžádaná obchodní sdělení – po novele

DNE 1. SRPNA 2006 NABYLA ÚČINNOSTI 
NOVELA ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTE-
RÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČ-
NOSTI, KTERÁ LEGISLATIVNĚ UPRAVUJE 
PODMÍNKY BOJE PROTI NEVYŽÁDANÝM OB-
CHODNÍM SDĚLENÍM. ZMĚKČENÍ USTANO-
VENÍ ZÁKONA BOJUJÍCÍHO PROTI TOMUTO 
DRUHU SPAMU REALISTICKY REAGUJE NA 
ZKUŠENOSTI, KTERÉ ZÁKON O NĚKTERÝCH 
SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI NA-
STOLIL. FIRMA, JEJÍMŽ JSTE ZÁKAZNÍKEM, 
NYNÍ UŽ NEBUDE POTŘEBOVAT VÁŠ SOU-
HLAS K TOMU, ABY VÁM MOHLA ZASÍLAT 
SVÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ.
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KONSTATUJE V ROZHOVORU 
PRO KOMORU.CZ. IGOR NĚMEC, 
PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRA-
NU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jak hodnotíte množství stíž-
ností, které přicházejí na váš 
úřad? Zaznamenali jste vzrů-
stající tendenci ve srovnání 
s uplynulým rokem?
Pokud zahrneme do jedné oblasti 
stížnosti a žádosti o konzultace, 
musím říci, že nárůst dotazů 
a stížností je obrovský. Téma 
ochrany osobních údajů je stále 
populárnější. Lidé vnímají, že jejich 
soukromí je ohroženo rozvojem 
technologií. 

Kdo nejčastěji podává stíž-
nosti?
Je dobré si uvědomit, že v ČR 
existují jen dva úřady, které přímo 
chrání občana. Je to ombudsman 
a je to náš Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Z toho vyplývá, 
že nejvíce se cítí být ohroženy 
fyzické osoby, jednotlivci, občané, 
kteří často nemají na koho jiného 
se obrátit než na nás.

Jaká bývá reakce viníků na 
vaše upozornění, že svým 
jednáním porušují zákon?
Snažíme se trestat spíše hříchy 
než hříšníky, spíše upozornit 
na to, co se stalo a co by se 

nemělo dít, než na to, kdo to 
udělal. Snažíme se lidem vštípit 
do povědomí, jaká nebezpečí se 
vyskytují, informovat je o tom, co 
hrozí; nejde nám o trestání viníků, 
ale snažíme se sdělit lidem, na co 
si musí dát pozor.

Jaké jsou vaše pravomoci při 
dohledávání viníků?
Jsou poměrně značné a pode-
přené statutem sedmi nezá-
vislých inspektorů. A můžeme 
také vést správní řízení proti 
subjektům, které porušily zákon 
o ochraně osobních údajů, 
rovněž můžeme udělit pokutu 
do výše 10 milionů Kč. Nejvyšší 
pokutu jsme udělili jedné pojiš-
ťovně, jednalo se o částku 3,5 
milionu korun. Říkám to proto, že 
minulý týden nabyla právní moci, 
protože ta instituce se odvolala 
k soudu, a ten nakonec potvrdil 
naše rozhodnutí.

Můžete prozradit, o jakou 
kauzu se jednalo?
Každá finanční instituce shromaž-
ďuje velké množství údajů o souk-
romí lidí. Jedna otázka je, zda je 
to vůbec v pořádku; druhá otázka 

je mnohem závažnější – jde totiž 
o to, jak jsou zpracovávané údaje 
zabezpečené. V tom daném pří-
padě data unikla kvůli špatnému 
zabezpečení, a bylo jich obrovské 
množství.

Zveřejňujete jména konkrét-
ních společností, proti kterým 
byla vydána sankční opatření?
Ne, ale je možné tato jména 
zjistit. Když je svolána tisková 
konference, informujeme přítomné 
novináře, a to i následně, když se 
nějaký redaktor na jméno zeptá 
– zveřejníme je. Na internetu však 
není možné jména provinilých 
společností dohledat, seznamy 
nezveřejňujeme. Řada podně-
tů vzniká na základě stížností 
občanů, tady extrémně platí, 
kde není žalobce, není soudce. 
Kdybychom chtěli být spraved-
liví, museli bychom zveřejňovat 
všechna jména.

Na druhou stranu u problema-
tiky spamu by mohl seznam 
hříšníků přece sloužit jako 
prevence, nebo nikoli?
To je zajímavá otázka. Náš úřad 
se zabývá jednou částí spamu, 

a tou jsou nevyžádaná obchodní 
sdělení. K tomu máme zákonem 
danou kompetenci. 
Je několik metod, jak proti 
spamu bojovat, žádná metoda 
ale není 100% úspěšná. Téma, 
jak zabránit nevyžádaným ob-
chodním sdělením, se diskutuje 
na celém světě, v celé Evropě, 
v rámci OECD, protože je to 
právě internet, kde se odehrává 
absolutní globalizace. Bill Gates 
dokonce označil spam v rám-
ci informačních technologií za 
jedno z největších nebezpečí 
21. století. Metod je mnoho, je 
možné vytvářet seznamy těch, 
kteří spam rozesílají, zde ale 
narážíme na obecný problém 
black listů (černých listů): může 
se totiž stát, že tam někdo může 
být omylem, čímž je pak omezen 
ve své činnosti. Druhá metoda, 
která se rozvíjí v podnicích, je to, 
že sami zaměstnanci podniku se 
snaží filtrovat poštu proti spamu;
ale zde se naráží na problém se 
zákonem o ochraně osobních 
údajů, protože tito zaměstnanci, 
pokud to dělají důkladně, mají 
přístup k informacím v e-mailech 
obsažených.

Jakou máte zkušenost s účin-
ností antispamových filtrů?
Zkušenost je relativní, není 100%, 
čím je přísnější kontrola antispa-
mových filtrů, tím více se dostá-
váme k otázce ochrany soukromí; 
je to víceméně úspěšná metoda, 
každý se může rozhodnout, do 
jaké přísnosti chce zajít.

Jaká jsou u potírání spamu 
další rizika?
V podstatě jsem je již řekl. 
Riziko potírání spamu je dvojí. 
Při používání tvrdého filtrování
zpráv v zájmu potírání spamu se 
můžeme dostat mj. do rozporu 
se zákonem o ochraně osobních 
údajů, protože existuje osoba, 
která má přístup k e-mailům 
jiných osob. Druhý problém je 
black list, kdy se prostřednictvím 
seznamu zablokovávají některé 
portály, a když se tam nějaké 
firmy dostanou ze zlomyslnosti
nebo chybou, jsou pak dočasně 
vyřazeny ze své činnosti.

Je tedy základním pravidlem 
pro to, abychom předešli 
potížím, získání souhlasu od 
těch, jimž obchodní sdělení 
posíláme?
Samozřejmě, zákon ani jiné 
rozesílání neumožňuje. V tomto 
smyslu je naše zákonodárství 
přísnější než v jiných zemí. 
V jiných evropských zemích platí, 
že musíte přestat se zasíláním 
sdělení, až když si to druhá strana 
vyžádá, u nás potřebujete souhlas 
dříve, než začnete s rozesíláním.

Jak se mohou firma či jedinec
bránit proti obchodnímu 
spamu?
Podá stížnost našemu úřadu. 
Máme speciální odbor, který se 
zabývá výhradně nevyžádanými 
obchodními sděleními, přijdou 
naši kontroloři, kteří to posou-
dí, a pokud konstatují porušení 
zákona, předají věc ke správ-
nímu řízení. Když není problém 
šiřitele spamu dohledat, šance na 
úspěch je stoprocentní.

Kde se může občan dozvědět 
o svých právech?
Na našem internetovém serveru, 
kde máme popsaný právní stav, 
máme tam názory úřadu, také 
to, jak si některé pojmy v zákoně 
vysvětlují naši inspektoři, kteří pro-

vádějí tuto kontrolu a je tam také 
rubrika o nevyžádaných obchod-
ních sděleních.

Čím se zabývá Úřad pro 
ochranu osobních údajů  
aktuálně?
Nejen stížnostmi, kterých je 
mnoho, ale snažíme se řešit kom-
plexně některé problémy. Aktuální 
téma je použití kamerových sys-
témů, je v tom obrovský boom, 
provozovatelé se snaží instalovat 
kamerové systémy všude možně, 
dost často nad rámec účelu, ke 
kterému mají sloužit. Kamerové 
systémy slouží zejména k ochraně 
majetku. A my děláme řadu kon-
trol, zejména v domech a v by-
tových družstvech, aby někdo 
neměl ilegální přístup ke kamerám 
a nemohl sledovat kdeco. Dále 
nyní dokončujeme velké téma 
kontroly. Jedná se o informovaný 
a svobodný souhlas s předává-
ním některých osobních údajů 
u mobilních operátorů – provádí-
me rozsáhlou kontrolu u T-Mobilu, 
Eurotelu a Vodafonu.

Jaká je spolupráce a aktivita 
úřadu v zahraničí?
Náš úřad intenzivně spolupra-

cuje se zahraničím. Rádi se 
chlubíme tím, že jsme první úřad 
v ČR, který vyhrál výběrové řízení 
v rámci EU. To abychom pomá-
hali některým zemím vně EU. 
Vyhráli jsme výběrové řízení pro 
Bosnu a Hercegovinu. V oblasti 
ochrany osobních údajů tam 
konáme něco jako misi za EU, 
jsme vedoucím úřadem tohoto 
projektu, platí nás za to EU. To 
bych považoval za velký úspěch, 
za ocenění naší práce. Druhá 
věc je, že ČR má v roce 2007 
přistoupit k schengenskému pro-
storu, což je z 90 procent otázka 
ochrany osobních údajů, protože 
se v tom kontextu jedná o velký 
registr, např. nežádoucích osob 
atd., který sahá přes celou Evro-
pu. Prošli jsme evaluační misí EU, 
zda jsme schopni tuto kontrolu 
provádět ve standardech, které 
EU vyžaduje, a letos na jaře jsme 
dopadli velmi dobře. Třetí oblast 
je konzultační. Předsedové úřadů 
obdobných našemu se v rám-
ci EU scházejí v Bruselu – ale 
i jinde, například na celoevropské 
nebo celosvětové konferenci 
– kde diskutují společná témata 
a dávají doporučení EU v oblasti 
ochrany osobních údajů.

Dokázal byste pojmenovat 
také některé problémy  
v mezinárodní spolupráci?
Jeden z aktuálních problémů 
je předávání osobních údajů 
v rámci leteckých společností do 
USA. Na jedné straně stojí USA, 
které oznámily, že pokud letecké 
společnosti nebudou odevzdávat 
osobní údaje o cestujících, jak oni 
požadují, tak budou tyto letec-
ké společnosti sankcionovány 
a v konečném důsledku by to 
mohlo vést k tomu, že by jim USA 
nedovolily na svém území přistá-
vat. V EU se o tom vedla velká 
diskuze, zda v takovém rozsahu je 
možné povolit předávání osobních 
údajů o cestujících, a nakonec Ev-
ropská komise rozhodla, že určitý 
rozsah informací bude předáván 
a byla uzavřena s USA dohoda. 
Před měsícem lucemburský 
Evropský soudní dvůr, na který se 
obrátil Evropský parlament, došel 
k závěru, že dohoda nebyla plně 
v souladu s evropským právním 
řádem, takže nyní to zůstává na 
národních státech, jak se s tímto 
tématem vypořádají; je to obrov-
ský problém k mezinárodní dis-
kuzi, co se bude dít, až dohoda 
přestane koncem září platit.

Jaké jsou vaše obecné  
výhledy do budoucna?
Zvyšovat u lidí povědomí o tom, 
že soukromí, jak ho znali naši 
rodiče, už neexistuje. Soukromí 
je velká hodnota, o kterou lidé 
mohou lehce přijít vlivem infor-
mačních technologií, proto by si 
je měli bránit a chránit. Měli by 
vědět, na co mají svá práva a že 
je nemají podceňovat.

Dalo by se tedy říci, že žijeme 
v době informačních databází, 
kdy jsme hlídáni, aniž o tom 
vlastně víme, a neustále na 
sebe vyzrazujeme osobní 
data?
Ano že dnes míru soukromí určují 
poslanci v parlamentu prostřed-
nictvím zákonů, které schvalují. 
Občan sám nemá možnost si 
soukromí uchránit, v případě poci-
tu jeho narušení se musí obrátit 
na specializovanou instituci, která 
to udělá za něj, a to jsme právě 
my.

Helena Jílková, Táňa Švrčková

Foto: archiv ÚOOÚ

Jak bojovat 
proti spamu

„Ano, já s oblibou říkám, 
že soukromí, jako ho znali naši rodiče, 
neexistuje. Dnes míru soukromí určují 
poslanci v parlamentu prostřednictvím 
zákonů, které schvalují,“
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Chraňte své osobní údaje!
NEDOSTATEČNĚ ZABEZPEČENÁ OSOBNÍ DATA MOHOU 
MÍT DALEKOSÁHLÉ DOPADY ZPŮSOBENÉ JEJICH ZNE-
UŽITÍM: FINANČNÍ, ALE I PSYCHICKÉ. ČASTO SI ŠPATNĚ 
CHRÁNĚNÝCH OSOBNÍCH INFORMACÍ VŠIMNEME, 
AŽ UŽ JE DOCELA POZDĚ. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
JE TÉMA VYSOCE AKTUÁLNÍ, JE NA MÍSTĚ O TÉTO 
PROBLEMATICE ROZVINOUT NEJEN ODBORNOU DEBA-
TU, ALE INFORMOVAT I VEŘEJNOST.

Krádež identity?

Vstup státu do schengenského 
prostoru v roce 2007 přinese 
svobodu pohybu jeho občanů 
po území ostatních států, které 
tuto dohodu přijaly. Osobní údaje 
obyvatel každého z těchto států 
pak budou dostupnější podstat-
ně širšímu okruhu orgánů než 
doposud. Zajistit práva občanů 
na ochranu soukromí bude 
primárním úkolem mnoha nejen 
legislativních opatření.
V rámci veřejného sektoru jsou 
považovány za vysoce rizikové 
rozsáhlé databáze a centrální 
registry. Od obchodního rejstříku 
přes zdravotnické a demografické
registry až po například katastr 
nemovitostí, a zejména současné 
tendence k jejich propojování 
a zpřístupňování stále širšímu 
okruhu subjektů. Nebezpečí jejich 
zneužití, včetně tzv. „krádeže 
identity“, bude dále narůstat. 
Osobní údaje a jejich ochrana jsou 
proto tématem 21. století.

Kdo hlídá naše soukromí?

V České republice dbá na 
dodržování nedoktnutelnos-
ti soukromí občanů Úřad na 
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ, 
dále jen úřad). Podle výroční 
zprávy úřadu za rok 2005 téma 
nebezpečí prolamování se do 
soukromí občanů nejenom v této 
zemi, ale i v celé Evropě roste. 
Cítí to (a v závislosti na to reagují) 
i občané, což lze charakterizovat 
čísly. Např. od počátku roku se na 
úřad obrátilo přes 1350 obča-

nů, kteří buď podávali stížnost, 
nebo měli nějaký podnět či dotaz 
týkající se ochrany soukromí. „Lze 
učinit závěr, že občané si začínají 
vážit svého soukromí a uvědomují 
si, že soukromí je jedna základní 
lidská svoboda, bez níž by se 
těžko mohli v této zemi pohybo-
vat,“ myslí si předseda úřadu Igor 
Němec.

Kam nedohlédnou oči, snímá 
kamera

Jedním z fenoménů dneška je 
snaha zajistit ochranu své osoby, 
blízkých, majetku apod. využitím 
technologií, jež monitorují pohyb 
kolem nás. Součástí takovéto pre-
ventivní ochrany je nepochybně 
užívání instalovaných kamerových 
systémů doplněných záznamo-
vým zařízením. Nikoho nepřek-
vapí, že také kamerové systémy 
mohou zasahovat do soukromí.
Úřad vydal stanovisko, které je 
interpretací zákona 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. Toto 

stanovisko, které je dostupné 
na webových stránkách úřadu, 
obsahuje také informace, jakým 
způsobem je třeba při instalování 
kamerových bezpečnostních 
systémů zákon 101 dodržovat. 
Rozvoj kamerových systémů je 
obrovský a také problémy s ním 
spojené budou zřejmě dále 
narůstat.

Ochrana podle Bohnic

Za princip ochrany osobních úda-
jů se ale nelze schovávat a obrátit 
ji naruby. Předseda úřadu Igor 
Němec uvedl příklad vyjádření 
ředitele psychiatrické léčebny 
v Bohnicích, který kvůli smrti jisté 
pacientky oznámil, že léčebna 
se kvůli ochraně osobních údajů 
pacientky nemůže bránit. „My 
sice bojujeme za práva občanů na 
ochranu soukromí, nicméně toto 
je zase, řekl bych, až absurdně 
přeneseno na opačnou stranu. 
Bránit se jistě mohou, žádný 
zákon o ochraně osobních údajů 
to nezakazuje,“ kroutil hlavou 
Němec.

Informovanost občanů  
jako povinnost a prevence

Dalším hojně diskutovaným 
tématem týkajícím se zveřejňování 
údajů, ke kterému úřad rovněž 
vydal své stanovisko, souvisí 
s informováním občanů ze strany 
obce o zasedáních rady zastu-
pitelstva. Řada starostů obcí 
nemá v této věci jasno a někteří 
odmítají uvádět jakékoli informace 
o svých zasedáních a odvolávají 

se na zákon 101/2000 Sb., což 
ale není pochopeno úplně přesně. 
Informace o tom, kdy a jak obce 
mohou či nemohou informovat 
své občany o zasedáních rady za-
stupitelstva, je také na webových 
stránkách úřadu. Problematika 
se týká jednak zákona 101/2000 
Sb., na ochranu osobních údajů, 
jednak zákonu o obcích. Oba 
samozřejmě musí být sladěny. 
To znamená, že obce jsou podle 
zákona povinny zpřístupňovat 
tyto dokumenty. „Zpřístupňovat 
není stejné slovo jako zveřejňovat. 
Zveřejňovat se dají záležitosti na 
internetu tak, aby zde osobní 
údaje nebyly, a zároveň, aby oso-
by oprávněné mohly mít k poža-
dovaným informacím přístup. Tato 
metoda je jasná a nelze se odvo-
lávat na to, že nelze nic zveřejnit; 
naopak,“ vysvětlil Němec.

Informovanost a dobrá spo-
lupráce v rodině je základem 
bezpečnosti dětí. Prvním krůčkem 
v tomto směru je rubrika, která je 
věnovaná dětem a jejich rodičům. 
Nové webové stránky úřadu 
obsahují rady, na co by si měli 
děti a jejich rodiče dávat pozor. 
Základní poučení o tom, jak si 
chránit svá osobní data, zde 
nalezne každý, kdo nahlédne do 
Zásad ochrany osobních údajů. 
Nejen děti by si měly uvědomit, 
že jednou ztracené soukromí je 
velice obtížné získávat zpět!

Táňa Švrčková

Foto: Ablestock



str. 20 červenec-srpen 06 str. 21 červenec-srpen 06SVAZY A ASOCIACE SVAZY A ASOCIACE

„Chtěli jsme stručný, jasný 
a jednoznačný zákon,“

Jak hodnotíte stávající úpravu nového Zá-
koníku práce (ZP) z hlediska bezpečnosti 
práce? Co vaše komora požaduje změnit?
Je mi líto, a nejsem sama, že nový ZP není 
stručný, jasný a jednoznačně formulovaný. 
Pokud by takový byl, nejenže by nikdo proti 
němu nevystupoval, ale mohl by být dodr-
žován všemi firmami od malých po ty velké.
I kontrola jeho dodržování by byla daleko 
snadnější a podle mého názoru i spravedlivější.

Prostudovat všechny paragrafy nového ZP je 
nadlidské úsilí. Pokusila jsem se o to především 
s ohledem na problematiku bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci (BOZP). Nový ZP je z hlediska 
BOZP stejně „nepříjemný“ jako ten předchozí.

Proč?
Nadpisy určitých částí (ve starém hlava V, 
v novém část pátá) obsahující slova „Bezpeč-
nost a ochrana zdraví při práci“ jsou zavádějící, 
neboť obsahují pouze některé části patřící do 
BOZP a ostatní úzce související ustanovení 
jsou v novém ZP „roztroušena“ po celém 
zákoníku mimo tuto část, stejně jako tomu 
bylo ve starém ZP. Pro zaměstnavatele je velmi 
těžké se v tom orientovat, a pokud si nevezme 
odborníka BOZP nebo právníka, nemá šanci 
se v textu vyznat. A malý podnikatel – pokud 
nebude něčím nebo někým nucen se do ZP 
podívat – to neudělá.

Co tomu říkají vaši členové?
Pochopitelně nadšeni nejsou, protože kromě 
ZP byl přijat nový zákon, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a dále 
zákon o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Konkrétně to je zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci č. 309/2006, který 
převzal ze starého ZP paragrafy 2 a 4 až 8 
s velmi malými nebo formálními změnami.

O jaké změny se konkrétně jedná?
Velké změny jsou obsaženy v těchto paragra-
fech: 

§ 3 (Požadavky na pracoviště a pracovní pro-
středí na staveništi);
§ 9 (Odborná způsobilost);
§ 10 (Předpoklady odborné způsobilosti);
§ 11 (Zvláštní odborná způsobilost);
§ 13 (sdělení: „Tam, kde se v Zákoníku práce 
nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo 
zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená 
v § 12“);
§§ 14 až 18 část III: Další úkoly zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby 
a koordinátora BOZP na staveništi ;
§ 20 (Udílení nebo odejmutí akreditací fyzické 
nebo právnické osobě k provádění zkoušek 
z odborné nebo zvláštní odborné způsobilosti);
§ 21 (včetně nových NV, která budou doprová-
zet tento zákon).
Účinnost od 1. 1. 2007.

Jaké změny nastaly v tomto směru pro 
zaměstnavatele?
To je důležitá otázka. Jsou zde dva zákony, 
které dohromady obsahují vše, co obsahovala 
hlava V starého ZP a každý ještě něco navíc. 
Tzn. povinnosti zaměstnavatele jsou nyní 
rozděleny do dvou zákonů a jsou doplněny 
o různá „specifika“.

Jmenujte je
Nový ZP je doplněn o paragrafy týkající 

se např. odborného rozvoje zaměstnanců 
(zaškolení, zaučení, prohlubování kvalifikace),
informování zaměstnanců, jejich zástupců 
pro BOZP a odborů, nepoškozování zdraví 
zaměstnanců množstvím požadované práce 
a pracovním tempem, náhrad škod, ochrany 
zdraví poskytováním OOPP, pracovních úrazů 
a odpovědnosti za škody způsobené PÚ nebo 
nemocemi z povolání a další.

Dalším specifikem je zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, který není „zastřešujícím zákonem“ 
pro BOZP. Kromě paragrafů ze starého ZP 
obsahuje ustanovení zaměřená především na 
stavebnictví a koordinátora BOZP na stave-
ništi a na „odbornou způsobilost“ pro oblast 
BOZP. Bude nutné provést srovnání paragrafů 
týkajících se stavebnictví s novým stavebním 
zákonem.

Co by vaše komora chtěla změnit?
Naši odborníci BOZP si kdysi představovali, 
že bude přijat jeden zákon o BOZP, který 
bude stručný, jasný a jednoznačný ve svých 
formulacích, pokryje celou oblast BOZP a bu-
de obsahovat např. pouze odkazy na některá 
ustanovení ZP, aniž by je znovu opakoval. Ale 
toto přání se nevyplnilo.

Existence dvou zákonů a mnoha ustanovení, 
která se často opakují, která nejsou zřetelně 
formulována a obsahují mnoho povinností 
a zodpovědností zaměstnavatele, a přitom 
o některých z nich rozhodují odbory bez ja-
kékoliv odpovědnosti – to není dobrá situace 
pro prevenci a zlepšování BOZP ve firmách.
Malého zaměstnavatele dosud nic nemo-
tivuje k bezpečné a zdraví nepoškozující 
práci a nyní již pouze sdělení, že musí plnit 

PROHLAŠUJE V ROZHOVORU LIDMILA 
KLEINOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ KOMORY 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI A ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

oba výše citované zákony (a další doplňu-
jící právní předpisy), prohloubí jeho nechuť 
k BOZP.

Můžete uvést konkrétní případ, který 
zkomplikoval podnikání v důsledku špat-
ných právních norem BOZP?
Na tuto otázku není snadná odpověď. Nejde 
jen o dodržování právních předpisů a technic-
kých norem, ale o celý systém BOZP, který by 
měl podnikateli pomoci, pokud by jej realizoval 
ve své firmě, a co je rovněž velmi důležité
a mnohdy subjektivní, je pohled na zajištění 
BOZP ve firmě očima inspektorů práce. Aby
bylo možné seriózně odpovědět na tuto otáz-
ku, bylo by třeba provést analýzu konkrétních 
situací, o nichž se sice v kuloárech vypráví, 
ale které by vyžadovaly vážné a odborné 
posouzení.

Co očekáváte od tištěného vydání obo-
rových příruček Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci a Zákon o inspekci práce, 
které jsou součástí našeho časopisu?
Očekáváme, že příručky pomohou podnikateli 

- zaměstnavateli se orientovat v obou proble-
matikách.
Příručka BOZP byla v rámci projektu Infor-
mačních míst pro podnikatele zpracována tak, 
aby obsahovala základní informace o všech 
povinnostech a právech zaměstnavatele 
i zaměstnanců a zároveň i o sankcích při jejich 
neplnění. Rovněž by se měla stát oporou 
zaměstnavateli, kterému pomáhá odborník 
BOZP, aby si mohl ověřit, zda mu skutečně 
poskytuje rozsah služeb, které on z hlediska 
BOZP potřebuje.
Příručka věnovaná zákonu o inspekci práce 
se snaží stručně objasnit roli Státního úřadu 
inspekce práce, práva a povinnosti oblastních 
inspektorátů práce a inspektorů a v neposled-
ní řadě i „kontrolovaných osob“, kterými jsou 
právě zaměstnavatelé. Zároveň obsahuje ta-
bulku „přestupků a správních deliktů“, za které 
mohou zaměstnavatelé, tj. fyzické i právnické 
osoby, dostat pokuty od inspektorů práce.
Děkujeme za rozhovor.

Ilona Sánchezová

Foto: archiv

Několik poznámek k BOZP 
v novém ZP: 
Z 52 paragrafů zaměřených na BOZP 
jich zůstalo beze změny, tj. bylo převzato 
ze starého ZP, 28, tj. 54 procent, s ma-
lými změnami nebo formálními úpravami 
textu zůstalo 7, tj. 13,5 procent, se 
zásadními změnami 8, tj. 15 procent, 
nových paragrafů je 9, tj. 17 procent. 
Zcela nově jsou formulovány paragrafy 
obsahující práva odborových organizací 
ve vztahu k BOZP (ve starém ZP §§ 136 
a 136a, v novém §§ 108, 321 a 322), ale 
které vůbec neřeší, kdo zaplatí zaměstna-
vateli náklady vzniklé chybným rozhod-
nutím odborové organizace nebo jejího 
zástupce. Náklady spojené s kontrolou 
odborů nad BOZP platí stát, tedy my 
všichni daňoví poplatníci, kteří rovněž 
platíme i státní odborné dozory, kterými 
jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní 
inspektoráty práce, Státní zdravotní dozor 
a Česká obchodní inspekci (ta pouze 
dozoruje kvalitu osobních ochranných 
prostředků (OOPP) nabízených na trhu).

 „Malého zaměstnavatele dosud nic nemotivuje k bez-

pečné a zdraví nepoškozující práci. Už jenom sdělení, 

že musí plnit oba výše citované zákony (a další 

doplňující právní předpisy), prohloubí jeho nechuť 

k BOZP,“ domnívá se PhDr. Lidmila Kleinová.

Zákoník práce 2007
Nový zákon, který má nabýt účinnosti dnem 
1. ledna 2007, nahrazuje nejen dosavadní 
zákoník práce, ale také některé další předpisy 
(cestovní náhrady, mzdy a platy) a slučuje je 
v jediný. Nový zákoník zavádí větší smluvní 
volnost, zavádí konta pracovní doby, zvyšuje 
odstupné, obsahuje princip, že všechny pra-
covní smlouvy se musí uzavírat písemně aj.

Stavební zákon 2007
Od roku 2007 nabude účinnosti nový stavební 
zákon, který výrazně mění pravidla pro pláno-
vání, výstavbu, povolování staveb, projektovou 
činnost, pravomoc stavebních úřadů, posta-
vení autorizovaných inspektorů a další. Zavádí 
řadu zjednodušení při ohlašování drobných 
staveb, dává více samostatnosti stavebníkům 
apod. Pro lepší orientaci v rozsáhlém zákonu 
byl do publikace zapracován jeho podrobný 
rejstřík. Současně s tímto zákonem nabude 
účinnosti také zákon o vyvlastňování. Pub-
likace dále obsahuje všechny aktualizované 
předpisy platné pro rok 2006.

Více informací na www..sagit.cz. 

Účastnil jste se konference Mezinárod-
ní organizace práce, která se konala 
letos v červnu. V čem byla pro Českou 
republiku přínosná?

Považuji ji za významnější než předchozí 
ročníky. Prezidentem konference byl zvolen 
představitel ČR Čestmír Sajda, náměstek 
ministra práce a sociálních věcí. Tato sku-
tečnost získává na významu, připomenu-li, 
že posledním představitelem našeho státu 
předsedajícím této konferenci byl v roce 
1925 tehdejší ministr zahraničních věcí 
Edvard Beneš. 

Letošní konference projednávala dvě 
oblasti, na které byla zaměřena pozor-
nost zaměstnavatelů – Podpůrný rámec 
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v důsledku nárůstu smrtelných úrazů a Pra-
covně právní vztahy pro vyjasnění postave-
ní jednotlivých stran v případech mezních 
situací z hlediska práva pracovního resp. 
obchodního. Zaměstnavatelé se v obou 
případech postavili proti přijetí Úmluvy, tak 
jak ji prosazovaly odbory a některé vlády 
a doporučovali Deklaraci. V debatě se 
bude pokračovat příští rok.
Svaz průmyslu a dopravy ČR využil konfe-
rence i k tomu, aby s příslušným odborným 
útvarem Mezinárodní organizace práce 
projednal problematiku nově přijatého 
a značně rozporuplného Zákoníku práce, 
který má v ČR platit už od 1. ledna 2007. 
Uvítal přitom, že je tato významná instituce 
ochotna zpracovat objektivní posouzení 
této normy v kontextu s běžnými zvyklost-
mi v Evropě.

(is)

Foto: SP ČR

OTÁZKA
pro Pavla Priora
viceprezidenta 
Svazu průmyslu 
a dopravy ČR

Uvedené publikace vydává v řadě 
ÚZ (Úplné znění) nakladatelství 
Sagit, s nímž redakce začala 
spolupracovat, knihy si proto 
můžete objednat také prostřednic-
tvím našeho časopisu na adrese: 
sanchezova@komora.cz.



str. 22 červenec-srpen 06 str. 23 červenec-srpen 06

15.  9. – 23. 9.
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ZAHRADA ČECH
30. ročník zahradnického veletrhu

15. – 22. 9. od 9 do 18 hod, 23. 9. od 9 do 17 hod.
Vstupné: dospělí 60 Kč, důchodci, studenti 30 Kč, děti 20 Kč

Už od roku 2005 se výrobci nábytku, kteří 
jsou členy zájmového sdružení SČMVD, 
scházeli, aby společně projednávali strate-
gické i praktické otázky spojené se založe-
ním klastru. Vzhledem k tomu, že tradičně 
jsou nejsilnějšími nábytkářskými regiony 
kraje Jihomoravský, Pardubický a Vyso-
čina, byly zvoleny jako oblasti mapování 
vhodných firem (nadpoloviční většina firem
musí být v klastru z těchto krajů). V průběhu 
projektu byly osloveny firmy i z Královéhra-
deckého kraje vzhledem k tomu, že je tento 
s Pardubickým krajem územně i ekonomic-
ky silně provázaný. Nakonec se účastníci 
dohodli, že klastr bude založen ve formě 
družstva se sídlem v Brně.

Česká kvalita – nábytek
Mezi bezprostřední cíle nového klastru patří 
podpora českým výrobcům nábytku, přede-

vším malým a středním podnikům, prosadit 
se na zahraničních trzích. Jako cílové země 
byly vybrány Ruská federace, Ukrajina, 
SRN, Kanada, Anglie. Dalším cílem je snaha 
propojit oborová výzkumná pracoviště 
s výrobní nábytkářskou základnou a zajistit 
výrobcům přístup k nejnovějším technickým 
poznatkům a progresivním technologiím, 
a následně i potřeba snížit náklady a zefek-
tivnit marketingovou podporu prodeje čes-
kého nábytku na domácím trhu i v zahraničí. 
S tím vším bezprostředně souvisí i potřeba 
podporovat mnohem zřetelněji značku Čes-
ká kvalita – nábytek. Aktivity tohoto nového 
sdružení oborově blízkých firem budeme
sledovat a určitě se k tématu v některém 
z dalších čísel vrátíme.

(is)

Pro zájemce o bližší informace uvádíme 
kontakt: www.furniturecluster.com.

 

Bude o český nábytek ve světě znovu zájem?
Koncem června vznikl největší nábytkářský klastr v Česku, jehož členové dosahují celkový roční obrat přes  
4 mld. Kč. Klastr je podporován zejména Jihomoravským krajem, který pověřil Svaz českých a moravských  
výrobních družstev mapováním nábytkářských firem, dále Pardubickým krajem a krajem Vysočina. Na spoluprá-
ci se také podílejí Asociace českých nábytkářů, Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD),  
CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu. 

SVAZY A ASOCIACESVAZY A ASOCIACE

Stanovisko Svazu chemického průmyslu ČR ke spo-
lečnému stanovisku Rady přijatému 27. června 2006 
k návrhu Nařízení REACH

SCHP ČR respektuje společné stanovisko Rady k návrhu 
Nařízení REACH přijatému 27. června 2006. Toto stanovisko 
představuje možný kompromis vyvažující nezbytnost ochra-
ny lidského zdraví a životního prostředí a zájmu provozu-
schopnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

SCHP ČR má pozici Rady k autorizaci za efektivní v minima-
lizaci účinků chemických látek na člověka a životní prostředí 
a současně podporující inovační vznik novějších a zdravěj-
ších chemických látek.

Znění této společné pozice se zdá efektivnější ve srovnání 
s textem schváleným při prvém čtení v Evropském parla-
mentu.

Přístup Rady sice stále představuje náročný režim, avšak 
bere v úvahu realitu, jak jsou chemické látky vyráběny a pou-
žívány. Pokud bychom měli časově omezenou autorizaci, jak 
navrhoval text schválený v 1. čtení Evropským parlamentem, 
vedlo by to k omezení inovační tvorby nových chemických 
látek a jejich následného užití a zabránilo by to vývoji nových 
a bezpečnějších chemikálií, což by bylo v protikladu s jedním 
z původních hlavních cílů legislativy REACH.

Vyváženosti autorizace dociluje společné stanovisko Rady 
postupem, ve kterém:
• bude autorizace udělena, je-li riziko náležitě řízeno
• je možno autorizaci udělit, je-li to společensko-ekonomický 
prospěch
• autorizace není omezena lhůtou 5 let, ale probíhá periodic-
ké hodnocení na bázi případ od případu
• žádosti musí být vybaveny analýzou alternativních látek, 
která zahrnuje jejich nebezpečnost a technickou a socioeko-
nomickou proveditelnost substituce.

Chemický průmysl bude dále přispívat k procesu imple-
mentace konkrétními návrhy sledujícími dosažení efektivní 
legislativy umožňující ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí a současně udržení provozuschopnosti a konku-
renceschopnosti evropského průmyslu. 

V Praze 28. června 2006    
Ing. Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR

Poznámka redakce: problematikou týkající se návrhu Naří-
zení REACH se budeme podrobněji zabývat v následujících 
číslech.

Nařízení REACH

Nedávno se uskutečnily dvě události, 
které z této spolupráce vyplývají. První 
z nich byla valná hromada Eura-
larmu, kde AGA zastupuje Českou 
republiku v sekci Security. Podle 
pravidel Euralarmu totiž může být 
členem pouze jediná národní asoci-
ace z každého členského státu EU, 
kromě členských států EU je členem 
Euralarmu také Švýcarsko. Letošní 
valná hromada byla z hlediska ČR 
velmi zajímavá a přínosná. Euralarm již 
delší dobu pracuje na konceptu „one 
stop testing, one stop certification“,
což znamená, že výrobek zkoušený 
a certifikovaný v kterémkoli státě unie
bude akceptován ve všech členských 
státech bez dalšího zkoušení. Takový 
postup usnadní prodej výrobků a při-
nese úspory pro výrobce i distributory. 
Pracuje se také na zavedení evropské 
značky kvality (EQM). Tato značka 
zaručí, že výrobek splňuje požadavky 
platných evropských norem a že jeho 
kvalita byla prověřena nezávislou zku-
šebnou. Značku kvality budou moci 
vydávat pouze certifikační instituce
na základě zkoušek provedených 
ve zkušebně splňující kritéria kvality 
stanovená Euralarmem. Na kritériích 
se pracuje a pro ČR je přínosem účast 
českého zástupce v pracovní skupině, 
která bude tato kritéria připravovat. 
Díky zapojení AGA v Euralarmu bude 
také možné, aby jedna nebo obě čes-
ké zkušebny (Testalarm a ARI) byly do 
sítě zkušeben oprávněných vydávat 
značku kvality začleněny.

Evropský standard
Druhou významnou událostí, na níž 
se Asociace Grémium Alarm aktiv-

ně podílela, bylo plenární zasedání 
technické komise TC 79 standardizač-
ní instituce CENELEC, na jejíž půdě 
vznikají evropské normy. Tato komise 
je vrcholným orgánem, který připra-
vuje a projednává evropské normy 
pro oblast zabezpečovací techniky. 
Plenární zasedání se koná jednou do 
roka a jeho náplní práce je zhodnocení 
práce jednotlivých pracovních komisí 
a určení dalšího směrování. Letošní 
zasedání přineslo cenné informa-
ce týkající se převodu technických 
specifikací (TS) do plnohodnotných
evropských norem (EN). Jde o velmi 
významný krok, neboť evropské normy 
jsou na rozdíl od technických spe-
cifikací závazné a členské státy jsou
povinny zrušit národní normy, které by 
byly s evropskou normou v rozporu. 
Zavedení evropských norem je vý-
znamným krokem k odstranění bariér 
bránících volnému pohybu výrobků, 
jichž se tyto normy týkají.

Závěrem
Mezi oběma institucemi je těsná 
vazba, neboť podmínkou pro zavedení 
evropské značky kvality je existence 
norem, na jejichž základě budou vý-
robky zkoušeny. Je dobře, že je AGA 
činná v obou institucích, protože to 
poskytuje českým subjektům přístup 
k informacím a možnost přímého vlivu 
na vývoj v těchto oblastech. 

Jan Merhaut,

technický tajemník Grémium Alarm

Grémium Alarm 
na mezinárodním 
poli
ZAČLENĚNÉ ŽIVNOSTENSKÉ SPOLE-
ČENSTVO HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR, 
ASOCIACE GRÉMIUM ALARM (AGA), JE 
ÚČINNĚ ZAPOJENO DO MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE, A TO DVĚMA ZPŮSOBY. 
PŘÍMO ČLENSTVÍM V EURALARMU  
A NEPŘÍMO JAKO PARTNER ČESKÉHO 
NORMALIZAČNÍHO INSTITUTU (ČNI). 

Klastr je definován jako soubor regionálně propo-
jených společností (podnikatelů) a přidružených 
institucí a organizací - zejména institucí terciárního 
vzdělávání (VŠ, VŠO), jejichž vazby mají potenciál 
k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, 
ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných 
problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke 
stejným dodavatelům apod.). Česká republika se 
přihlásila k podpoře vytváření klastrů jako jednoho 
z nástrojů podpory konkurenceschopnosti jednak 
Národní klastrovou strategií schválenou vládou 
a jednak programem KLASTRY z Operačního 
programu průmysl a podnikání, jehož znění je 
zveřejněno na stránkách ministerstva průmyslu 
a obchodu www.mpo.cz. 
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15. ročník

mezinárodní 

specializované

výstavy hodin,

hodinek, 

zlatých

a stříbrných

šperků

Veletrh bude probíhat 

souběžně s 14. ročníkem prodejní 

výstavy starožitností a umění.

TVÁŘ VÝSTAVY – 
TEREZA DUCHKOVÁ
Hvězda Hudebního divadla Karlín

21.–24. 9. 2006
Výstaviště Praha – Praha 7, Holešovice
otevřeno čt–so 10.00–18.00, ne 10.00–16.00

INCHEBA PRAHA spol. s r.o. 

Tel: +420 220 103 307

Fax: +420 233 378 225

hodinyklenoty@incheba.cz

www.hodinyaklenoty.cz
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Okresní hospodářská komora v Příbrami uspo-
řádala již 12. ročník V.I.P. tenisového turnaje ve 
čtyřhrách na kurtech tenisového klubu PBTisk 
v Bohutíně. Zúčastnilo se ho čtrnáct dvojic 
z převážně členských firem OHK Příbram.
Na třetí příčce se umístila dvojice lékařů z Orto-
pedie Ravak – pánové Karkán a Vosátko, druhé 
místo vybojovala dvojice firmy TOR-IN, s.r.o. pá-
nové Ric a Čáp a loňské vítězství obhájil PBtisk, 
s.r.o. ve složení Jaroslav Škudrna a Jan Šejna. 
Z rukou generálního sponzora ředitele České 

spořitelny, a.s. Lubomíra Kroupy a ředitelky 
OHK Příbram Ireny Karpíškové převzali vítězové 
nádherný skleněný pohár od firmy Rückl Crystal,
a.s., cestovní zavadla od ČS, a.s. a samozřejmě 
šampaňské na oslavu. Pro všechny zúčastněné 
byly též připraveny pěkné ceny, výborné ob-
čerstvení a hlavně nechyběly překrásné počasí 
a dobrá nálada.
 

Irena Karpíšková,

OHK Příbram

Proč jste se tak rozhodl? Není to  
unáhlené rozhodnutí, vždyť jste vnímán jako 
jeden z nejaktivnějších předsedů OHK.
V komoře jsem od jejího založení v roce 1993. 
Když jsem byl v roce 1995 navržen a zvolen 
do představenstva, viděl jsem, jak stávající 
představenstvo přestává mít zájem o činnost 
a z OHK MB se stává neaktivní komora. Roz-
hodl jsem se, že se tuto situaci pokusím změ-
nit. V práci mi poté hodně pomohl předseda 
HK Prahy Petr Kužel. Naznačil mi směr, kterým 
by se OHK MB měla vydat. Uvědomil jsem 
si, jak je nutné v kraji vytvořit silnou protiváhu 
státním orgánům ze strany podnikatelů. 

Za vašeho vedení se tedy z problémové 
OHK stala jedna z nejpracovitějších komor 
ve středočeském kraji, ne-li v republice?
Ano, to je pravda. Se svými kolegy v kraji jsme 

založili Krajskou hospodářskou komoru, nej-
prve jako sdružení všech OHK v kraji. Podařilo 
se nám navázat velmi dobré vztahy s krajským 
úřadem. Byl vybudován dobře fungující sek-
retariát. Vedle mne se postupně vyměňovali 
předsedové a já jsem se tak postupně stal 
nejstarším předsedou v KHK a věřte, vidím, 
jak má mladší generace na věci jiné, ale jistě 
správné názory. Řekl jsem si, je za mnou vidět 
kus práce. Předám komoru konsolidovanou, 
funkční, s dobře zavedeným sekretariátem 
a InMP. Teď mám klidné svědomí a doufám, 
že v práci, kterou jsem odevzdal, se bude 
pokračovat.

Můžete svému nástupci předat recept, jak 
zvládat tuto náročnou funkci?
Práci v komoře jsem vždy bral jako koníček. 
Jako třeba sport, konkrétně mám rád tenis 

a golf. A při vytváření koníčků se musíte bavit 
a ne se nervovat a otravovat.
Můj nástupce pan Špáda je dlouholetým 
členem komory a práci v představenstvu 
velmi dobře zná. Byl členem i představenstva 
krajské komory. Mám klidné svědomí  
a doufám, že v práci, kterou jsem odevzdal, se 
bude pokračovat. Já budu mít čas na své další 
koníčky a v golfu je stále se co učit.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám hodně 
úspěchů.

Ilona Sánchezová

Foto: archiv OHK Mladá Boleslav 

ZEPTALI JSME SE  
Jana Slobodziana  
bývalého předsedy OHK Mladá Boleslav

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav zvolila na červno-
vém volebním shromáždění delegátů nového předsedu Mgr. Karla 
Špádu. Stávající dlouholetý předseda Jan Slobodzian se rozhodl, 
že kandidovat do představenstva OHK MB již nebude.

Příležitost podívat se do nejmodernějších 
výrobních hal v ČR zprostředkovala podnika-
telům Oblastní hospodářská komora v Čes-
kém Krumlově. Návštěvou mladoboleslavské 
automobilky ŠKODA AUTO, a.s. se splnil 
řadě účastníků klukovský sen. Při pohledu na 
montážní linky si mnozí jistě řekli, že zaměst-
nanci automobilky si v podstatě hrají jako kluci 
i nadále, jelikož sestavování dílů připomínalo 
hru se stavebnicí z dětských let. Všechny 
přítomné překvapila velikost areálu, moder-
ní haly a především jejich čistota. V rámci 
exkurze podnikatelé zavítali také do ŠKODA 
AUTO MUZEA, kde se seznámili s historií 
značky a s průběhem výroby automobilů 
v Mladé Boleslavi od počátku v roce 1895 až 
po současnost s nejnovějšími modely. Všichni 
přítomní ocenili jedinečnou možnost zhlédnout 
expozici prototypů automobilky.

Zdenka Doleželová,

JHK, Oblastní kancelář Český Krumlov

Foto: Bohumil Rosenkranz

Jak se v Mladé Boleslavi 
vyrábějí oktávky

Tenisová tradice příbramské komory

Projekt realizovaný od listopadu minulého roku 
představuje nový nástroj v oblasti zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením – pomáhá 
handicapovaným lidem zahájit podnikatelskou 
činnost a založit sociální družstva či podniky, 
prostřednictvím kterých budou vytvářena nová 
pracovní místa pro další zdravotně postižené. 
Projekt je realizován s výraznou podporou 
MPSV a Evropské unie (EQUAL) na území 
celé Moravy a Slezska a také v kraji Vysoči-
na. Předkladatelem a realizátorem projektu 

je Svaz českých a moravských výrobních 
družstev, který navázal partnerskou spolupráci 
na tomto projektu s Krajskou hospodářskou 
komorou Moravskoslezského kraje, Obchod-
ní a hospodářskou komorou Brno, s úřady 
práce v Ostravě a Brně–venkov, s Národní 
radou zdravotně postižených ČR, Asociací 
zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, 
s výrobními družstvy SENZA Prostějov a IRISA 
Vsetín a s občanským sdružením Vlastenecký 
poutník Bruntál. Projekt se setkal s velikým 

zájmem u nezaměstnaných handicapovaných 
osob, které projevily zájem zahájit družstevní 
podnikání a následně zaměstnávat další zdra-
votně postižené osoby. Účastníci seminářů 
prošli jednotlivými školicími bloky, které byly 
zaměřeny na motivaci k podnikání, na základy 
družstevního podnikání nebo na dobré příkla-
dy z praxe.

Vojtěch Beck, 

KHK Moravskoslezského kraje

HK podporuje handicapované

 Zavolal mi jeden podnikatel, že se s autem 

„plazí“ v kolonách a je soustavně předjíž-

děn zahraničními řidiči. V jedné obci jej 

předjelo několik aut s německou a rakous-

kou značkou. Stěžoval si, že na ně jsou 

naše úřady krátké. 

Musím mu oponovat. Bodový systém 

pamatuje i na zahraniční řidiče!

Platí totiž, že pokud cizinec obdrží 12 

bodů, končí v ČR s řízením. Jeden rok 

nesmí na území ČR řídit motorové vozidlo. 

O tomto je informován úřad v zahraničí, 

který konkrétní řidičský průkaz vystavil. 

České úřady budou mít k dispozici seznam 

potrestaných zahraničních řidičů. Pokud 

bude přistižen cizinec se zákazem řízení  

na jeden rok, že zákaz porušil, bude  

„odměněn“ pokutou ve výši od 25 000  

do 50 000 Kč. 

Tak uvidíme, jak to s tím předjížděním 

zahraničních aut nakonec bude.

František Molík,

InMP Náchod

-GLOSA-
Bodový systém na 
silnicích 
a cizinci 

Vítězná dvojice PBtisku, s.r.o. - Jaroslav Škudrna a Jan Šejna

Jan Slobodzian, dlouholetý předseda Okresní 

hospodářské komory Mladá Boleslav. 

Mnohým se návštěvou muzea škodovek splnil 

klukovský sen.
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Prvního června převzal finský
premiér Matti Vanhanen od svého 
rakouského kolegy Wolfganga 
Schüssela pomyslnou evropskou 
štafetu. Na dalšího půl roku se 
tak předsednickou zemí Evropské 
unie, se všemi právy a povinnost-
mi, stává Finsko. I přes začínající 
léto a dobu dovolených se o pa-
třičně dynamický a svižný rozjezd 
předsednictví postarala slavná 
finská heavymetalová skupina
Apokalyptica svým koncertem 
na bruselském Velkém náměstí, 
Grand Place. Ale i v diplomatic-
ké úrovni je rozjezd velmi svižný 
– vždyť ještě na červencové Radě 
ministrů pro konkurenceschop-
nost usilovali Finové o dovršení 
současné etapy schvalování kon-
troverzní směrnice o službách. 
Co takové předsednictví ve 

skutečnosti znamená? V čistě 
praktické rovině se Finsko musí 
postarat o organizaci – technic-
kou, ale především obsahovou 
více než 3000 zasedání různých 
pracovních skupin a formací Rady 
ministrů v Bruselu a dalších více 
než 130 přímo ve Finsku. To dává 
Finům možnost představit svou 
krásnou zemi v co nejlepším svět-
le. Mezi nejdůležitější jednání bude 
bez pochyby patřit neformální 
summit premiérů a hlav států 
v Lahti koncem října a již tradiční 
prosincový summit v Bruselu.
Předsednická země také hraje 
trošku jinou roli než ty ostatní. Při 
jednáních vykonává funkci pros-
tředníka mezi zbývajícími člen-
skými státy a snaží se předkládat 
kompromisní návrhy, které mohou 
posunout jednání vpřed. A často 

musí na úkor dosažení kompro-
misu slevit ze svých vlastních 
požadavků, které by v jiné situaci 
tvrdě hájila. 
V obsahové rovině si Finové 
stanovili čtyři hlavní priority 
– budoucnost Evropy, vnější 
vztahy, konkurenceschopnost 
a justici a vnitřní věci. Finové chtějí 
ukončit období pasivní reflexe
po neúspěšných referendech ve 
Francii a Holandsku a začít aktivní 
diskusi s jednotlivými členskými 
státy a evropskými institucemi 
o budoucnosti evropské ústavní 
smlouvy. Za jejich předsednictví 
se bude také rozhodovat o datu 
dalšího rozšíření EU o Bulharsko 
a Rumunsko. Finská ekonomika 
známá vysokou inovativní schop-
ností (technologicky pokročilé 
mobilní telefony Nokia používá 
nejeden z nás) bude klást pat-
řičný důraz právě na tuto oblast. 
V oblasti zahraničních vztahů se 
obdobně zaměří na vztahy EU se 
svým velkým sousedem Ruskem. 
Stejně tak bude důležité pokračo-
vání diskuze o energetické politice 
EU. 
Během svého předsednictví 
budou Finové prosazovat také 
severskou kulturu otevřenosti 

a transparentnosti. Konkrétním 
důkazem je možnost sledovat 
dosud uzavřená jednání Rady mi-
nistrů on-line na internetu, o čemž 
rozhodla Rada v červnu. Zatím to 
platí jen pro projednávání témat, 
která spadají do tzv. procedury 
spolurozhodování, ale určitě se 
jedná o značný pokrok. První 
vlaštovkou v tomto smyslu bylo 
jednání Rady pro ekonomické 
a finanční záležitosti 11. července.
Na předsednickou roli se už 
připravuje i Česká republika. Onen 
velký půlrok nastane v prvním po-
loletí roku 2009. Podle zkušeností 
Finů, kteří do Unie vstoupili v roce 
1995 a své první předsednictví 
zažili o čtyři roky později, se jedná 
o výbornou příležitost, jak celou 
státní správu v pozitivním slova 
smyslu „infikovat“ evropskými
záležitostmi. Stejně tak tomu bylo 
i v jejich případě.

Internetové stránky finského před-
sednictví: www.eu2006.fi

Ondřej Hradil, CEBRE – Česká 

podnikatelská reprezentace při EU,  

www.cebre.cz 
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Vitaminy a minerály v potravinových doplňcích
Směrnice 2002/46 o potravinových doplňcích 
upravuje stanovení maximálního a minimál-
ního množství vitaminů a minerálů v těchto 
výrobcích prostřednictvím Stálého výboru. 
V Evropském parlamentu a Radě EU se 
projednává nařízení, které se zabývá otázkou 
přidávání vitaminů, minerálů a dalších po-
dobných látek do potravin. Evropská komise 
připravila diskuzní dokument, který předkládá 
zainteresované veřejnosti k vyjádření. 

Rozvoj technologie RFID v Evropě
Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci 
k budoucímu rozvoji technologie RFID (Radio 
Frequency Identification Devices ) v Evropě.
Tato nová technologie přináší mnohé nové 
příležitosti, ale pro její dobré komerční využití 
je potřeba stanovit správný regulační rámec. 
Na jeho vytvoření mají zájem jak Evropská 
komise, tak i průmysl, který RFID technologii 
bude využívat. Hlavní oblasti regulačního 
rámce zahrnují standardy, interoperabilitu, 

mezinárodní kompatibilitu, přiznání rádio-
vých frekvencí a také bezpečnost a ochranu 
osobních údajů. Konzultace je otevřená do 
17. září 2006.

Aktuální výzvy k veřejným konzultacím můžete 
sledovat na www.cebre.cz v rubrice Archiv 
zpráv/Veřejné konzultace.

Zdroj: CEBRE

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

Evropská legislativa hraje prim 
Většina českých zákonů v eko-
nomické a sociální oblasti má 
svůj původ na evropské úrovni. 
Vzniku konečných rozhodnutí, 
kterým se musí Česká republika 
následně podřídit, však zpravidla 
předchází dlouhý proces. Pro 
českou podnikatelskou veřejnost 
je důležité, aby se naučila do 
tohoto procesu vstupovat a ob-
hajovat v něm své zájmy. Právě 
portál Na stopě chce být spo-
lehlivým informačním zdrojem, 
ze kterého budou moci podni-
katelé a jejich organizace získat 
komplexní přehled o tématech 
aktuálních na úrovni EU.

Cílem portálu je poskytovat 
přehled o procesu přípravy změn 
konkrétní evropské legislativy, 
který by podnikatelské asociace 
i samotné firmy mohly využívat
při rozhodování o svých dalších 
lobbistických krocích. Portál 
přináší informace i o stanoviscích 
českých a evropských podni-

katelských organizací a je tedy 
vodítkem při hledání spojenců při 
zastupování českých podnikatel-
ských zájmů v Bruselu.  
Portál propojuje události 
probíhající na evropské úrovni 
a v České republice. Vysvětluje 
také návaznosti mezi rozhodo-
vacím procesem na evropské 
úrovni a jeho dopady do českého 
podnikatelského prostředí, pře-
devším, jakým způsobem je daná 
evropská legislativa přejímána do 
českého právního řádu. Každé 
téma je na portálu Na stopě 
popsáno z věcného hlediska, je 
zachycen historický vývoj i aktu-
ální stav dané problematiky. Ke 
každému tématu jsou v chronolo-
gickém pořadí uvedeny relevantní 
dokumenty, zejména oficiální
výstupy výkonných a zákono-
dárných orgánů Evropské unie 
a České republiky i podnikatel-
ských organizací. 
 
Oblasti, které evropská legis-
lativa sleduje

Aktuálně se jedná o následující 
paletu témat a do konce roku se
pokrytí portálu rozšíří o další jedno 
až dvě témata:

• Evropské smluvní právo 
   – spotřebitelské aspekty – 
   Revize spotřebitelských směrnic
• Hospodářská soutěž – články 81
   a 82 smlouvy a z nich vyplývající 
   pravidla hospodářské soutěže
• Chemická politika – nová che-
   mická politika EU - REACH
• Odpady - tematická strategie
   pro předcházení vzniku odpadů
   a jejich recyklaci
• Ochrana spotřebitele – vybrané
   oblasti - Spotřebitelský úvěr, 
   Řím II
• Pracovní právo – směrnice  
   o pracovní době
• Právo společností – 
   modernizace evropského práva
   společností  
• Průmyslové emise – evropský
   systém obchodování s emisemi
• Státní podpory – modernizace

  
 pravidel pro státní podpory. 
• Volný pohyb služeb – směrnice 
o službách na vnitřním trhu

Kdo za portálem stojí
Portál Na stopě mohl být usku-
tečněn díky finanční podpoře
Odboru pro informování o evrop-
ských záležitostech Úřadu vlády 
ČR v rámci realizace Koncep-
ce informování o evropských 
záležitostech v ČR. Portál je 
výstupem projektu realizovaného 
CEBRE - Českou podnikatelskou 
reprezentací při EU, která portál 
provozuje, a Konfederací zaměst-
navatelských a podnikatelských 
svazů ČR. Partnery projektu jsou 
Hospodářská komora České 
republiky, Svaz průmyslu, Svaz 
obchodu a cestovního ruchu 
a Svaz chemického průmyslu. 

Ondřej Hradil, 

CEBRE – Česká podnikatelská 

reprezentace při EU

Na stopě
Informační portál monitorující vývoj a aktuální stav vybrané legislativy EU 
Od června můžete sledovat aktuální vývoj vybraných oblastí evropské legislativy na novém 
portálu „Na stopě“, který připravila CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU. 
Najdete ho na adrese www.cebre.cz/nastope. Informace dostupné na portálu jsou určeny 
pro podniky, profesní organizace a podnikatelské asociace. Využívat je však mohou všichni 
zájemci o dění v EU ovlivňující pravidla pro podnikání. 

Již poněkolikáté zorganizovalo Centrum pro 
evropskou integraci Hospodářské komory ČR 
studijní cestu do sídelního města většiny orgánů 
a institucí Evropské unie, Bruselu. Cílem bylo 
seznámit účastníky z řad podnikatelské veřej-
nosti, ale také samosprávy s prostředím orgánů 
Evropské unie a jejich fungováním, stejně jako 
jim umožnit osobně se setkat s reprezentan-
ty českých zastoupení působících v Bruselu. 
Účastníci se během několikadenního programu 
setkali se zástupci Stálého zastoupení ČR při 
EU, Evropské komise, Evropského parlamentu, 
Rady ministrů či Evropského hospodářského 
a sociálního výboru. V Bruselu již funguje také 
řada českých zastoupení, kam se mohou podni-
katelé obrátit a lobbovat za své zájmy. Patří mezi 
ně CEBRE, Česká podnikatelská reprezentace, 
zastoupení krajů (Praha, Jihočeský kraj, Plzeň-
ský region, Brno aj.), nebo také Česká styčná 
kancelář pro vědu a výzkum, která byla v Bruse-
lu otevřena v loňském roce pod názvem CZELO. 
Také v samotných evropských orgánech a in-
stitucích již pracuje celá řada velmi schopných 
lidí z České republiky. Úředníci Komise stejně 
jako třeba poslanci Evropského parlamentu se 
nebrání diskuzi o současných tématech pro-

jednávaných v EU. Jak zdůrazňují představitelé 
EU a také Stálého zastoupení ČR při EU, nyní, 
v době, kdy je EU po nepřijetí Ústavní smlouvy 
v Nizozemí a ve Francii v určité krizi, je potřeba 
vést dialog o potřebách evropských občanů, 
a do něj je třeba zapojit co nejvíce účastníků. 
Představitelé byznysu by pak neměli podcenit 
včasný lobbing za své zájmy.

Jana Moravcová,

ředitelka Centra pro evropskou integraci HK ČR

Foto: archiv CEI

Proč jezdí čeští podnikatelé do Bruselu 

Delegace HK ČR před sídlem 

Evropského parlamentu.

Účastníci mise se mj. 

zúčastnili vernisáže 

výstavy fotografií Jana

Reicha a Jindřicha Štreita 

v Berlaymontu, hlavním 

sídle Evropské komise, 

která se konala za účasti 

komisaře pro sociální 

otázky Vladimíra Špidly 

a bývalého prezidenta ČR 

Václava Havla.

Postřehy z Bruselu

www.cebre.cz/nastope
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Kromě návštěvy zmíněných ministerstev 
navštívila delegace konzultantskou firmu
Euroconsultants, kde byla s experty disku-
tována evropská problematika, zejména pak 
jejich vlastní úloha v implementační struktuře 
a jejich podíl na přípravě budoucího plánovací-
ho období. V rámci cesty zástupci Ústeckého 
regionu navštívili Evropské středisko pro rozvoj 
odborné přípravy (CEDEFO). Dále cesta smě-
řovala do kraje Kozaň, který je partnerskou 
oblastí Ústeckého kraje (jako jediný nemá 
moře a je postižen těžbou hnědého uhlí). Ve 
všech navštívených institucích se především 
porovnávalo využívání strukturální fondů 
v obou zemích a systém implementace.

Jak se fondy čerpají
V Řecku je celkem 11 národních a 13 regio-
nálních operačních programů (ROP). V oblasti 
ROP mají všechny kraje z hlediska sociálního 
fondu stejné priority. V jejich rámci je vytýče-
no celkem pět priorit, z toho pouze dvě jsou 
financovány z evropských strukturálních fondů
(ESF). Jsou to Rozvoj lidských zdrojů a Pro-
gram pro rovné příležitosti – zejména podpora 
žen v přístupu k zaměstnání. Ta se realizuje 
přímou podporou žen, které se rozhodnou 
podnikat. Poměrně značná část peněz je po-
užita na zefektivnění veřejné správy. Všechny 
programy kontrolují příslušná ministerstva. 

Hodnotící kritéria
Jako zajímavé téma se jevila realizace progra-
mu „Zdraví a zaměstnání“ a dále „Informační 
společnost“ – vzdělávání lidských zdrojů 
v oblasti informačních technologií. V rámci 
ESF považují za nejdůležitější komunikaci 
mezi komisemi ministerstva práce a sociál-
ních věcí a ministerstva financí. Účinek ESF
se může zdát malý, ale v Řecku jej považují 
za úspěch. Vždyť 16,5 % proškolených lidí 
našlo práci! Před zpracováním programu je 
důležité vyhodnotit, zda tento program daný 
region potřebuje. Doporučeno bylo zejména 
pro budoucí období stanovovat jednoduché 
indikátory, avšak zároveň takové, které by 
hodnotily i dopad daného programu do území, 

tj. nejen počet proškolených, ale i co se s tě-
mito lidmi dělo dále. 

Účinná propagace fondů
Za důležité je považováno využívat maximálně 
marketing k prezentaci jednotlivých progra-
mů, vzbudit o ně zájem, informovat žadatele 
o tom, co je čeká a také jaké jsou výsledky. 
Inspirativní pro nás bylo, že Řekové zpraco-
vali samostatný operační program na opravu 
památek a daří se jim čerpat prostředky z EU 
na jejich rozsáhlé opravy.

K zajímavým poznáním lze zařadit i návštěvu 
technologického parku, který byl také vybu-
dován za přispění finančních prostředků EU,
ale nejen jich. Na financování se významnou
měrou podílí ministerstvo průmyslu a de facto 
servisní organizace tohoto technologického 
parku je organizací ministerstva průmyslu. 
V Řecku se podařilo do technologického 
parku zapojit místní univerzitu i velké podniky, 
výzkumná pracoviště a vzniklo zde velmi dob-
ré vybavení laboratoří i zařízení pro poloprovoz 
zejména chemické výroby.

Martina Francírková,

ředitelka úřadu KHK Ústeckého kraje

Foto: archiv KHK ÚK

Jak se využívají  
strukturální fondy v Řecku 
V rámci realizace projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje“ 
proběhla studijní cesta do Řecka. Cílem cesty bylo seznámit 
se s přípravou Řecka na programovací období 2007–2013, 
se systémem implementace operačních programů, s úlohou 
ministerstva práce a sociálních věcí a s úlohou ministerstva 
financí v této implementaci. Cesty se zúčastnili pracovníci
Krajského úřadu Ústeckého kraje, magistrátů a obcí, nezisko-
vých organizací a Hospodářské komory ČR.

Martina Francírková jednala s vicepreziden-

tem Česko-řecké obchodní komory  

Stathisem Amoutzasem.

Léčební turistika bohatých má zelenou
Evropský soudní dvůr (ESD) vynesl v květnu 
rozsudek ve věci C-372/04 týkající se sporu 
britské pacientky, paní Y. Watts, a národního 
systému zdravotního pojištění. Paní Watts 
trpěla artritidou kyčlí a čekala ve Velké Británii 
na operaci, hrazenou ze systému povinného 
zdravotního pojištění. Jelikož čekací doba byla 
v jejím případě stanovena na jeden rok, obráti-
la se na svou pojišťovnu se žádostí o povolení 
podstoupit operaci v jiném členském státě EU, 
samozřejmě s úhradou ze strany své pojišťov-
ny. Když byla její žádost odmítnuta, vypravila 
se paní Watts přes lamanšský průliv na vlastní 
pěst a ve Francii si nechala vyměnit kyčel za 
3900 liber. Současně zažalovala svou pojišťov-
nu za její odmítavé stanovisko ke své žádosti.
Celá věc doputovala formou tzv. předběžné 
otázky k ESD, neboť spor se týkal „evrop-
ských“ práv občanky EU. ESD svým rozsud-
kem nepotěšil zdravotní pojišťovny členských 
zemí EU, v nichž je lékařská péče drahá 
a pomalá. Rozhodl, že národní zdravotní služ-
ba má povinnost nahradit náklady vynaložené 
občanem EU na nemocniční péči v jiném 
členském státu. Dožaduje-li se pacient léčení 
v zahraničí z důvodu dlouhé čekací doby ve 
svém domovském státu, může pojišťovna 
náhradu takového léčení odmítnout, jen když 
prokáže, že její čekací doba nepřesahuje 
dobu, která je lékařsky přijatelná s ohledem 
na zdravotní stav a klinické potřeby pacienta. 
Určování čekacích dob musí být podle ESD 
navíc pojímáno pružně a dynamicky, aby bylo 
možné přehodnotit dobu původně sdělenou 
dotčené osobě v závislosti na vývoji jejího 
zdravotního stavu, míry bolestivosti atd. 
ESD nicméně uznal, že národní systémy 
zdravotního pojištění mohou v zájmu kontroly 
výdajů a bránění plýtvání vyžadovat předběž-

né posouzení žádostí pacientů o povolení 
hrazeného léčení v zahraničí. Takové posou-
zení však musí vycházet z kritérií nezbytnosti 
a přiměřenosti, přičemž tato kritéria musí být 
stanovena dostatečně transparentně, aby 
poskytovala rámec pro výkon posuzovací pra-
vomoci příslušných orgánů. K lítosti pacientů 
z „chudších“ členských zemí EU ESD ve svém 
rozsudku konstatoval, že budou-li náklady 
účtované ve státu léčení vyšší než náklady na 
rovnocenné léčení ve státu bydliště pacienta, 
pojišťovna musí uhradit náklad na léčení ve 
výši odpovídající rovnocenné péči ve státu 
pacientova bydliště. Co se nákladů na cestu 
a pobyt týče, má pojišťovna povinnost úhrady 
pouze za předpokladu, že podle domácích 
předpisů poskytuje takové náhrady při léčení 
poskytovaném zřízeními vlastního domovské-
ho státu. 

Soutěž o poskytovatele veřejné dopravy
Ministři dopravy členských států EU dosáhli 
většinového politického konsenzu (ČR se 
spolu s dalšími třemi státy zdržela) o princi-
pech nařízení upravujícího kontrakty územních 
celků, zpravidla měst a obcí, na zajištění 
veřejné dopravy. 
Jde o významný signál k dalšímu vývoji práva 
v oblasti veřejných zakázek a koncesních 
smluv i v ČR, kde se 1. 7. 2006 staly účinný-
mi nové zákony upravující postup veřejných 
orgánů při kontrahování služeb. Podle této 
legislativy není smlouva města s dopravní 
společností, zajišťující za úhradu utrpěných 
ztrát autobusovou či tramvajovou dopravou, 
ani veřejnou zakázkou, protože cena služby 
není 100 % hrazena z veřejných prostředků, 
ale ani koncesní smlouvou, protože dopravce 
na sebe nebere rozhodující ekonomické riziko. 
Dohlédnout na postup města při uzavírání 

takové smlouvy a dosáhnout případně jeho 
přezkumu není tedy vůbec jednoduché. To 
se dobudoucna – dojde-li k definitivnímu
schválení nového evropského nařízení – zá-
sadně změní, neboť každé město bude muset 
svěřit veřejnou dopravu společnosti pod svou 
100 % kontrolou, anebo vypsat zadávací řízení 
otevřené všem kvalifikovaným dodavatelům
dopravních služeb. Jinými slovy: buď doprava 
ve vlastní režii, nebo volná konkurence. 
Městské podniky dopravních služeb, které 
město založilo a 100 % vlastní, se tedy nebu-
dou muset ani v budoucnu o práci obávat. 
Nebudou se však smět ucházet o zakázky 
mimo svěřenou oblast působnosti, ať již ve 
svém domovském či jiném členském státu EU. 
Naopak dopravní společnosti, bojující o tendry 
tam, kde se města rozhodla vybrat posky-
tovatele dopravních služeb z konkurenčních 
nabídek, budou mít otevřené dveře do všech 
zemí EU. Budou soutěžit o kontrakty na deset 
let u autobusové dopravy, na 15 let u tramvají 
a metra. Nařízení stanoví i výjimky: možnost 
udělit přímo kontrakt na maximálně deset let 
společnosti zajišťující lokální a příměstskou 
železniční dopravu a také malé-střední firmě,
která se objemem kontrahovaných ročních 
výkonů vejde do 1,7 milionu EUR a 500 000 
naježděných km.
Závěrem je třeba upozornit, že nejde o změnu, 
která již „klepe na dveře“, protože k nařízení 
se ještě bude vyjadřovat Evropský parlament, 
a bude-li schválen, členské státy budou mít tři 
roky na potřebné úpravy domácích předpisů 
a územní celky pak dalších 12 let pro jejich 
stoprocentní naplnění. 

Václav Šmejkal,

AK TAIŠL & ECIN

EU a my

Ministři hospodářství členských zemí EU dali 
konečně zelenou významnému legislativnímu 
nástroji. Jde o netrpělivě očekávanou směrnici 
o službách, jejímž schválením by se měl vnitřní 
trh se službami stát funkčním a měl by výrazně 
napomoci plnění cílů Lisabonské strategie.
Jednou z potěšujících zpráv je zjednodušení 
administrativy regulující přístup k poskytování 
služeb, a to i na národní úrovni, dále pak ome-
zení nutnosti předkládat originály a ověřené 
či přeložené kopie dokumentů osvědčujících 
nabytí oprávnění k poskytování služby v cizím 
státě pouze na nezbytné případy. Také by se 
měla veškerá administrativní agenda související 
s volným pohybem služeb soustředit do jednot-
ných kontaktních míst. Jejich existence ulehčí 
podnikatelům komunikaci se všemi relevantními 
orgány státní správy v cizím státě. Jednotná 
kontaktní místa budou podávat informace 
například o požadavcích na přístup k výkonu 
služby, o možných opravných prostředcích 
proti rozhodnutí státních orgánů apod. 

Konec s diskriminací pro nováčky
Povolovací řízení, která souvisejí se vstupem pos-
kytovatelů na trh se službami – a to i v národní 
rovině – budou muset být značně zjednodu-
šena či zrušena. Ta řízení, která budou i přesto 
ponechána v platnosti, budou muset splňovat 
řadu kritérií, jež dále povedou k liberalizaci trhu 
se službami, a to opět i na národní rovině. Bude 
také zavedena procedura tichého souhlasu, tj. 
bude-li podnikatel žádat např. o povolení k za-
hájení činnosti a úřad mu ve stanovené lhůtě ne-
odpoví, bude se povolení považovat za udělené. 
Usazování fyzických a právnických osob (tedy 
zakládání podniků a živností v členských státech 
EU podnikateli a živnostníky z jiných členských 
zemí) bude zbaveno diskriminačních požadavků, 
a to jak přímých, založených na národnosti, tak 
nepřímých. 
Do oblasti svobody poskytování služeb byla 
včleněna metoda screeningu a notifikace,
kdy všechny členské země budou nyní muset 
transparentním způsobem zmapovat, jestli 
příliš neztěžují poskytování služeb a jestli jejich 
případné překážky odpovídají požadavkům při-
měřenosti, nezbytnosti a nediskriminace. Úřady 
členských států budou elektronicky propojeny 
a budou si moci rychle vyměňovat informace. 
Prospěch ze směrnice mají garantován také 
příjemci služeb, kteří budou mít v zásadě 
zajištěnu možnost nerušeně přijímat služby od 
poskytovatelů z kteréhokoliv členského státu. 

(is)

Co přinese 
směrnice 
o službách 
podnikatelům?

Ministerstvo informatiky (MI) 
vyhodnocuje posuzování žádostí 
českých úřadů o doménu .eu. 
Veřejné instituce zaslaly celkem 
615 žádostí, u 167 z nich ale 
nestihly včas dodat všechny 
požadované dokumenty. K po-
souzení se tak dostalo celkem 
448 žádostí. Podle vyjádření 
tiskové mluvčí MI Kláry Volné 
se už 439 žádostí vyhodnotilo 
a 249 jich vyhovělo. Ve 190 
případech bylo rozhodnuto 
žádostem nevyhovět, většinou 
z formálních důvodů (často pro 

chybějící podpisy statutárních 
zástupců). Devět zbývajících 
žádostí je ještě v řízení. Po-
čtem žádostí veřejných institucí 
se Česká republika v Evropské 
unii zařadila na 12. místo nad 
Irsko, Finsko nebo početnější 
Polsko.

Veřejné instituce mohly o do-
ménu .eu žádat v první fázi 
takzvané přednostní regis-
trace, která začala v prosinci 
loňského roku. Ministerstvo 
informatiky hrálo roli úřa-

du, který správci evropské 
domény .eu, sdružení EURid, 
potvrzoval, že žádost konkrétní 
veřejné instituce je oprávněná. 
Veřejné instituce mohly žádat 
o registraci adresy ve tvaru 
jména instituce, zkráceného 
názvu nebo názvu příslušného 
území. Nejčastěji o doménu 
.eu žádala města, obce, kraje 
a ústřední orgány státní správy, 
ale také některé mikroregiony 
nebo správy povodí. 

(HJ)

Foto: Ablestock

Jak to vypadá s doménami .eu?
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MISE DO ZAHRANIČÍ

Do Milána na veletrh BI-MU

České firmy mají možnost účastnit
se  podnikatelské mise do Itálie 
(Miláno, Reggio Emilia) od 4. do 7. 
října. V Miláně v této době probíhá 
významný mezinárodní veletrh 
BI-MU zaměřený na obráběcí 
stroje, robotizaci, automatizaci, NC 
jednotky, nástroje a další příbuzné 
obory. Přímo na veletrhu budou 
mít české firmy prostor k jednání
s italskými partnery. Vyhledání a poz-
vání partnerů k jednání provede na 
základě firemních profilů Obchodní
a průmyslová komora Milano, se 
kterou máme dlouhodobě dobré 
vztahy a zkušenosti z podobných 
podnikatelských akcí. Další den nás 
bude očekávat Asociace malých 
a středních podnikatelů v Reggio 
Emilia, kde proběhne podobné 
podnikatelské setkání. 
Kontakt: Ing. Lenka Týčová, tel: 296 
646 254, e-mail: tycova@komora.cz

V říjnu do Barcelony

V současné době připravujeme 
navazování nových kontaktů 
s největšími španělskými regiony. 
Jedním z nich je autonomní oblast 

Katalánsko, která patří mezi 
průmyslově nejrozvinutější regiony 
Španělska. Žádané obory této ob-
lasti jsou: automobilový průmysl, 
informační technologie, energe-
tika, ochrana životního prostředí, 
průmyslová elektronika, počítače, 
telekomunikační zařízení, chemie, 
gumárenství, dopravní zařízení. 
Rovněž se ukazují možnosti rozší-
ření spolupráce ve finanční oblasti
a v turistice. Z hlediska rozvoje 
obchodu může napomoci i to, že 
přístav města Barcelony má statut 
zóny volného obchodu, kde je 
aplikován specifický celní režim,
který představuje některé celní 
výhody jako například bezcelní 
dovoz v omezeném rozsahu. 

Podnikatelská kontaktní mise do 
Barcelony se uskuteční od 8. října 
do 11. října, jejím cílem je pomoci 
českým firmám při kontaktních
jednáních se španělskými firmami
formou přípravy přímých jednání 
se španělskými podnikateli, vybra-
ných španělskou komorou podle 
firemních profilů a zájmu českých
firem o spolupráci.
Kontakt: Nataša Pospíšilová, 
tel: 296646252, e-mail: 
pospisilova@komora.cz

Teritoriální prioritou je Čína

Hospodářská komora ČR je zapo-
jena do programu Evropské komi-
se ASIA INVEST, který je zaměřen 
na organizaci mezinárodních firem-
ních kontaktních akcí ve vybraných 
asijských zemích (v červnovém 
čísle jsme vás o programu podrob-
ně informovali). V aktuální nabídce 
jsou dva projekty zaměřené na 
Čínu. Prvním je kontaktní akce 
EU-CHINA PARTENARIAT 2006, 
která se bude konat ve dnech  

9.–10. listopadu 2006 v Chengdu, 
hlavním městě čínské provincie 
Sečuán. Účastní se jí přes 500 
vybraných čínských hostitelských 
firem a na 400 malých a středních
podniků ze zemí EU. Akce je mul-
tioborová s následujícím zamě-
řením: strojírenství, stavebnictví 
a inženýrink, informační a komu-
nikační technologie, elektronika 
a elektronické součástky, zdra-
votnická technika a farmaceutika, 
cestovní ruch, životní prostředí 
– technologie, výrobky, apod., 
zemědělství a biotechnologie. Více 
na internetové adrese http://www.
euchinapartenariat.com/english/ 
nebo na www.komora.cz.
Dalším projektem je EU-CHINA 
MACHINERY & CONSTRUCTION 
INTERPRISE, který je oborově 
zaměřen na strojírenství a staveb-
nictví. Termín kontaktní akce v rámci 
tohoto projektu zatím není určen, 
předpokládá se polovina roku 2007.

Pro české firmy může být zají-
mavá i významná kontaktní akce 
automobilového průmyslu 2006 
AUTO BUSINESS EVENT, která 
se uskuteční 17. až 19. října v čín-
ském Qingdao. Akce sice není 
financována z programu ASIA
INVEST, účast pro české firmy
je však díky podpoře čínských 
institucí a HK ČR velmi výhodná 
(přibližně v ceně letenky).
Kontakt: Jiří Hansl, Dipl.Ec., 
tel.:296 646 257, hansl@komora.cz

IT technologie v Tokiu

V rámci projektu EU „Gateway to 
Japan“ se koná od 29. 1. do 2. 2. 
2007 v Tokiu podnikatelská mise 
zaměřená na informační a komuni-
kační technologie. Na účast v této 
misi jsou zvány české výrobní 
firmy, které mají zájem prorazit na
japonský trh a chtějí pro tento účel 
využít projektu „Gateway to Japan“ 
dotovaný Evropskou komisí. 

Vybraným firmám bude poskyt-
nuta velkorysá finanční podpora,
která zahrnuje pokrytí nákladů na 
ubytování na šest nocí (max. do 
výše 1000 eur) a pokrytí nákladů 
ve výši 80 procent (max. do výše 
1800 eur) na služby delegáta 
v Japonsku, který české firmě
vybere vhodné partnery, dojedná 
schůzky, vypracuje průzkumy trhu, 
zajistí překlady, tisk vizitek v japon-
štině a připraví další požadované 
materiály. Uzávěrka přihlášek do 
Japonska je 25. 9. 2006.
Kontakt.: Ing. Lenka Týčová, tel: 296 
646 254, e-mail: tycova@komora.cz. 

tš

Foto: archiv

a Komora.cz

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR ZVE PODNIKATELE 
NA TYTO ZAHRANIČNÍ MISE:

Jaké jsou vaše priority a cíle na novém 
postu generálního ředitele agentury 
CzechTrade? 
V agentuře CzechTrade působím tři měsíce, 
předtím jsem pracoval na zastupitelském 
úřadu České republiky v Dánsku. Aby člověk 
splnil náročné cíle, musí mít odpovídající 
ambice. My v CzechTrade máme cíl dostat 
se do ligy mistrů – to znamená poskytovat 
služby v takovém rozsahu a kvalitě, jak je tomu 
u podobných špičkových státních agentur 
ve světě. Jsem si vědom, že nezačínáme 
na zelené louce, CzechTrade má za sebou 
vynikající výsledky. Mohu jmenovat například 
úspěch v programu Aliance, kdy naše agen-
tura podpořila 18 sdružení malých a středních 
podniků, které přispěly k navýšení našeho 
exportu o dvě miliardy korun, přičemž náklady 
byly 7,695 milionu. Aliance jsou směr, kterým 
se budou firmy ubírat a naše agentura jim umí
poskytnout potřebné know-how a podpořit je.

Jak by měla firma postupovat, pokud
chce exportovat na zahraniční trh?
Klíčovou roli na počátku hraje poradenství, 
což je služba, kterou firmy málo využívají. Je
důležité, aby firma měla dobře zpracovaný
exportní záměr, aby mu přizpůsobila své vnitřní 
procesy, normy, výrobky, s kterými půjde na 

trh. Je to nejtěžší část, protože musíte začít 
od nuly. Říká se, že štěstí přeje připraveným, 
a potvrzují to jak naše analýzy, tak také zkuše-
nosti zástupců CzechTrade ve světě. Chceme 
se zaměřit právě na komplexní poradenství, 
aby české firmy, až se vydají za hranice, byly
na světových trzích rovnocennými hráči. 
Plánujeme nabídnout poradenské služby více 
než tisíci firmám, z nichž každá by mohla
získat dotace kolem milionu korun. Přitom 
tyto společnosti budou hradit jen 30 procent 
z celkových nákladů, zbytek by byl hrazen 
z evropských fondů. 

Kolik máte v současné době kanceláří? 
Co si máme představit pod pojmem „plo-
voucí kanceláře“?
Máme 32 kanceláří v 29 zemích. V někte-
rých zemích jich máme i více, jako například 
v Rusku, kde jsou tři zcela vytížené kanceláře 
– v Jekatěrinburgu, Petrohradu a Moskvě. 
Celý systém zahraničních kanceláří bude 
flexibilnější. Naším cílem je přeskupit síly tak,
abychom zvládali evropský trh, ale také mohli 
čelit výzvám na ostatních mimoevropských 
trzích. V teritoriích, kde není potenciál pro naše 
podnikatele, budeme kanceláře zavírat a na-
opak se soustředíme na kanceláře, o které se 
naši podnikatelé zajímají. Důležité je zvýšení 

komfortu obsluhy klientů jak v ČR, tak v zahra-
ničí a důraz na kvalitu poskytovaných služeb. 
Například 1. května otevřela agentura novou 
zahraniční kancelář v Mexiku, tedy druhé své 
zastoupení v Latinské Americe po Brazílii, další 
novou kanceláří je pobočka v Rumunsku, per-
sonálně jsme také posílili kancelář v Bulharsku. 
Plánujeme vybudovat své pozice ve Vietnamu, 
Číně a Indii, zvažujeme také otevření kanceláře 
v jedné z arabských zemí.

CzechTrade je implementační agenturou 
programu Marketing, který patří k úspěš-
ným z hlediska čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů. Mají ještě podniky 
šanci jej využít?
Určitě mají, ale musí jednat rychle. Dopo-
ručuji zájemcům, aby zavolali na telefonní 
číslo 224 907 500, kde jim naši pracovníci 
rádi poskytnou podrobné informace. V rámci 
programu můžeme firmám pomoci například
s marketingovým průzkumem, s vytvořením 
obchodního adresáře, vyhledáním příležitostí 
na zahraničních trzích, výrobou propagačních 
materiálů, s prezentací na internetu, s účastí 
na výstavě nebo veletrhu v zahraničí.
Děkujeme za rozhovor.

Helena Jílková, Ilona Sánchezová

 Foto: CzechTrade 

Renomovaná pražská advokát-
ní kancelář Peterka & Partners 
zahájila provoz své ukrajinské 
pobočky v Kyjevě. Jde o vůbec 
první českou advokátní kancelář 
působící na ukrajinském trhu. 
Desetičlenný tým právníků vede 
Monika Hošková.
„S rostoucím počtem českých firem

na Ukrajině roste i poptávka po 
právních a jiných poradenských 
službách,“ uvedl Ondřej Peterka, 
vedoucí partner advokátní kancelá-
ře. Podle údajů Českého statistické-
ho úřadu se objem vývozu na  
Ukrajinu za poslední rok zdvojnáso-
bil. „Podnikatelské a právní prost- 
řední na Ukrajině se stále kulti- 

vuje,“ dodává Monika Hošková. 
Advokátní kancelář Peterka & 
Partners působí s týmem šedesáti 
právníků a daňových poradců ve 
třech zemích střední Evropy. Je 
členem mezinárodních asociací 
TerraLex® a International Lawyers 
Network. V roce 2001 se Peterka 
& Partners stali první českou 

advokátní kanceláří, která otevřela 
pobočku v Bratislavě. Kyjev-
ská kancelář se bude věnovat 
poskytování právního poradenství 
v oblastech obecného obchodní-
ho práva a práva korporací, fúzí 
a akvizic, realitních projektů, finan-
cí, ochrany duševního vlastnictví 
a pracovního práva.                    is

PRÁVNÍ POMOC ČESKÝM PODNIKATELŮM NA UKRAJINĚ

„Klíčovou roli 
 hraje poradenství,“

tvrdí v rozhovoru 
pro Komoru.cz 
Ivan Jukl, generální 
ředitel agentury 
CzechTrade

„Aby člověk splnil náročné cíle, musí mít odpovídající ambice. U nás v agentuře máme cíl dostat se do ligy mistrů,“ 

říká sebevědomě nový šéf CzechTrade Ivan Jukl.
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GPS

ONLINE ONLINE

V čím dál větším počtu automobilů lze 
zaslechnout méně emotivní, zato mno-
hem přesnější rady, jak se co nejrychleji 
dostat do cíle. „Po tři sta metrech odbočte 
doprava ... po padesáti metrech odbočte 
doprava ... odbočte doprava ... po sto 
metrech... dojeli jste na místo určení.“ 
Takto vás bude navigovat buď velmi strohý 
spolujezdec s výbornou orientací, nebo 
automatický navigační systém GPS. 

Global Positioning System (GPS)

GPS je nejrozšířenější technologií pro 
získávání informací o přesné poloze. Jako 
mnoho jiných technologií byl i tento systém 
původně vyvíjen pro vojenské účely. Jeho vývoj 
byl zahájen na základě požadavku ministerstva 
obrany Spojených států amerických na začát-
ku sedmdesátých let. K bezplatnému využívání 
GPS i pro civilní účely se přistoupilo začátkem 
osmdesátých let a toto rozhodnutí přineslo 
postupné rozšíření možnosti využívat navigační 
systémy milionům lidí.

Už se nikdy neztratíte

Základním principem, na kterém určení polohy 
funguje, je výpočet vzdálenosti přijímače od 
několika bodů se známou polohou. Pro přesné 
určení vzdálenosti se používá rádiového 
signálu a jako body s definovanou polohou
je použita síť orbitálních družic. Kosmická 
část systému byla dokončena v lednu 1994 
a je tvořena 24 družicemi, které se pohybují 
rychlostí 11 300 kilometrů za hodinu ve výšce 
20 200 kilometrů nad zemským povrchem. 
Tyto družice vysílají informace na několika 
rádiových frekvencích, z nichž základní jsou 
otevřené pro civilní a šifrované pro vojenské 
použití. Rozmístění družic umožňuje využití 
GPS kdekoliv na planetě.

Stále na správné cestě

S postupným snižováním ceny se GPS přijí-
mače čím dál častěji objevují i v rukou běžných 
uživatelů. Základním standardem jsou modely 
schopné pracovat se signálem z dvanácti sa-
telitů a nejjednodušší a tedy i nejlevnější GPS 
přijímače jsou schopny pouze zobrazit přes-
nou zeměpisnou šířku a délku na alfanumeric-
kém displeji, popřípadě zaznamenat prošlou 
trasu. Kvalitativní posun a tím i přiblížení ceny 
k hranici pěti tisíc korun znamená u outdooro-
vých turistických přístrojů přítomnost grafic-
kého displeje, na kterém je možné zobrazit 
mnohem více informací jako třeba jednoduché 
schéma trasy nebo její výškový profil. V o něco
vyšší kategorii se objevuje možnost zobrazit na 
displeji digitalizovanou mapu se zakreslenou 
aktuální pozicí. Třešničkou na dortu je barevný 
displej, který výrazně zlepšuje přehlednost, ale 
také zvedá cenu nad deset tisíc korun. Kromě 
outdoorových GPS jsou čím dál populárnější 
přijímače určené pro automobily, kde je téměř 
samozřejmostí barevný displej s mapovými 
podklady a mnoho nadstavbových funkcí. 
Tady cena začíná také kolem deseti tisíc 
a horní hranice je, zejména u značkových 
přístrojů pro luxusní vozy, celkem vysoká. 
Další možností je pořídit si pouze jednoduchý 
přijímač bez schopnosti cokoliv zobrazit, který 

se přímo kabelem nebo přes BlueTooth připojí 
k PC nebo PDA. Pak jsou možnosti téměř ne-
omezené a záleží jen na používaném softwaru. 
To, že víte, kde přesně jste, a v lepším případě 
kudy jste se tam dostali, jsou velmi zajímavé 
informace, ale opravdu důležitým pomocníkem 
je možnost navigace. Od jednoduché varianty, 
kdy si vytyčíte cíl a s pomocí GPS se k němu 
přímou cestou vydáte, až po sofistikovanou
navigaci křižovatka po křižovatce, která využí-
vá digitalizovaný model silniční sítě. Možnost 
zadat pouze cílovou adresu a pak na ni dojet 
dle hlasových pokynů ozývajících se z malé 
krabičky umístěné na palubní desce, je výsa-
dou speciálně k tomu určeným navigačním 
zařízením pro automobily, aplikací pro kapesní 
počítače nebo nejvyšší třídy outdoorových 
GPS. Posledním trendem u navigačních sys-
témů je online připojení přes internet na zdroj 
informací o aktuálních uzavírkách, zácpách 
nebo počasí, podle kterých se dynamicky 
upravuje trasa. Tím se z GPS navigace stává 
opravdu mocný pomocník na cestách, a po-
kud se budou ceny koncových zařízení vyvíjet 
jako doposud, tak za pár let bude možné sly-
šet pokyny elektronického pomocníka téměř 
v každém automobilu. 

(vž)

Foto: ČTK

„Tady si to pamatuju. Musíš zahnout u toho vel-
kýho stromu hned za autobusovým nádražím. 
Nebo před ním?“ Podobné dobře míněné rady 
kdy a kam máte odbočit a která cesta k cíli je 
nejkratší uvádí mnoho řidičů do stavu nepříčet-
nosti. Nové technologie vám mohou i v této ob-
lasti ušetřit mnoha rodinných hádek a dlouhého 
bloudění. 

Roboti už jdou!
PODLE ODBORNÍKŮ NA UMĚLOU INTELIGENCI 
Z MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
NARAZÍME V BUDOUCNOSTI NA NEJRŮZNĚJŠÍ 
ROBOTY DOSLOVA NA KAŽDÉM KROKU.

Robosapien V2
Robot s povahou dobro-
myslného břichomluvce krká, 
cvičí údery karate a klátivým 
krokem děsí domácí maz-
líčky. Rozezná ale i odstíny 
pleti, dovede mluvit a vnitřní 
radar mu dává velmi dobrý 
„zrak“. Když spadne, dokáže 
se sám zvednout. Je to prů-
lomový model. V současné 
době pracují v Hongkongu již 
na verzi V4 – ta bude vysoká 
165 cm a měla by se stát 
opravdovým pomocníkem  
v domácnosti.

Trilobite
Robot – vysavač zaznamenal ve-
liký komerční úspěch především 
ve Spojených státech. Sám se 
pohybuje okolo nábytku a jiných 
překážek a čistí i místa, kam se 
běžné vysavače nedostanou. 
Navíc se umí vrátit do nabíječky. 
V Evropě se kromě Trilobitu od 
Electroluxu dá sehnat také napří-
klad i robot Roomba. Ten bude 
mít už brzy bratříčka – Scooba, 
který bude umět podlahu i vytřít.

Barbora Středová,  

šéfredaktorka magazínu T3

Aibo
Stálice na trhu robohraček 
okouzluje majetnější zákaz-
níky již několik let. Díky no-
vému softwaru umí oblíbený 
psík jezdit na skateboardu, 
sám si dobíjí baterky, zvedá 
nohu s velmi realistickým 
zvukem, který nutí méně 
zkušené majitele utíkat 
pro hadr a hledat virtuální 
loužičku. 

Da Vinci
V medicíně se roboti dokážou výrazně uplatnit, na rozdíl od lidských 
chirurgů se jim ruka totiž skutečně nikdy nezachvěje. Model Da 
Vinci má za sebou přes stovku operací v londýnské nemocnici  
St. Mary‘s. Jeho popularita navíc raketově stoupla poté, co si zahrál 
v bondovce Die Another Day.

K-bot
Tahle umělá hlava je prvním 
robotem v historii schopným 
rozpoznat a napodobit obrov-
ské množství lidských výrazů 
a emocí. Prostor za očima 
ukrývá dvě kamery, jejichž 
obraz zpracovávají sofistiko-
vané programy. Zašklebte se 
na něj a uvidíte – čtyřiadvacet 
motorků se dá do práce a 
tvář robota váš výraz věrně 
napodobí.

Teddy
Ve zdravotnických 
zařízeních společnosti 
Matsushita se setkáme 
s roztomilými medvídky, 
kteří hlídají čas a připo-
mínají pacientům, kdy 
si mají vzít předepsané 
pilulky. Důležité zprávy 
sdělují zdravotnickému 
personálu pomocí bez-
drátové sítě.

Když vás řídí satelit
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Richard Branson - neortodoxní 
            byznys po anglicku

Nicméně najdou se i tací, kteří ho upřímně 
nesnášejí. Donald Trump o něm kupříkladu 
prohlásil, že má „nulovou osobnost“. Zaklada-
tel společnosti easy Jet Stelios Haji-Ioannou 
si též přisadil, když prohlásil: „Buďme upřímní, 
Branson je nějaký hipík z 60. let, zatímco já 
mám univerzitní vzdělání a absolvoval jsem 
profesionální trénink, abych se stal podni-
katelem.“ Ano, Richard Branson je vskutku 
pozoruhodná osobnost. 

Na počátku 

Richard Charles Nicolas Branson spatřil světlo 
světa 18. července 1950 v anglickém hrabství 
Surrey. Jeho dětství strávené v tomto kraji ve 
městečku Shamley Green charakterizovaly ne-
ustálé výzvy. Jak Branson vzpomíná ve svých 
pamětech, jeho rodiče byli odhodláni vychovat 
své děti k nezávislosti, a tak bylo normál-

ní, když jednoho lednového rána vzbudila 
Richarda jeho matka, Eve Bransonová, aby 
zajel k příbuzným do zhruba 80 km vzdále-
ného Bournemouthu. Richardovi bylo tehdy 
sotva 12 let, v Bournemouthu nikdy předtím 
nebyl a žádný plán cesty nebo mapu s sebou 
nedostal. Ve svých pamětech o tom později 
napsal: „Nemám sebemenší tušení, jak jsem 
našel jejich dům, ani jak jsem se dostal zpět 
do Shamley Green...“. Obdobné úkoly byly 
u Bransonů na denním pořádku. 
Rodina vůbec představovala pro Richarda 
hodnotnou průpravu na pozdější vstup do 
světa byznysu. Kladl se zde důraz na týmovou 
práci, pomoc ostatním a zahálka zde v pod-
statě neexistovala. Obzvláště Richardova mat-
ka se neustále starala, aby měl člověk co na 
práci. Kromě toho také neustále hledala nové 
a nové způsoby, jak vydělat nějaké peníze. 

Školní léta a první podnik 

Na dobu strávenou ve vzdělávacích ústavech 
Velké Británie nevzpomíná Richard zrovna 
nejraději. Jeho dyslexie, která mu vydržela až 
dodnes, ho odsoudila k neustálým problémům 
se zvládnutím učiva a ke konstantnímu ba-
lancování na hranici propadnutí. Navíc se v té 
době nebral na dyslektiky žádný zřetel. Když 
někdo nezvládal látku, profesoři ho měli buď 
za lenocha, nebo za blbce a takové problémy 
řešili s gustem rákoskou. Díky své dyslexii 
vystřídal Richard hned několik škol. 
V první škole, Scaitcliffe, mohl Richard své 
chabé studijní výsledky kompenzovat svým 
sportovním nadáním. „Pokud jste byli dobří 
ve sportu, měli vás za školního hrdinu. Starší 
kluci vás přestali šikanovat a profesorům 
bylo jedno, že propadáte ve všech předmě-
tech,“ napsal Branson ve svých pamětech. 

Avšak během fotbalového zápasu Scaitcliffe 
s jinou místní školou se Richard vážně zranil, 
což ho na dlouhou dobu vyřadilo ze všech 
sportovních aktivit. „Nejhorším následkem 
mého zranění bylo, že se okamžitě ukázalo, 
jak špatně jsem si vedl při výuce,“ vzpomněl 
později Richard. 
Když mu bylo 13 let, přestoupil na státní školu 
ve Stowe, hrabství Buckinghamshire. Zde 
započal svou podnikatelskou dráhu založením 
časopisu Student Magazine a v 17 letech ote-
vřel svou první dobročinnou instituci, Poraden-
ské centrum pro studenty. 

Zrození impéria

Počátek toho, co můžeme s trochou nadsázky 
nazvat „Virgin empire“, spadá do roku 1970, 
kdy Branson založil hudební zásilkovou službu. 
Krátce na to otevřel na Oxford Street v Lon-
dýně obchod s hudbou a o dva roky později, 
v roce 1972, založil s Nikem Powellem, svým 
kamarádem z dětství, nahrávací studio a hu-
dební vydavatelství Virgin Records. 
A proč zrovna Virgin? Vznik názvu se datuje 
k otevření obchodu na Oxford Street. Tehdy 
jedna Richardova kamarádka prohlásila: „Co 
se byznysu týká, jsme všichni panen-
sky nedotčení.“ Odtud tedy název 
Virgin (angl. panna). 
Prvním titulem, který Virgin Records 
vydalo, bylo album Tubular Bells ky-
tarového mága Mika Oldfielda. To se
ukázalo jako vynikající tah, neboť al-
bum se stalo bestsellerem, a to nejen 
v Anglii. Zajímavostí též je, že Virgin 
Records si získalo pověst kontroverz-
ního vydavatelství, jelikož si pod svá 
křídla vzalo kapely, se kterými v té 
době nechtěl mít nikdo nic společ-
ného. Příkladem takových kapel byla 
punková formace Sex Pistols. 
V roce 1984 začal Branson rozšiřovat 
svou oblast zájmu, a to zcela mimo 
hudební průmysl. V tomto roce založil 
leteckou společnost Virgin Atlantic 
Airways. Za nějaký čas se však Bransonovy 
aerolinie dostaly do problémů, a aby je udržel 
nad vodou, musel Richard prodat Virgin 
Records, svou původní společnost, vydavatel-
ství EMI. Richard se později přiznal, že tento 
prodej doslova obrečel. Nicméně později se 
do hudebního průmyslu vrátil založením V2 
Records. V roce 1992 se Virgin Atlantic do-
stala do ostrého konkurenčního boje se svým 
největším rivalem British Airways. Záhy začaly 
létat obvinění a žaloby na obě strany a celá 
záležitost skončila před soudem. Ten dopadl 
pro BA prohrou a společnost musela zaplatit 
Bransonovi 500 000 liber a dalších 110 000 
liber jeho aerolinkám. Ačkoliv se může zdát, 
že Virgin Atlantic Airways provázejí jen samé 
problémy, Branson považuje jejich založení za 
se své nejlepší podnikatelské rozhodnutí. 

Expanze pod vlajkou Virgin pokračovala dál. 
V roce 1997 Branson koupil od Britských drah 
tratě na západním pobřeží Anglie a založil Vir-
gin Trains. V rychlém sledu následoval průnik 
i do dalších oblastí, a tak vznikl Virgin Mobile, 
Virgin Holiday, Virgin Books nebo Virgin Cola, 
kterou Richard v rozhovoru pro anglický list 
Guardian označil za svou nejvíce ztrátovou 
záležitost. 
V současné době čítá celý konglomerát Virgin 
na 250 společností ve 30 zemích světa podni-
kajících ve všech možných oblastech. Odtud 
se odvíjí i struktura společnosti. Virgin jako 
taková nemá klasické řízení. Každá z 250 spo-
lečností má svůj vlastní management a chová 
se jako zcela autonomní jednotka. 
Jen tak pro zajímavost: v roce 2002 přesáhl 
celkový obrat Virgin Group 4 miliardy liber 
a sám Richard má, podle Sunday Times, 
celkové jmění v hodnotě 3 miliardy liber. 

Mimoobchodní aktivity

Dobročinnosti se Branson věnoval již od 
založení zmíněného Poradenského centra pro 
studenty a v současné době je správcem celé 
řady charitativních organizací včetně Virgin 

Healthcare Foundation. Tato nadace v součas-
né době vede mezi zdravotními dobročinnými 
organizacemi a na svém kontě má kampaně 
proti AIDS či kampaň „Rodiče proti kouření“ 
zaměřenou na omezení reklamy tabákových 
výrobků. Celkem se jí podařilo získat přes 100 
milionů liber na dobročinné účely. Richard je 
též patronem Mezinárodních záchranných 
sborů, což je jedna z opravdu nezávislých zá-
chranných organizací se sídlem v Anglii. Jejím 
účelem je pomáhat při živelných i jakýchkoliv 
jiných katastrofách. Sbor pomáhal kupříkladu 
při zemětřesení v Íránu v roce 2003 nebo při 
záplavách v Mozambiku v roce 2000. 
Během svého života přišel Richard do kontak-
tu i s politikou. Za vlády Margaret Tatcherové 
obdržel velmi netradiční post „smetištního 
cara“ a jeho úkolem bylo udržovat Británii 

uklizenou. V roce 1999 se Richardovi dostalo 
velké pocty, když ho královna Alžběta pový-
šila do rytířského stavu za přínos britskému 
podnikání. A tak se z Richarda stal Sir Richard 
Branson. V roce 2004 zvažoval kandidaturu na 
post starosty Londýna, ale nakonec od svého 
záměru upustil. Zajímavostí je, že když se 
v Británii zjišťovalo, koho by lidé rádi měli jako 
ministerského předsedu, první volbou byl Tony 
Blair a druhou Richard Branson. 
Do veřejného povědomí se Branson za-
psal kromě svých obchodních aktivit i svou 
kratochvílí v překonávání různých světových 
rekordů. V roce 1986 se mu podařilo pře-
plout Atlantický oceán za nejkratší dobu 
vůbec. O rok později tuto cestu zopakoval, 
ale tentokrát v balonu jménem Virgin Atlantic 
Flyer. Tehdy padly hned dva rekordy. Jednak 
se jednalo o vůbec první let horkovzdušného 
balonu přes oceán a Atlantic Flyer byl největší 
balon na světě. Mezi roky 1995 a 1998 se 
Richard pokusil obletět v balonu Zemi, ale kvůli 
špatnému počasí se to nezdařilo. 

Do vesmíru 

Leč touha po nevšedních zážitcích Richar-
da rozhodně neopustila, a tak se 
rozhodl vydat vstříc novým obzorům, 
tentokráte do samotného vesmíru 
– 25. září 2004 oznámil Branson 
založení společnosti Virgin Galac-
tic, jejímž polem působnosti bude 
vesmírná turistika. Za tímto účelem 
bude společnost využívat technologii 
SpaceShip-One, první vesmírné lodi 
postavené ze soukromých zdrojů. Na 
tomto projektu se kromě Richarda 
podílí i spoluzakladatel Microsoftu 
Paul Allen a americký vesmírný inže-
nýr Burt Rutan. 
Podle BBC by měly vesmírné lety pro 
veřejnost začít někdy během roku 
2007. Do té doby plánuje Richard 
nechat zkonstruovat pět větších verzí 
lodi SpaceShipOne, z nichž každá by 

měla nést pět pasažérů. Avšak cesta do kos-
mu nebude jen tak samo sebou. Před startem 
budou zájemci muset projít týdenní předstar-
tovní přípravou. Startovat se má z pouště 
Mojave v Kalifornii a samotný let má trvat tři 
hodiny, z toho pasažér zažije tříminutový pobyt 
v beztížném stavu. Nebude se tedy jednat 
o cestu na oběžnou dráhu, ale o tzv. subor-
bitální let. Je ale nutno podotknout, že takový 
výlet bude poněkud „drahá sranda“. Cena 
lístků se bude pohybovat kolem 100 000 liber. 
Jedno je jisté, Richard má s Virgin Galactic vel-
ké plány: „Pokud to bude úspěch, přesuneme 
se ke skutečným orbitálním letům a potom, 
možná, tam nahoře postavíme hotel.“ 

Ondřej Šmejkal

Foto: ČTK

RICHARD BRANSON JE VSKUTKU POZORUHODNÁ OSOBNOST. POKUD 
ZROVNA NEROZŠIŘUJE SVÉ PODNIKATELSKÉ IMPÉRIUM, CESTUJE KOLEM 
SVĚTA V BALONU, NEBO LÉTÁ DO VESMÍRU. ODTUD PRAMENÍ I JEHO RE-
PUTACE. PRO NĚKOHO PŘEDSTAVUJE IDOL A VZOR HODNÝ NÁSLEDOVÁNÍ, 
DALŠÍ HO VNÍMAJÍ JAKO PROTOTYP PODNIKATELE PRO NOVÉ MILÉNIUM.

„...přesuneme se ke skutečným 
orbitálním letům a potom, možná, 

tam nahoře postavíme hotel.“

CESTA K ÚSPĚCHU
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Tradice komorového JARMARKU pokračuje

I když se říká, že pokračování nikdy 
nepřekoná první díl, v případě JARMARKU 
to platí právě naopak. Vyplývá to nejen 
z našeho subjektivního názoru, ale přede-
vším z reakcí vystavovatelů, návštěvníků 
a hostů. Akce byla spíše neformálním 
setkáním, jehož hlavním cílem bylo poskyt-
nout členům Hospodářské komory České 
republiky možnost seznámit se se svými 
potenciálními partnery i možnou konku-
rencí a představit si navzájem produkty 
a činnosti svých společností. Setkání 
tohoto druhu by mělo přispět k navázání 
potřebných kontaktů i nové spolupráce, 
k výměně zkušeností z podnikání a rozšíře-
ní možností pro rozvoj podnikatelské obce. 
Program druhého JARMARKU byl rozdělen 
do dvou vzájemně se doplňujících a nava-
zujících částí. V první oficiální části podni-
katelé představovali své služby a produkty, 
předávali si zkušenosti a řešili problémy, 
které se v současné době v podnikání 
vyskytují. Na zahájení 2. komorového JAR-
MARKU plynule navázalo otevřené setkání 
redakční rady časopisu HK ČR   
Komora.cz. Dalším zajímavým bodem 
programu bylo zasedání Euroklubu Hos-
podářské komory ČR, spojené s besedou 
na téma Budoucnost malých a středních 
podniků v Evropské unii. Oficiální část
byla zakončena tiskovou konferencí, kterou 

iniciovalo Zastoupení Evropské komise v ČR 
na téma Charta malých a středních podniků. 
JARMARK byl uzavřen tombolou se zajímavý-
mi cenami pro vylosované účastníky. Všichni 
účastníci měli navíc možnost využít ochut-
navky vín, tradičních českých cukrovinek, 
masných výrobků, atd., vše z produkce členů 
Hospodářské komory ČR, takže vystavující fir-
my mohly prezentovat své výrobky „in natura“. 

Velký dík patří také všem partnerům, jejichž 
podpory si velmi vážíme. Partnery JARMAR-
KU byli:
Generální partner – Živnostenská banka 
UniCredit group.
Hlavní partneři – Rozhodčí soud při HK ČR 
a AK ČR, InMP. 
Partneři – EGAP, TÜV, Euroklub HKČR, 
Zastoupení Evropské komise v ČR, CEBRE. 
Mediální partneři –  Komora.cz, Podnikatel, 
České stavebnictví 2006, EuroFirma, MM 
Průmyslové Spektrum, PROFIT, HOTELRE-
VUE&Gastronomický magazín, Prosperita. 
Partneři neoficiální části – Alfa language 
clubs Praha, Dun&Bradstreet, SOU společ-
ného stravování U Krbu, nakladatelství Sagit, 
ASPI, PROFESIONAL PUBLISHING, Mana-
gement Press, dále Top Hotel Praha, Znovín 
Znojmo, hotel Tři věžičky, Mezinárodní hudební 
festival Pražský podzim, Vinařství Vondrák.

Příloha věnovaná druhému komorovému JARMARKU přináší 
několik reportáží z proběhnuvších konferencí, zajímavé roz-
hovory s vystavovateli a partnery JARMARKU, v neposlední 
řadě se zmíníme o průběhu redakční rady časopisu Komora.cz 
a o tombole. Vrátíme se také k dotazníkům, jejichž zpracování 
přinese zajímavý přehled a důležité informace nejen pro orga-
nizátory. 

Živnostenská banka, a.s.
Seznamte se s nejstarší českou bankou, založenou v roce 1868, jež 
více jak 130 let symbolizuje nejlepší tradice bankovnictví v naší zemi.
Majoritním akcionářem Živnostenské banky, a.s., je od roku 2003 
banka UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit). UniCredit je přední, dyna-
mická a velmi efektivní evropská finanční skupina s kapitálovou silou,
špičkovým know-how a jasnou strategií v zemích střední a východní 
Evropy, které se staly nebo stanou členy Evropské unie.

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je jediným stálým rozhodčím sou-
dem s obecnou působností a může tedy rozhodovat majetkové spory 
bez ohledu na věcnou nebo místní příslušnost, vyjma sporů vzniklých 
v souvislosti s konkurzem či vyrovnáním nebo exekucí.

Novinkou druhého JARMARKU bylo i to, že se konal čás-

tečně na venkovní terase, tedy ono „open air“.

Své vynikající výrobky nabízeli na JARMARKU učni Střední-

ho odborného učiliště gastronomie z Prahy 10.

Návštěvníci měli možnost ochutnat vína z Vinařství Vondrák.

Jak správně
vybrat 
a řídit tým

Tento projekt, jehož jediným žadate-
lem a realizátorem je Hospodářská 
komora ČR, oficiálně začal v květnu
letošního roku a zaměřuje se na roz-
voj systému kvalitního, uznávaného 
a uplatnitelného vzdělávání v oblasti 
personálního řízení. Realizován je 
v rámci programu JPD3 pro cíl regi-
onu NUTS 2 hlavního města Prahy. 
Podnikatelská Akademie potrvá dva 
roky, získaný grant na realizaci pro-
jektu dosahuje téměř osmi milionů 
korun. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR.
„Vzdělávání je jedním ze čtyř pilířů 
strategie hospodářské komory pro 
toto období. Z tohoto důvodu se 
velmi zabýváme rolí podnikatele jako 
zaměstnavatele,“ řekl tajemník úřadu 
Hospodářské komory ČR Vladimír 
Šiška.
Cílem projektu je vyškolení perso-
nalistů – laiků, kteří získají základy 
v problematice personálního řízení 
během své praxe ve firmách. „Oblast
personalistiky je v malých a střed-
ních podnicích často vykonávána 
lidmi bez formálního personálního 
vzdělání, vykonávají ji většinou přímo 
majitelé nebo zaměstnavatelé,“ říká 
manažerka projektu Pavla Brtníková. 
Správný výběr zaměstnanců a per-
sonální politika firmy přitom podle
ní hrají významnou roli v posilování 
konkurenceschopnosti firmy a jejím
dalším rozvoji. Projekt se proto 
zaměřuje na sektor malých a střed-
ních firem, kterým umožní doplnit si
informace o personálním řízení pod-
niku. Druhou cílovou skupinou jsou 
profesní asociace a komory, jejichž 
prostřednictvím bude projekt poslé-
ze distribuovat informace správného 

řízení firem mezi další skupiny pod-
nikatelů. Specifikace cílení informací
podle konkrétního oboru je důležitá, 
protože například oblast služeb vy-
žaduje jiný přístup pořízení lidských 
zdrojů než třeba oblast výroby nebo 
těžkého průmyslu.
„Hospodářská komora se touto 
i dalšími aktivitami stále významněji 
podílí na celoživotním vzdělávání 
podnikatelů. Uvědomujeme si, že 
na podnikatele jsou kladeny značné 
požadavky na šíři spektra znalostí 
nutných k tomu, aby mohl vykonávat 
svou profesi. Ať už se jedná o oblast 
daní, znalost norem, předpisů 
a vyhlášek, ochranu spotřebitele či 
bezpečnost práce. Je přirozené, 
že menší subjekty nemají možnost 
zabývat se personalistikou nějak 
podrobněji. Díky Podnikatelské Aka-
demii mohou zaměstnavatelé získat 
alespoň rámcové informace o tom, 
jak vést tým lidí, jakými kritérii se řídit 
při výběru nových pracovníků,“ uvedl 
Šiška.
Součástí projektu je také vytvoření 
e-learningového portálu jako ná-
stroje moderního vzdělávání. Kurzy 
jsou zdarma a vzdělávací moduly 
budou bezplatně poskytovány 
všem zúčastněným personálním 
pracovníkům pro jejich další použití 
v podnicích. 
Hlavním výstupem projektu bude 
analýza o přístupu podnikatelů 
k otázce celoživotního vzdělává-
ní. Podobný projekt hospodářská 
komora již nyní realizuje v Hradci 
Králové. „Rozjíždíme i projekty pro 
ostatní území České republiky,“ 
prohlásil tajemník Šiška.

Viktorie Plívová a Táňa Švrčková

Hospodářská komora ČR 
uspěla s projektem 
Podnikatelská Akademie 
pro personální řízení a vyškolí 
v Praze 650 podnikatelů. 

AC/DC vyber si tým

Hana Kyrianová, Jan Gruber, Alfa 
Publishing
Seznamte se s personalistkou Klá-
rou, která stojí před úkolem vybrat 
několik desítek nových zaměstnanců. 
Poutavou formou příběhu, který se 
odehrává v desítkách firem každý
den, vás provedeme nástrahami 

získávání a výběru zaměstnanců. Kniha je příručkou pro ty, kteří 
problematiku posuzování lidí při získávání nových zaměstnanců 
(AC) a rozvoje lidí ve firmě pomocí (DC) znají jen z části, nebo se
s metodami nesetkali a potřebují se v nich zorientovat. 

Umění koučovat

Petr Parma, Alfa Publishing
Praktická příručka systematického 
koučování, příručka, kterou lze přímo 
použít v praxi. Zájemcům o koučová-
ní kniha ukáže, jak rozpoznat kouče 
od toho, kdo jen využil moderního 
názvu. Náhled do kuchyně syste-
matického koučování může člověku 

umožnit být kompetentnějším, náročnějším partnerem kouče. 
Systematické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče
i koučované, profesionály, studenty a veřejnost.

Jaký jste typ osobnosti? – Šest-
náct typů podle charakteru a tem-
peramentu, Grada

David Keirsey, Marilyn Bates, Grada
Lidé se mezi sebou zcela zásadně liší. 
Z obecného hlediska mají tyto rozdíly 
pozitivní význam. Jak se neztratit 
v různorodosti a pestrobarevnosti 
lidských povah? Třeba právě s po-
mocí zde předložené typologie MBTI 

(Myers-Briggs Type Indicator), která popisuje 16 typů osobnosti 
člověka kombinací osmi charakteristik. Poradí vám například, 
pro jakou práci se hodíte, a jste-li na vedoucí pozici, pro jaký typ 
práce se hodí vaši zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání. Zjis-
títe také, co vás motivuje, co je pro vás v životě optimální, čemu 
byste se měli naopak vyhnout. Poznejte lépe sebe i druhé a vy-
užijte svých schopností a odlišností ke zlepšení svého života.

Uvedené knihy si můžete objednat na dobírku na adrese:  
sanchezova@komora.cz

Nabízíme vám pro inspiraci 
pár knižních typů.
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Zahájení JARMARKU 
aneb slova zasvěcených

Do budoucna  
lepší podmínky pro podnikatele

Robert Szurman, náměstek ministra 
průmyslu a obchodu, nastínil součas-
ný stav české ekonomiky, která zažívá 
nebývale úspěšné období. Bylo dosaženo 
většího souladu mezi základními ekono-
mickými parametry, ke kterým mimo jiné 
patří ekonomický růst, cenová stabilita, 
vnitřní a vnější rovnováha a také zvyšování 
zaměstnanosti. Na pozitivních výsledcích 
české ekonomiky se podílejí především 
podnikatelé, malé a střední podniky. 
Úspěšně a efektivně funguje celá řada pro-
gramů podpory, které se zaměřují právě na 
sektor malých a středních podniků. „Ope-
rační program Průmyslu a podnikání MPO 
se soustřeďuje na rozvoj podnikatelského 
prostředí a rozvoj konkurenceschopnosti. 
Na období 2007–2013 je nově připravován 
Operační program Podnikání a inovace. 
Bude zahrnovat tři základní priority, a to 
podnikání a inovace, prostředí pro podni-
kání a inovace,  a také služby pro rozvoj 
podnikání,“ uvedl Robert Szurman. V dub-
nu roku 2006 vláda schválila koncepci 
malého a středního podnikání pro období 
let 2007–2013. Je zaměřená na posilování 
konkurenceschopnosti, zlepšování podni-
katelského prostředí, rozšiřování a zkva-
litňování infrastruktury pro rozvoj MSP. 
Díky spolupráci státní správy a zástupců 
podnikatelů bylo již dosaženo konkrétních 

cílů, podařilo se zjednodušit 
a urychlit zápisy do obchod-
ních rejstříků. Za několik 
týdnů začnou fungovat při 
živnostenských úřadech tzv. 
centrální registrační místa, 
která umožní podnikatelům 
od roku 2007 vyřizovat 
záležitosti se státními úřady 
z jednoho místa prostřednic-
tvím jednoho formuláře. 

Podpora malých a střed-
ních podniků

Tomáš Hruda, generální ředitel agen-
tury Czech Invest poznamenal, že jsou 
to právě malé podniky, které tvoří páteř 
ekonomiky, její flexibilitu a zároveň stabilitu. 
„To, že je ČR dnes členem EU a že máme 
k dispozici mnoho zajímavých nástrojů 
podpory, bereme jako samozřejmost, také 
často samozřejmě chápeme všechny mož-
né vznosné fráze a ideály, na kterých je EU 
postavena. Já si ale myslím, že podnika-
telé žijí v reálném světě, a proto musíme 
podnikatelům nabídnout řešení v každé 
konkrétní situaci.“  

Exportní poradenství  
je doposud popelkou

Vize Ivana Jukla na postu generálního 
ředitele agentury CzechTrade je jasná 

Prezident HK ČR Jaromír Drábek ve své úvodní řeči uvedl, že 
je vhodné mít připravenou platformu pro vzájemné setkávání 
členů HK ČR a podnikatelů. HK ČR chtěla poskytnout příleži-
tost, kde mohou podnikatelé nabízet své služby ostatním ko-
legům, ale také diskutovat o věcech, které je trápí a společně 
nalézat řešení. 

– CzechTrade chce být firmou poskytující 
českým firmám dokonalé zázemí především 
v podobě komplexního poradenství, aby 
firmy skutečně dokázaly vyhodnotit svou 
možnosti a aby se dostaly na zahraniční trh. 
Chceme naše služby nadále zkvalitňovat, 
poskytovat firmám daleko větší komfort, 
než doposud poradenstvím, které je u nás 
obecně takovou popelkou, a je nám jasné, 
že stále více českých firem se na exportní 
poradenství dívá skrze prsty. Právě jim 
chceme ukázat přímou užitečnost tohoto 
nového produktu. Chceme být zákazníkům 
blíže, což se odráží ve společném projek-
tu s HK ČR. Od 1. července se můžeme 
pochlubit již 13 regionálními exportními 
místy. Tento projekt právě přispěje k vět-
šímu komfortu našich klientů,“ uzavřel své 
vystoupení Ivan Jukl. 

Máme co nabídnout

Jan Boček, vrchní ředitel pro marke-
ting, promluvil jménem Živnostenské 
banky, která byla generálním partne-
rem druhého komorového JARMARKU 
a hlavním partnerem HK. „Živnobanka 
chce tímto partnerstvím vyjádřit dlouho-
dobou strategii v oblasti podpory MSP. 
Živnobanka je nejstarší bankou v ČR a je 
to nejenom její jméno a tradice, která ji 
předurčuje k orientaci pro tento segment 
podnikání. Je to i její vlastní italská 
skupina Unikredit, která je v současnosti 
nejrychleji rostoucí finanční skupinou v Evro-
pě, “ řekl. O síle Živnostenské banky vypovídá 
i úspěšná akvizice rakousko–německé 
skupiny HVB v loňském a letošním roce. „Po 
úspěšném spojení s HVB ČR, které probíhá 
v tomto roce, se stáváme čtvrtou největší 

bankou v ČR. My tímto spojením chceme na-
dále podporovat MSP a myslíme si, že máme 
tomuto segmentu co nabídnout,“ uvedl Jan 
Boček na závěr zahájení druhého komorové-
ho JARMARKU.

Založit si vlastní firmu je výhodné
V odpoledních hodinách druhého komorového JARMARKU 
proběhlo otevřené setkání Euroklubu při HK ČR spojené  
s besedou o budoucnosti malých a středních podniků v EU.  
Navázala na ni pak  tisková konference na téma Charta  
malých a středních podniků. 
Tuto chartu přijaly hlavy států a předsedové 
vlád EU v roce 2000 jakožto základní nástroj 
pro podporu podnikatelského ducha a kon-
kurenceschopnosti. Shoda mezi diskutujícími 
panovala v tvrzení, že úspěch evropské politiky 
v oblasti MSP je velmi důležitý, protože růst 
a celkový úspěch evropské ekonomiky závisí 
právě na malých a středních podnicích (MSP).

MSP a budoucnost Evropy

Konferenci otevřel Peter Wragg, vedoucí 
oddělení informací a komunikace Evrop-
ské komise. Svůj projev zahájil několika fakty 
o malých a středních podnicích v Evropské 
unii: „V EU je více než 23 mil. MSP, které 
vytvářejí něco kolem 75 mil. pracovních míst. 
A jak jistě také víte, hlavním cílem evropské 

politiky je vytvářet nové pracovní příležitosti. 
Člověk nemusí být zrovna vysoce inteligentní 
na to, aby odhalil fakt, že hlavní prostor pro 
vytváření nových pracovních příležitostí je 
právě v sektoru MSP,“ uvedl. Problémem je, že 
více než polovina obyvatel EU se ani nezamys-
lela nad tím, že by si založili vlastní společnost. 
Tuto situaci musíme podle Wragga změnit 
a musíme přesvědčit naše občany, že mít 
vlastní firmu je výhodné. Dalším problémem
je přílišná regulovanost evropské ekonomiky 
obecně. A tato skutečnost dopadá na MSP 
mnohem více než na velké společnosti. Jenom 
snížení administrativní zátěže by v důsledku 
umožnilo vytvořit 1,5 mil. pracovních příleži-
tostí. Evropská komise se snaží zvyšovat podíl 
strukturálních fondů, které jsou zaměřeny na 
růst a tvorbu pracovních příležitostí mezi MSP. 

Dále například reviduje pravidla konkurence 
tak, aby lépe pracovala ve prospěch MSP. To 
je tedy několik věcí, které můžeme udělat pro 
zlepšení podnikatelského prostředí v Evropě. 
Nemůžeme toho dosáhnout sami, jde to jedině 
ve spolupráci s národními vládami, státními 
organizacemi a soukromým sektorem.
 
Prosazujeme nepřímé podpory podnikání

Jaromír Drábek, prezident Hospodářské 
komory ČR, se vrátil k problematice snižování 
administrativní zátěže. V České republice jsou 
vyhodnoceny náklady na administrativní zátěž 
v podnikatelské sféře na 90 mld. Kč ročně, 
proti tomu na podporu MSP je u nás ve státním 
rozpočtu vyčleněno 5 mld. Kč. Ve vládě se mluví 
o snížení administrativní zátěže v podnikání o 20 

EGAP
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vznikla v červ-
nu 1992 jako státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování 
vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným 
s vývozem zboží a služeb z České republiky. Společnost EGAP se 
stala součástí systému státní podpory exportu a poskytuje pojišťova-
cí služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich velikosti, 
právní formy a objemu pojištěného vývozu. 

TÜV CZ, s.r.o.
Inspekční a certifikační orgán. Posuzování shody, posuzování a cer-
tifikace systému managementu, služby v oblasti technických zařízení
a činností, školení, značka TÜV pro výrobky a systémy managementu, 
certifikace obchodníků po internetu, ověřování obchodu s emisemi,
certifikace stavebních dodavatelů, certifikace ISO.

Jaromír Drábek, Ivan Jukl a Tomáš Hruda (zprava).

Mezi diváky soustředěně naslouchali také viceprezidenti HK ČR 

Petr Kužel a František Holec (zleva).

Jan Boček, Robert  Szurman a Vladimír Šiška (zprava).
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Znovín Znojmo a.s. se sídlem 
v Šatově je pokračovatelem 
tradiční výroby vína z vinné 
révy, pěstované po staletích na 
úrodných, průmyslovými emisemi 
nezatížených vinicích Moravy.

Časopis Komora.cz vydává 
v nákladu 20 000 výtisků 
Hospoářská komora ČR a je 
určen především jejím členům 
a podnikatelské veřejnosti. 
Vychází 11x ročně.
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procent. Že je 20 procent z 90 mld. mnohem 
větší číslo než to, které nabízejí přímé podpory 
podnikání, je zcela jasné. Právě proto HK ak-
centuje nepřímé podpory podnikání. Až v druhé 
řadě jsou přímé podpory. Beseda, kde se sešli 
zástupci jak podnikatelů, tak státní sféry a před-
stavitelů EU, ukázala společný zájem konkrétní-
mi kroky v této oblasti dále postupovat. Jedním 
z konkrétních výstupů bylo zřízení jednotného 
registračního místa pro podnikatele, aby tak tito 
hlásili své povinnosti vůči státní správě na jed-
nom místě. Není to otázka revolučních změn, ale 
konkrétních kroků pro snižování všech možných 
nároků státní správy vůči podnikatelské veřejnos-
ti tam, kde to není nezbytné. 

Éra vymačkaného citronu

František Holec, předseda sdružení drob-
ných, malých a středních zaměstnavatelů 
ve stavebnictví a viceprezident HK ČR, vidí 
postavení malých a středních podnikatelů ve 
stavebnictví jako velice problematické. Ptáme 
se, proč k tomu dochází? Velké nadnárodní 
společnosti se začaly zbavovat svých řemeslníků 
a radí jim, aby se stali podnikateli, čímž by si je 
mohly lépe zavázat obchodní smlouvou a nemu-
sely dodržovat např. čtyřicetihodinové pracovní 
týdny. Tento malý podnikatel je pak vymačkáván 
jako citron – nastává éra vymačkaného citronu, 
protože každý nadnárodní podnik umí udělat 
takovou smlouvu, kterou malý a střední podni-
katel neumí ani obsáhnout. „A proto si myslíme, 
že by tito malí a střední podnikatelé měli mít 
určitou podporu od státu prostřednictvím svých 
organizací a ty by měly poskytovat informace, co 
je nového v legislativě, ve směrnicích a normách 
EU, “ uvedl. 

Potřebujeme nadnárodní společnosti

Břetislav Ošťádal, předseda Asociace ma-
lých a středních podniků a živnostníků ČR, 
radikálně prohlásil, že z podpory podnikání se 
pomalu stává folklor – pouze se o tom mluví 
a tancuje se kolem toho, a skutečnost je úplně 
jiná. Malé a střední podnikání jako takové je ve 
své podstatě v Evropě na úbytě. „Budeme mít 
velké problémy, protože velké společnosti se 
odstěhují tam, kde budou mít levnou pracov-
ní sílu, suroviny atd. My nemáme konkurenci 
v USA, ale v Asii, a to obrovským způsobem. 
Velké koncerny se na nějakou dobu nastěhovaly 
k nám, ale pomalu se začínají poohlížet, že se 

přestěhují do Číny, do Indie, kde se podniká 
úplně jinak, s nízkými náklady a žádnou regulací. 
V tom vidím obrovský problém, který nás bude 
čekat, protože malý a střední podnikatel musí 
pro někoho dělat. S podporou MSP, úpravou 
legislativy, podmínek pro podnikání a regulacemi 
by se mělo dělat něco velmi rychle, protože za 
chvilku nebude co a pro koho vyrábět a my se 
mezi sebou neuživíme. Zkrátka potřebujeme vel-
ké nadnárodní koncerny, aby měl malý a střední 
podnikatel pro koho dělat, “ zdůraznil.

Informace pro podnikatele

Martin Duda z České podnikatelské re-
prezentace při EU (CEBRE) souhlasil s tím, 
co řekl Břetislav Ošťádal, a navíc se také dotkl 
tématu, nakolik se Chartu MSP daří naplňovat. 
Vyzdvihl řadu konkrétních opatření, která míří 
do oblasti rozvoje lidských zdrojů, vytváření lep-
ších podmínek a podpůrných mechanismů pro 
podporu podnikání a zároveň opatření směřující 
k lepší, transparentní legislativě. „Chci říci, že 
je dobré, že sedíme u jednoho stolu s dalšími 
členskými státy a že se můžeme podílet na vy-
tváření pravidel, která potom ovlivňují podnikání 
českých MSP. Aby byli malí a střední podnika-
telé i profesní organizace v obraze, spouštíme 
informační portál Na stopě, kde informujeme 
o současné evropské legislativě, kterou považu-
jeme pro české podniky za důležitou, “ prohlásil 
na závěr svého proslovu Martin Duda.

Kritický pohled na závěr

Pavel Telička, bývalý komisař Evropské unie, 
v reakci na diskuzi naznačil, že problematika 
MSP je mnohem složitější. Například onen 
často zmiňovaný problém regulace je nutné 
nazírat i z jiných úhlů. Sám ho vidí takto: „My 
především musíme hovořit o kvalitě regulace, 

co a jak upravuje, jak je tvořená a jak jsou 
vyhodnocovány dopady. Já bych varoval 
před populárním deregulatorním prostředím, 
rozumím administrativním nákladům, to je 
jednoznačné a rozumné, jak na úrovni ČR tak 
i EU. Dále, mezinárodní společnosti budou 
odcházet ze dvou důvodů: nejen kvůli levnější 
pracovní síle, půjdou na větší trh a půjdou tam, 
kde bude kvalitnější propojení výrobní základny 
s vědeckovýzkumnou základnou. A to je 
problém Evropy, to je to, co není dostatečně 
ošetřené jak na úrovni unijní, tak na úrovni 
české.“ Takzvané klastry, tedy celky, kde jsou 
v harmonii konkrétní podniky odvětví, vzdělá-
vací a vědeckovýzkumné ústavy, bohužel ty 
nejlepší, nejpropracovanější, ty, kde je nejkratší 
cesta od myšlenky k realizaci, jsou v Americe. 
Proč to nefunguje u nás? „Protože myslíme 
jinak! Protože vzdělávací zařízení, univerzity, 
výzkumné ústavy nemyslí jako firmy. Přitom
musí přemýšlet o tom, co podnik skutečně 
potřebuje, musí tam být manažeři, kteří jsou 
s podnikovou sférou propojeni. Problém je na 
úrovni myšlení, v tom, jak ty problémy vnímá-
me na úrovni celé EU, a pokud toto nebudeme 
schopni zajistit, tak skutečně, jak říkají kolego-
vé, budou ty podniky odcházet, “ uvedl. 

1. Jak hodnotíte organizaci JARMARKU   
    a celkovou účast?
2. V čem spatřujete hlavní přínos 
    letošního JARMARKU?
3. Myslíte si, že se zúčastníte příštího 
   JARMARKU, a co byste si přáli změnit?
4. Jakou formou spolupracujete s HK?

Živnostenská banka, Tomáš Kovařík  
a Pavel Tomeček
1. Jsem mile překvapen, jak je JARMARK 
organizovaný. Co se týká účasti, mohu říci, že 
prostory, které jsou k dispozici, jsou maxi-
málně využity. Být tady více lidí, bylo by to asi 
nepraktické.
2. Měli jsme možnost se setkat jednak se čle-
ny HK a jednak s návštěvníky přímo z řad pod-
nikatelů. Někteří nás oslovili a my se jim snažili 
maximálně vyjít vstříc, poskytnout konkrétní 
rady, zodpovědět otázky atd. Pro Živnobanku 
je to možnost prezentovat se jako partner pro 
živnostníky, malé podnikatele, protože jsme 
připraveni jim poskytnout finanční servis.
3. Já věřím, že ano, že budeme mít co nabíd-
nout, služby u nás jsou rapidně lepší a lepší 
každým dnem. Určitě si letošní JARMARK 
zanalyzujeme a budeme chtít nějaké zlepšení, 
aby to bylo víc aktivní, abychom mohli více na-
bízet své služby, ale to nebylo cílem této akce.

TÜV, Jana Bačinová
1. Jsme velmi spokojení s organizací, podpora 
byla už od začátku výborná.
2. Chtěli jsme se jako firma zviditelnit. Náš
zájem byl ukázat, že TÜV je nejenom pro 
velké firmy, které „mají“ na naše služby, ale
že se zaměřujeme hlavně na malé a střední 
podnikatele.
3. O účasti na dalším JARMARKU budeme 
uvažovat. Uvítala bych větší účast ze strany 
partnerů, firem atd., ale zase si myslím, že tyto
prostory toho více neumožňují. Našim cílem 
bylo se zviditelnit, a to se splnilo.
4. Spolupracujeme na různých úrovních, 
účastníme se akcí HK v různých regionech. 
Rádi bychom v tom pokračovali a spolupráci 
ještě posílili.

Alfa Language Clubs Praha, 
Ladislava Kotrbová
1. Je to moje první účast, jsme tady částečně 
pracovně, protože zajišťujeme tlumočení. Líbí 
se mi tu, organizace je dobrá, ale účast by 
mohla být vyšší, myslím, že by to mělo být více 
otevřené pro širší veřejnost.
2. Nedokážu ještě zhodnotit. 
3. Propagace by mohla být ještě lepší. 
4. Jsem dlouholetou členkou HK Prahy a teď, 
když jsem se přihlásila na JARMARK, ozvala 
se HK ČR s nabídkou tlumočení, takže je to 
první spolupráce.

EGAP, Vlastimil Nesrsta
1. Moje hodnocení je takové rozporuplné. Akce 
má určitě dobrý úmysl, není to špatný nápad 
udělat takovéto setkání na půdě hospodářské 
komory, ale když mám být upřímný, tak to pro nás 
moc velký efekt nemá. Nevíme přesně, čím to je. 
Může to být způsobeno tím, že tu nejsou úplně 
vhodné prostory na takovou akci. Možná tomu 
chybí jednotící linka. Z našeho pohledu je tady 
určitě nějaký problém, který nám brání říci, že by 
tato akce pro nás měla pozitivní efekt. Jsme tady 

samozřejmě rádi, protože rádi ve všem s hospo-
dářskou komorou spolupracujeme, ale když to 
vezmeme reálně, z hlediska byznysu, tak přínos je 
v podstatě nulový. Zúčastnili jsme se v zimě i teď na 
začátku léta, pokud jde o kontakty s ostatními, tak 
to vychází zhruba nastejno. Samozřejmě se zlepšila 
organizace, je tady více doprovodných akcí, než 
bylo v zimě. Je vidět, že už to není poprvé, ale z na-
šeho pohledu nějaký zásadní rozdíl mezi prvním 
a druhým ročníkem JARMARKU není. 
4. Spolupracujeme na velmi široké bázi. Hospo-
dářskou komoru považujeme za velmi důležitého 
partnera pro styk s podnikatelskou veřejností 
a také způsob, jak informovat podnikatele 
a exportéry o tom, co jim nabízíme. Rádi se 
účastníme všech akcí, spolupracujeme s časo-
pisem  Komora.cz, mimochodem náš generální 
ředitel vyhrál soutěž o název tohoto časopisu, 
a účastníme se a svým způsobem sponzoruje-
me a podporujeme sněm hospodářské komory.

Rozhodčí soud, Marie Moravcová 
1. Tento druhý JARMARK hodnotím velmi kladně, 
protože se mi moc líbí, jsem spokojená s návštěv-
ností, protože stánek rozhodčího soudu navštívilo 
mnoho nových klientů a já jsem všem poskytla 
užitečné informace, takže  ho hodnotím veskrze 
kladně. Právě proto, že jsem byla na prvním JAR-
MARKU, mohu srovnávat a myslím si, že tento 
JARMARK se povedl daleko lépe.
3. Chybí mi tady možnost osobních konzul-
tací, možnost dohodnout předem konzultace 
přímo s určitými firmami. JARMARKU by se
měly účastnit všechny HK v ČR, které by zde 
měly dostat určité informace. Rozhodčímu 
soudu jako takovému by se líbilo, kdyby mohl 
poskytnout informace většímu počtu klientů 
právě z této oblasti.
4. Vzhledem k tomu, že jsme Rozhodčí soud 
při HK a Agrární komoře ČR, tak samozřejmě 
spolupracujeme při všech těchto větších akcích. 
Zároveň spolupracujeme se všemi HK v ČR, 
pořádáme semináře, školení, ale pořád  podni-
katelé nejsou dostatečně informováni o rozhod-
čím řízení a rozhodčím soudu a všem, co s tím 
souvisí – a to je škoda právě pro podnikatele.

Názory, postřehy a reakce 
Na to, jak hodnotí druhý komorový JARMARK, jsme se zeptali 
některých z partnerů, kteří tuto naši akci podpořili.

Pavel Telička

Peter Wragg

Břetislav Ošťádal a Martin Duda (zprava).

Zástupci Živnostecké banky pánové Kovařík 

a Tomeček ochotně zodpovídali dotazy zájemncům 

o bankovní služby.

Aspi, a.s.
Produkty společnosti ASPI, a. s. jsou nepostradatelným pomocní-
kem při každodenní práci právníků, advokátů, daňových a účetních 
poradců a dalších odborníků poradenských kanceláří, státní správy 
a podnikatelských subjektů.

Hospodářská komora České republiky
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je subjektem zastu-
pujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitel-
nou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů 
– malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti 
komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory 
je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání 
v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Alfa Language Clubs
Jazyková škola s překladatelskými i tlumočnickými službami (angličtina, 
němčina, francouzština, ruština, španělština, italština, nizozemština, 
polština, portugalština, arabština a čeština pro cizince). Celostátní 
působnost.

SOU gastronomie
Vyučujeme obory kuchař, číšník a cukrář. Na všechny tříleté obory, 
které jsou ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem, navazuje 
nástavbové maturitní studium. Ve škole studuje celkem skoro tisíc 
žáků. Odborný výcvik žáci vykonávají v předních pražských hotelech 
a restauracích, například v hotelech Hilton, InterContinental, Praha, 
Diplomat, Mercure, v restauraci Nebozízek nebo v nejnovějších restau-
racích nového odbavovacího křídla letiště Ruzyně. 
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Co je v časopisu nového?

Šéfredaktorka časopisu Ilona Sánche-
zová úvodem zrekapitulovala vývoj časopisu 
Komora.cz, který vychází již sedmým rokem. 
Původně vycházel pod názvem Lobby, 
posléze Podnikatelské lobby, a aby nedochá-
zelo k záměně názvu těchto dvou titulů, byla 
vyhlášena soutěž mezi členy HK o nový název; 
výherním názvem se časopis pyšní od letošní-
ho ledna. Časopis za poslední tři roky prošel 
velkou obsahovou změnou; došlo k rozšíření 
stran, v současné době má 64 stran a dosáhl 
nákladu 22 000 výtisků. Obsahově se první 
polovina časopisu věnuje především tématům 
z podnikatelského prostředí, které HK zaštiťu-
je. Jedná se o rubriky věnované regionálním 
komorám, živnostenským společenstvím, 
servisu pro podnikaltele. Druhá část časopi-
su je lifestylová, kde si přijde čtenář také na 
své. Například v rubrice Cesta k úspěchu se 
seznámí s nejrůznějšími světovými osobnost-
mi a jejich podnikatelskými úspěchy, nechybí 
ani rubrika kultury, sportu, knižních novinek, 
křížovek a sudoku. Chystají se i nové rubriky, 
například Projekt od A do Z, který se sice již 
v časopisu objevil, ale nepravidelně. 

Jakub Rainisch, ředitel marketingu 
a komerčních služeb HKČR nastínil, že 
cílem časopisu  Komora.cz není jen to, aby 
se stal vnitrofiremním časopisem Hospo-
dářské komory ČR, kde budou prezento-
vány všechny její akce, ale i to, aby se stal 

periodikem, které bude zaměřeno směrem 
k podnikatelské veřejnosti. Časopis by měl 
nabízet praktické poradenství a ukázky 
z podnikatelského života, problémy, se 
kterými se podnikatelé běžně setkávají. 
Komora.cz by se měla stát diskuzní platfor-
mou pro členy i nečleny HK, kde se mohou 
navzájem reflektovat názory jak podnika-
telské veřejnosti, tak například veřejné či 
státní správy. Za tímto účelem byl časopis 
rozšířen, byla změněna jeho grafická úprava 
tak, aby byl zajímavý i pro inzerenty. 
Je třeba také zmínit, že v realizační fázi je 
zatím stánkový prodej, patrná je i snaha o roz-
šíření předplatitelské databáze.

Ti malí a ti velcí

Profesor Jaroslav J. Jirásek, velmi aktivní 
a redakcí vážený člen redakční rady, uvedl, 
že  Komora.cz je časopis, který odráží politiku 
Hospodářské komory ČR. Malé a střední 
firmy jsou podle jeho názoru podniky, které
určují chod světa, dokáží s menším množ-
stvím práce a kapitálu dosáhnout vysokých 
výkonů. Tvrdí, že malé podniky se budou 
domáhat svých požadavků a práv, budou 
stále potřebovat pomoc. Malý kapitál a velký 
kapitál nemají stejné názory na hospodářství: 
velký kapitál nasazuje vědu, inženýry, odborný 
management, má zájem na tom, aby se mu 

Časopis je dobrá platforma 
pro tlaky podnikatelského světa
Účelem neformálního setkání redakční rady časopisu Komora.cz 
bylo otevření prostoru pro diskuzi všech přítomných, zejména 
proto, aby redakce získala zpětnou vazbu od svých čtenářů, 
ale také proto, aby se dozvěděla zajímavé podněty pro témata, 
která by se mohla v příštích číslech objevit. 

kapitál rychle vrátil, proto trvá na všelija-
kých investičních výhodách. Žádá, aby 
měl zajištěno stavění, vedení, požaduje od 
státu silnice, dálnice, železniční dopravu, 
různá překladiště atd. Malý kapitál takové 
věci nemá. „Malé a střední podniky by měly 
dohánět světový vývoj. A ten mohou do-
hnat tím, že se sbližují, spojují, že vytvářejí 
celky, aliance, klastry. Důležité je obstát 
v konkurenci,“ uvedl Jirásek.

Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, 
přispěl do diskuze pohledem na dopravní 
infrastrukturu, která je podle něj krví MSP; 
infrastrukturu potřebují jak malé, tak velké 
firmy bez většího rozdílu. Dále se věno-
val otázce symbiózy malých a velkých 
podniků.
 „Symbióza malých a velkých podniků příliš 
nefunguje. Velké podniky mají pocit, že toho 
malého musí vyždímat. Ve Skandinávii se razí 
heslo, že podnikání je uměním podělit se.
Tam si velké podniky jistým způsobem pěs-
tují ty malé. Malý podnik musí mít kapitál 
nejen na své přežití, ale i na svůj rozvoj, ne-
boť s jeho rozvojem se zlepšuje služba, a ta 
služba samozřejmě je kvalitní pro velkého 
odběratele. To se u nás ještě ne tak úplně 
chápe a myslím si, že na těchto tématech 
se dá hodně pracovat. Časopis  Komo-
ra.cz má velké pole působnosti a může 
výrazně vstoupit do diskuze MSP. Do těch 
problémových věcí, které trápí nejen malé, 
ale i velké podniky,“ konstatoval Bartoš.

Úspěch s podporou státu

František Holec, další viceprezident 
HK ČR, dodal, že HK i prostřednictvím 
časopisu musí nastavit obsluhu pro drobné 
podnikatele, tzn. legislativu, obchodní 
právo, bezpečnost práce, normy a pravi-
dla. „Především je potřeba získat peníze na 
to, abychom se mohli zúčastňovat všeho 
dění v Evropské unii za malé podnikatele, 
tzn. tvorby norem a směrnic. K tomu je 
třeba změnit systém poskytování podpory 
malých a středních podnikatelů a dostávat 
více plošné podpory, nikoli individuální. 
Nutné je také snížení byrokracie,“ podotkl 
Holec. Nejlepší podporou MSP je podle 
jeho mínění legislativa na zlepšení podnika-
telského prostředí, dále otázka překonávání 
klišé a sociálního systému. „Polemický pro-

stor v časopisu je pro názory skutečných 
podnikatelů, aby sami přispívali, časopis 
je dobrá platforma pro tlaky podnikatel-
ského světa,“ řekl.
Jaroslav J. Jirásek dodal, že stát se má 
starat o to, aby podnikání bylo přirozené. 
Podnikat znamená inovovat. K tomu 
je třeba rozum, přemýšlení o věcech 
a zkušenost.
Generální ředitel agentury Czech- 
Trade Ivan Jukl zdůraznil, že podpora 
státu je informační, stát dává peníze do 
portálů, jako je například Businessin-
fo. Jako zástupce agentury ho nejvíce 
zajímá poradenství, což je v podstatě 
řešení, kudy se mají firmy ubírat, je to
pomocná ruka při vypracování byznys 
plánu. „Důležitý je přenos know-how ze 
zahraničí, překonat nedůvěru lidí k po-
radenství atd. Štěstí přeje připraveným, 
pokud mluvím o zahraničním obchodu. 
Máme exportní aliance, prezentujeme to 
jako úspěch s podporou státu,“ pozna-
menal.

Časopis a vy...

Z řad publika byla slyšet i děkovná slova 
– například za zveřejnění článku o foto-
grafických živnostech v boji s minister-
stvem vnitra a další zajímavé podněty na 
zpracování a zařazení nových témat do 
rubrik časopisu. Zasedání redakční rady 
ukončil její předseda Jaromír Drábek, 
prezident HK ČR, který se dostavil až na 
závěr. Zato přítomné potěšil dobrou zprá-
vou o tom, že se právě zúčastnil slavnost-
ního otevření Call centra, které bylo zřízeno 
v rámci čerstvě zahájeného projektu 
Institut trhu práce. Ale o tom až příště.
A na závěr jedna vše vystihující věta:  
Časopis Komora.cz je otevřený novým 
podnětům a polemickým názorům, díky 
nimž může naplnit své poslání, aby se 
nestal jen zdrojem informací pro uzavře-
ný okruh lidí, ale aby byl přístupný pro 
celou podnikatelskou veřejnost, protože 
právě pro ni tu je.

HJ

Vinařství Vondrák
Jsme rodinná firma s vinařstvím v rodině od devadesátých let. V sou-
časné době hospodaříme na 6 ha vinic. Naše vinice se rozkládají na 
jižních svazích břehu řeky Labe, půdy jsou kamenité, opukové, což 
příznivě ovlivňuje mikroklima ve vinici. Toto vše ve spojení s kvalitními 
evropskými odrůdami je předurčeno k výrobě špičkových přívlastko-
vých vín. 

Dun & Bradstreet, spol. s r.o.
D&B poskytuje informace o firmách z ČR a dalších 213 zemí světa.
Přístupem k největší celosvětové databázi, obsahující nejaktuálnější 
hodnocení o více než 100 mil. firem, získáte možnost kontrolovat své
obchodní partnery a vytvářet databáze vhodných potenciálů.

Jakub Rainisch, ředitel marketingu a komerčních služeb HK ČR, Jaromír Drábek, prezident HK ČR 

a Ilona Sánchezová, šéfredaktorka Komory.cz, při jednání redakční rady (zleva) .

O tom, že podnikat znamená inovovat, diskutoval člen redakční 

rady Jaroslav J. Jirásek.

Pavel Bartoš, který řídí Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslez-

ského kraje se sídlem v Ostravě, vnáší do časopisu polemického ducha 

v oblasti učňovského školství. Redakce si velmi váží i jeho osobní účasti 

na otevřeném jednání redakční rady, kde vyzval k pokračování názorové 

debaty v tomto oboru na stránkách našeho časopisu.

V popředí sedí Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při 

HK ČR a AK ČR, členka redakční rady, vedle Josef Škoda z inzert-

ního oddělení (zprava).

Chceme se aktivně účastnit dění v EU, často zdůrazňuje František 

Holec, viceprezident HK ČR.

Management Press, s.r.o.
Již téměř patnáct let působí na trhu odborné ekonomické literatury 
nakladatelství Management Press. Za tuto dobu si vybudovalo posta-
vení, jež ho řadí k lídrům tohoto oboru. Své knihy vydává pro mana-
žery, podnikatele, ekonomy, obchodníky, finančníky, poradce v řízení
a podnikání, podnikové právníky a personalisty, pro učitele i studenty 
těchto odborností.

MHF Pražský podzim, s.r.o.
V letošním roce vstupuje festival Pražský podzim do svého 16. roční-
ku. Za uplynulých 15 let na našich koncertech vystoupilo 79 orchestrů, 
110 dirigentů, 131 pěvců, 61 klavíristů, 35 houslistů, 25 violoncellistů, 
18 sborů, 6 komorních těles, 26 dalších instrumentalistů, jeden operní 
soubor a další tělesa.
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Vyvrcholením neformální části JARMARKU 
byla bohatá tombola. Ti účastníci, kteří vyplnili 
stručný dotazník týkající se 2. komorové-
ho JARMARKU, byli zařazeni do slosování 
o zajímavé ceny. Poděkování samozřejmě patří 
partnerům, kteří do tomboly věnovali čtyřia-
čtyřicet hodnotných cen. Generální partner 
Živnostenská banka darovala první cenu, 
kterou byl dárkový koš. Hlavní partneři – InMP 
HK ČR a Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR 
věnovali mobilní telefony a skleněnou kolekci. 
Partneři neoficiální části – Aspi, Management
press, Sagit, Profesional Publishing, Grada, 
Dun&Bradstreet, MHF Pražský podzim, Top 
Hotel Praha věnovali praktické ceny, napří-
klad dárkové poukazy, odbornou literaturu, 

vouchery i kolekce vážné hudby. První cenu si 
odnesl pan Milan Mejzlík. Jeho slova vystihla 
atmosféru v sále i myšlenky většiny zúčastně-
ných: „Cena v tombole mě příjemně překvapi-
la. Přeji úspěch při dalších akcích, chytré hlavy, 
šikovné ruce a dobrou náladu.“

Po ukončení neformální části ještě ti, kteří 
nespěchali domů, uvolněně diskutovali na 
terase i uvnitř sídla Hospodářské komory ČR. 
Jménem organizátora JARMARKU děkujeme 
všem, kteří se jej účastnili, kteří JARMARK 
pečlivě připravovali a sledovali, za jejich velkou 
snahu o dobrou věc. Věříme, že se akce 
podařila a na třetím komorovém JARMARKU 
se těšíme na viděnou.

A nakonec tombola

PŘÍLOHU AUTORSKY PŘIPRAVILI: 
HELENA JÍLKOVÁ A ALEŠ KOSINA.
FOTOGRAFIE:  MICHAL KRATOCHVÍL, MICHAL FOJT, 
ANDREA VOJÁČKOVÁ, ALEŠ KOSINA A HELENA JÍLKOVÁ.

I tentokrát jsme vám na JARMARKU rozdávali dotazníky, kte-
ré vypracovala marketingová agentura Cortex, abychom se 
dozvěděli, jak se vám tato akce líbí. Nabízíme vám nejčastěji 
uváděné odpovědi.

NEJVÍCE JSTE BYLI SPOKOJENI S:
• časem setkání
• místem konání
• organizací
• technickou podporou celé akce
• jedinečností akce

S ČÍM JSTE BYLI NESPOKOJENI?
• malým zastoupením výrobních firem
• prezentací nízkého počtu řemesel
• malým prostorem
• nedostatečnou propagací
• nízkou účastí
• omezenými parkovacími místy
• nízkou účastí firem z oblasti cestovního ruchu, hotelnictví apod.

CO JSTE OD JARMARKU OČEKÁVALI?
• navázání kontaktů
• zahraniční spolupráci
• účast administrativních správních orgánů
• možnost širšího spektra prezentací
• větší informovanost
• představení firmy
• konkrétní zakázky pro firmy
• neoborové setkání vhodných zákazníků
• setkání se zástupci HK ČR

CHYBĚLO VÁM NĚJAKÉ TÉMA, KTERÉ SE NEPROBÍRALO?
• legislativa
• nabídka vzdělávání pro podnikatele 
• cestovní ruch
• podpora drobného podnikání 
• zpětná vazba z prvního JARMARKU
• marketing a komunikace /vč. propagace/ HK a jejich členů navenek 
• budoucnost strukturálních fondů pro rok 2006 
• budoucnost MSP 
• součinnost zastupitelstev na podpoře MSP

Jak se vám líbilo na druhém JARMARKU?

„Na JARMARKU mi chyběla nabídka 
vzdělávání pro podnikatele a také 
mi chyběly velké orientační cedule u 
vchodu...“

„Od HK ČR bych čekal více propaga-
ce, agresivnější kampaň, informace  
o ní a jejích akcích v televizi, rozhlasu 
či v Hospodářských novinách...“

 „V příštím JARMARKU bych uvítal 
větší prostory, nejlépe jeden společný, 
kde se všichni mohou setkávat. Bylo 
by to více přehledné...“

Hlavní cenu panu Mejzlíkovi (zprava) předali Jiří Štegl, ředitel 

oblastní pobočky Praha Živnostenské banky a Vladimír 

Šiška, tajemník úřadu Hospodářské komory ČR.

Anonymní střípky 
z JARMARKU aneb 
názory ze zákulisí:

DĚKUJEME MARKETINGOVÉ FIRMĚ CORTEX ZA LASKAVÉ ZPRACOVÁNÍ JARMAREČNÍHO DOTAZNÍKU.

Profesional Publishing
Nakladatelství odborné literatury

GARANT-GASTRO, a.s.
Hotel - Restaurant Tři Věžičky se nachází 
u dálnice D1 (exit 112), směr Havlíčkův Brod 
- 500 m. Je vzdálen 7 km od města Jihlava 
směrem na Havlíčkův Brod u obce Střítež. 

48. mezinárodní 
strojírenský veletrh

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
CZ - 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
imt@bvv.cz 
www.bvv.cz/msv 
www.bvv.cz/imt

48. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

5. mezinárodní 
veletrh obráběcích 
a tvářecích strojůMěřicí, řídicí, automatizační 

a regulační technika

Záštita:

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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E-learning je forma výuky, která, jak ze samot-
ného názvu vyplývá, využívá výpočetní techni-
ku, resp. internet jako prostředek elektronické 
komunikace. Představuje tedy velmi vhodnou 
formu získávání vzdělávání pro podnikatele 
a další osoby, které nemohou investovat čas 
do klasických forem vzdělávání a získávání 
nových informací. E-learning je uplatnitelný 
i ve stávajícím klasickém školství (především 
vyšším a vysokém), jeho největší význam lze 
najít v rámci celoživotního vzdělávání, pro které 
je tato forma učení ideální.

Varianty e-learningu

E-learning má mnoho podob, v současné 
době se nejvíce uplatňují tyto:
První možností je online výuka přímo z we-
bových stránek, kam se uživatel připojí a kde 
jsou v podobě „formulářů“ uživateli před-
kládána data či naopak od něj vyžadována 
v případě přezkušování znalostí.
Další možností je stažení aplikace z internetu 
do osobního počítače a následné připojení do 
„databáze“ skrze program.
Třetí varianta e-learningu využívá fenoménu 
telefonování přes internet (rozšířen je pojem IP 
telefonie či zkráceně VoIP – Voice over Internet 
Protocol). Výuka probíhá s lektorem. Při použití 
web kamery je možný přenos obrazu, lekce 
se koná tedy přímo ve firmě, přičemž lektor
nemusí dojíždět a být v jedné místnosti spolu 
s účastníky. 

Otázkou je, zda považovat za e-learning různá 
výuková multimediální CD či DVD, která nejsou 
online provázána s webovými stránkami. Bez-
pochyby plní svou funkci, mezi klasické formy 
e-learningu však patřit nemohou. 

Výhody a nevýhody

Výhody jsou pochopitelné – největší jsou ty fi-
nanční – jde o úsporu prostředků za pronájem 
školících prostor, dopravu, ubytování, lektora, 
tisk materiálů. Nesmíme také zapomenout na 
náklady, kdy je osoba na školení a nevykonává 
svou práci. Další oblastí je úspora času – času 
na dopravu, na organizaci školení. Vzdělávaná 
osoba si sama volí dobu, kdy se chce učit, ab-
solvuje vzdělávání dle svých potřeb, postupuje 
svým tempem. Má tedy velikou svobodu, která 
zvyšuje efektivitu celého procesu. 

Nevýhodou pro mnohé potenciální uživatele 
jsou náklady na potřebné počítačové vybavení, 
ale také náklady na koupi kurzu, které mnohé 
odradí. 

Projekt

Na tuto situaci reaguje Hospodářská komora 
České republiky třemi projekty, v rámci nichž 
si budou moci zájemci vyzkoušet e-learning 
a zúčastnit se vzdělávacích kurzů pro podnika-
tele. To vše zdarma. Tyto projekty jsou spo-
lufinancovány Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky. Jedná 
se o projekty podnikatelských akademií: Aka-
demie Hradec, Akademie Liberec a Akademie 
pro personální řízení, jejichž náplní je, mimo 
jiné, spuštění e-learningového portálu. Ten 
bude spuštěn od září tohoto roku; od října do 
konce roku si pak zájemci budou moci zajít do 
otevřených vzdělávacích center s PC a připojit 
se zdarma na e-learningový portál. 

Vzdělávací centra

V rámci Akademie Hradec bude otevřeno 
vzdělávací centrum v Náchodě, v ul. Pod 
Montací 701 a provozovat jej bude společnost 
Univel-Kurzy PC. Učebna bude přístupna 
každé pondělí od 15. do 19. hod. a bude zde 
přítomný odborný personál, který méně zkuše-
ným uživatelům pomůže.
V Libereckém kraji bude vzdělávací centrum 
pro projekt Akademie Liberec provozovat 
společnost REGIOINFO, spol. s r.o. na ad-
rese Jablonecká 8/31 přímo v Liberci. Bližší 
informace zatím nejsou známy, budou včas 
zveřejněny na webových stránkách Hospodář-
ské komory České republiky. 
V Praze již vzdělávací centrum funguje, sídlí 
přímo v budově Hospodářské komory České 
republiky. Od září bude nabídka e-learningo-
vých kurzů dále doplněna.

Michal Vokurka

Foto: Ablestock

Aby se k nám turisté rádi vraceli
Projekt realizovaný v rámci programu JPD 3 za 
podpory prostředků EU, Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
je zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně v oboru
cestovního ruchu a návazných odvětvích v Praze 
cestou vzdělávání. Projekt TourismEduca je jedním  
z příkladů, jak může Česká republika efektivně  
čerpat prostředky EU. 

Projekt Hospodářské komory ČR nabízí 
zájemcům z oboru cestovního ruchu a na-
vazujících odvětví vzdělávací kurzy. Program 
kurzů je koncipován s ohledem na oblasti, kde 
je možné získané dovednosti rychle praktic-
ky zužitkovat. Nabídka zahrnuje pět kurzů, 
které obsahují vzdělávání v oblasti základních 
znalostí podnikatelského prostředí a podmínek 
podnikání v cestovním ruchu (CR), marketin-
gové dovednosti a postupy v podmínkách CR, 
reklamu, propagaci a PR v cestovním ruchu, 
komunikaci v krizových situacích a faktor 
bezpečnosti v CR – vše se zaměřením na pod-
mínky hlavního města Prahy. 

„Vzdělávání je jedním ze strategických pilířů 
Hospodářské komory ČR. Tuto oblast pova-
žujeme za klíčovou pro další rozvoj ekonomiky 
a zvyšování konkurenceschopnosti českých 
firem. Ve svých aktivitách se proto na oblast
vzdělávání podnikatelských subjektů budeme 
zaměřovat stále více. Již nyní se připravují či 
jsou realizovány projekty, které se touto oblastí 
zabývají. Jsem potěšen, že po prvním semes-
tru kurzů projektu TourismEduca můžeme 
projekt hodnotit jako úspěšný,“ uvedl prezident 
Hospodářské komory ČR, Jaromír Drábek.
„Projekt TourismEduca je podle mne úspěšný 
právě proto, že využívá nových technologií, 
uživatelsky přívětivého e-learningu, který 
umožňuje absolventům kurzu sebevzdělávání 
v kteroukoli dobu,“ upřesňuje tajemník úřadu 
Hospodářské komory ČR, Vladimír Šiška. 

Aktivní výuka hodnocena kladně
Proč právě podpora vzdělávání v cestovním 
ruchu? Cestovní ruch se jako odvětví národní-
ho hospodářství stává v České republice velmi 
významným faktorem dynamického rozvoje 
ekonomiky a značně se podílí na růstu HDP. 
Navíc je v ČR stále neuspokojivá kvalita služeb 
v cestovním ruchu. Trpíme nedostatečně 
rozvinutou infrastrukturou a nízkou kvalifikací
pracovníků, scházejí nám komplexní produk-

ty. Pokud se tyto faktory nepodaří vylepšit či 
eliminovat, povede to k poklesu konkurence-
schopnosti ČR v cestovním ruchu obecně.
První část seminářů TourismEduca proběhla 
jako cyklus bezplatných vzdělávacích kurzů 
pro podporu cestovního ruchu v Praze. Lektoři 
byly osoby podnikající v cestovním ruchu  
nebo odborníci aktivně pracující s nástroji, kte-
ré byly pro výuku využity. Frekventanti kladně 
hodnotili právě způsob výuky, který zahrno-
val množství praktických ukázek s využitím 
techniky jako např. natáčení před kamerou 
(nácvik v krizových situacích), práce s výpo-
četní technikou, GPS apod. „Proč jsme tento 
projekt konstruovali tak, že jsme školili nejen 
podnikatele v oblasti cestovního ruchu ale 
i pracovníky policie ČR a pracovníky veřejné 
správy? Protože cestovní ruch není pouze 
o tom přijet se podívat na památky, nakoupit 
a využít nějaké služby, ale je to komplex vjemů 
a činností, které člověk, když přijede do určité 
lokality, vnímá. Například bezpečnostní situace 
je velmi důležitá záležitost a samozřejmě 
policista by měl být ten, kdo pomůže a poradí 
tak, jak je to běžné na západ od našich hranic. 
Jsme rádi, že policie začala měnit tento obraz 
a že s námi začala spolupracovat i v oblasti 
cestovního ruchu, protože se my všichni 
domníváme, že to je jeden z  kamínků do mo-
zaiky toho, aby se k nám turisté rádi vraceli. 
V příštích obdobích je také cílem zaměřit se na 
práci s obchodníky a prodejci, protože ti také 
určují dojmy zahraničních návštěvníků,“ shrnul 
na tiskové konferenci konané na konci června 
v hotelu Intercontinental Vladimír Šiška.

Co TourismEduca chystá
Kurzy v dalším cyklu budou zaměřeny přede-
vším na rozšíření praktických ukázek a nácvi-
ků, posílení témat využitelných v praxi, jako je 
psychologie, problematika policejní práce atd.  
Projekt TourismEduca si klade za cíl zvýšit 
konkurenceschopnost nabídky turistických 
produktů a služeb podnikatelů hlavního města 

Prahy tím, že lépe přizpůsobí nabídku trhu 
z pohledu nových vývojových trendů a neus-
tále se měnících podmínek. Cestovní ruch 
je oblast, kde lidský faktor hraje hlavní roli, 
proto se projekt TourismEduca soustřeďuje 
na komplexní zvýšení kvalifikace pracovníků
v tomto oboru. 

Aleš Kosina

Foto: Jan Martinec

E-learning 
jako forma vzdělávání 
blízké budoucnosti

V ČESKÉ REPUBLICE SE ROZVÍJÍ 
A ZÍSKÁVÁ NA VÝZNAMU FORMA 
VZDĚLÁVÁNÍ ZVANÁ E-LEARNING. 
ČÍM DÁL VÍCE OSOB TENTO POJEM 
ZNÁ, ČI O NĚM SLYŠELO, E-LEAR-
NING SI VŠAK PŘESTO ZASLUHUJE 
VĚTŠÍ POZORNOST A PROPAGACI. 
O CO TEDY JDE?

„Jsme rádi, že policie začala měnit názor a že s námi 

začala spolupracovat i v oblasti cestovního ruchu, proto-

že se domníváme, že je to jeden z kamínků do mozaiky 

toho, aby se k nám turisté rádi vraceli,“ řekl na tiskové  

konferenci v hotelu Intercontinental Vladimír Šiška, 

tajemník úřadu HK ČR (druhý zleva). 

Workshopu, který se konal v sídle Hospodářské komory 

ČR v Praze ve Vysočanech, se zúčastnili i zahraniční 

hosté. Na snímku Ivana Magátová, obchodní rada 

z Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR.
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Opravné prostředky v kostce

Řádné opravné prostředky

K řádným opravným prostředkům 
patří odvolání, stížnost, námitka 
a reklamace.

Odvolání (§ 48 zákona)

Nejvíce využívaný opravný pros-
tředek, hlavně jako odvolání proti 
dodatečnému platebnímu výměru 
vydanému finančním úřadem
po provedené daňové kontrole. 
Podle § 48 odst. 2 ZSDP se 
ale nelze odvolat samostatně 
proti rozhodnutím, zejména 
proti výzvám podle § 43 zákona, 
která předcházejí pravomocné-
mu stanovení daňového základu 
a daně. V § 48 odst. 5 ZSDP 
se stanoví lhůta pro odvolání, 
které lze podat do 30 dnů ode 
dne, který následuje po doručení 
rozhodnutí. Pokud daňový subjekt 
nevyužije této možnosti, rozhod-
nutí je v právní moci. Odvolání se 
podává písemně nebo ústně do 
protokolu u správce daně, jehož 
rozhodnutí je odvoláním napade-
no. K předepsaným náležitostem 
odvolání patří:
• přesné označení správce daně
• přesné označení odvolatele
• číslo jednací, příp. číslo plateb-
ního výměru nebo jiná jednoznač-
ná identifikace rozhodnutí, proti
němuž odvolání směřuje
• uvedení rozporu s právními 
předpisy či skutkovým stavem 
nebo jiné důvody osvědčující 

nesprávnost nebo nezákonnost 
napadeného rozhodnutí
• návrh důkazních prostředků 
k tvrzením v odvolání uvedeným, 
není-li odvoláním namítán jen 
rozpor s právními předpisy
• navrhované změny či zrušení 
rozhodnutí.
Neobsahuje-li odvolání záko-
nem předepsané náležitosti, 
vyzve správce daně odvolatele 
k doplnění odvolání a stanoví pro 
to přiměřenou lhůtu, ne kratší 15 
dnů. Vyhoví-li odvolatel plně této 
výzvě, má se za to, že odvolá-
ní bylo podáno včas a řádně. 
Pokud nevyhoví výzvě, správce 
daně odvolací řízení zastaví. Proti 
rozhodnutí o zastavení řízení je ale 
opět přípustné odvolání. Odvolání 
je nepřípustné, pokud směřuje jen 
proti odůvodnění rozhodnutí, aniž 
by současně byl napaden jeho 
výrok. Je třeba mít na vědomí, že 
odvolání nemá odkladný účinek, 
nestanoví-li zákon jinak.

Postup správce daně  
a výsledek odvolání

Správce daně, jehož rozhodnutí 
je odvoláním napadeno, rozhod-
ne o odvolání sám, pokud mu 
v plném rozsahu vyhoví. Proti to-
muto rozhodnutí se nelze odvolat. 
Správce daně rozhodne o od-
volání i v případě, že mu vyhoví 
částečně, proti tomuto rozhodnutí 
se lze opět odvolat. Správce daně 
odvolání zamítne z toho důvodu, 

že odvolání je nepřípustné nebo 
je podáno po stanovené lhůtě 
nebo je podáno osobou k to-
mu nepříslušnou, proti tomuto 
zamítnutí se opět lze odvolat. Pro 
všechny uvedené případy platí, 
že rozhodnutí správce daně musí 
být vždy odůvodněno, pokud 
se v něm nevyhovuje odvolání 
v plném rozsahu. Pokud správce 
daně o odvolání sám nerozhodne, 
postoupí odvolání spolu s výsled-
ky doplněného řízení, s úplným 
spisovým materiálem a s předklá-
dací zprávou odvolacímu orgánu 
k rozhodnutí. Odvolacím orgánem 
je orgán nejblíže vyššího stupně 
nadřízený správci daně, který 
napadené rozhodnutí vydal.
 
Stížnost (§ 51 zákona)

Má-li poplatník pochybnosti 
o správnosti sražené daně plát-
cem daně, může jej požádat o vy-
světlení ve lhůtě 60 dnů ode dne, 
kdy došlo ke srážce daně. Plátce 
daně je povinen sdělit poplatníkovi 
požadované údaje do 30 dnů od 
obdržení žádosti a v téže lhůtě 
případnou chybu napravit. Když 
poplatník nesouhlasí s postupem 
plátce daně, může podat stížnost 
na postup plátce daně správci 
daně, v jehož obvodu má plátce 
daně sídlo nebo bydliště. Pak 
správce daně rozhodne o stížnos-
ti a odůvodněné rozhodnutí doručí 
poplatníkovi i plátci daně. Proti 
tomuto rozhodnutí je přípustné 
odvolání jak poplatníkem, tak 
plátcem.

Námitka (§ 52)

Námitku lze uplatnit proti ja-
kémukoli úkonu správce daně 
v souvislosti s řízením vymáha-
cím a zajišťovacím. Námitka se 
podává písemně nebo ústně do 

protokolu do 30 dnů ode dne, kdy 
se o úkonu poplatník dozvěděl, 
a to u správce daně, který úkon 
provedl. Správce daně posoudí 
námitky, rozhodne o nich a toto 
rozhodnutí odůvodní. Proti tomuto 
rozhodnutí se nelze odvolat.

Reklamace (§ 53)

Proti postupu správce daně při 
placení daní a evidenci daně lze 
podat reklamaci. Postup vyřizová-
ní reklamace je shodný s postu-
pem u námitek.

Mimořádné  
opravné prostředky

Mezi mimořádné opravné pro-
středky počítáme obnovu řízení, 
prominutí daně, přezkoumávání 
daňových rozhodnutí a opravy 
zřejmých omylů a nesprávností.

Obnova řízení (§ 54)

Řízení ukončené pravomocným 
rozhodnutím se obnoví na žádost 
příjemce rozhodnutí nebo z úřední 
povinnosti, jestliže vyšly najevo 
nové skutečnosti nebo důkazy, 
které nemohly být bez zavinění 
daňového subjektu nebo správce 
daně uplatněny již dříve v řízení 
a mohly mít podstatný vliv na 
výrok rozhodnutí, nebo rozhodnutí 
bylo učiněno na základě podvrže-
ného nebo zfalšovaného dokladu, 
křivé výpovědi svědka nebo kři-
vého znaleckého posudku, nebo 
rozhodnutí bylo dosaženo jiným 
trestným činem anebo rozhodnutí 
záviselo na posouzení předběžné 
otázky a rozhodl-li příslušný orgán 
o ní dodatečně v podstatných 
skutečnostech ovlivňujících výši 
stanovené daně nebo procesní 
postavení daňového subjektu 
jinak. Žádost o obnovu řízení se 

SERVIS SERVIS

podává u správce daně, který ve 
věci rozhodl v prvním stupni, a to 
do šesti měsíců ode dne, kdy 
se žadatel prokazatelně dověděl 
o důvodech obnovy řízení.

Prominutí daně (§ 55a)

Ministerstvo financí prominout
může zcela nebo částečně daň, 
a to z důvodů nesrovnalostí vyplý-
vajících z uplatňování daňových 
zákonů. U příslušenství daně tak 
může učinit i z důvodu odstranění 
tvrdosti. Na prominutí daně není 
právní nárok, podaná žádost 
o prominutí nemá odkladný úči-
nek a proti vydanému rozhodnutí 
o žádosti nelze uplatnit žádné 

opravné prostředky. Byla-li žádost 
o prominutí daně zamítnuta, lze 
novou žádost podat nejdříve po 
60 dnech od doručení zamítavého 
rozhodnutí, ale v nové žádosti 
nemohou být uplatněny stejné dů-
vody, které již obsahovala původní 
žádost.

Přezkoumávání daňového 
rozhodnutí (§ 55b)

Na žádost daňového subjektu 
nebo z úřední povinnosti může 
být rozhodnutí správce daně 
zrušeno, resp. nahrazeno jiným 
či změněno, pokud rozhodnutí 
je v rozporu s právními předpisy, 
nebo se zakládá na podstatných 

vadách řízení, které mají za násle-
dek stanovení daně v nesprávné 
výši. Žádost podává daňový 
subjekt u orgánu, jehož rozhod-
nutí má být přezkoumáno, ale 
rozhodnutí o povolení přezkoumá-
vání vydává vždy instančně vyšší 
správce daně. Přezkoumání může 
být zahájeno nejpozději do dvou 
let následujících po roce, v němž 
nabylo přezkoumávané rozhodnu-
tí právní moci. 

Oprava zřejmých omylů  
a nesprávností (§ 56)

Stanovenou daň správce daně 
rozhodnutím opraví nebo zruší na 
žádost nebo z úřední povinnosti, 

pokud byla stanovena někomu, 
kdo podle zákona ji není povi-
nen platit, nebo pokud došlo 
při stanovení daňové povinnosti 
k zřejmé chybě v počítání, psaní 
nebo jinému omylu, zejména 
jde-li o stanovení dvojí daňové 
povinnosti u téže daně a téhož 
daňového subjektu. Je-li v tomto 
případě stanovena dvojí daňová 
povinnost různě vysoká, zruší se 
daňová povinnost nižší. Opravy 
nebo zrušení stanovené daně ale 
nelze provést, zaniklo-li právo daň 
vyměřit nebo doměřit. A koneč-
ně – proti tomuto rozhodnutí je 
přípustné odvolání.

Foto: Ablestock

 

V daňovém řízení lze ukládat daňovému subjektu povinnosti, nebo mu přiznávat práva jen na 
základě rozhodnutí. Toto rozhodnutí, jímž správce daně stanoví základ daně a daň, sděluje 
daňovému subjektu formou platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru. Pokud 
daňový subjekt nesouhlasí s rozhodnutím správce daně, má možnost využít opravných pro-
středků uvedených v Zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Opravné prostředky 
se dále dělí na řádné opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky. 

Vyšlo 
ve Sbírce ...

NAŠE RUBRIKA VÁM PŘINÁŠÍ INFORMACE 
O NOVÝCH ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH, 
NAŘÍZENÍCH ATD. VYŠLÝCH VE SBÍRCE 
ZÁKONŮ. 

 
Částka 63 ze dne 11. 5. 2006
183/2006 Zákon o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon).
184/2006 Zákon o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění).

Částka 64 ze dne 12. 5. 2006
187/2006 Zákon o nemocenském pojištění.

Částka 65 ze dne 15. 5. 2006
193/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláš-
ka ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.
194/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., 
o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve 
znění pozdějších předpisů.

Částka 66 ze dne 16. 5. 2006
197/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způ-
sobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Částka 67 ze dne 16. 5. 2006
201/2006 Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn.

Částka 71 ze dne 19. 5. 2006
214/2006 Zákon, kterým se mění Zákon  
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony.

Částka 72 ze dne 22. 5. 2006
216/2006 Zákon, kterým se mění Zákon  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony.

Částka 73 ze dne 2. 6. 2006
217/2006 Vyhláška, kterou se provádí konces-
ní zákon.

Částka 74 ze dne 26. 5. 2006
223/2006 Zákon, kterým se mění Zákon  
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony.
224/2006 Zákon, kterým se mění Zákon  
č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, 
a Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu a o změně a doplnění dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
226/2006 Zákon, kterým se mění Zákon  
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně Zákona č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způso-
benou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
Zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů, Zákon č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů a Zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 75 ze dne 29. 5. 2006
230/2006 Zákon, kterým se mění Zákon  
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony.

Částka 76 ze dne 31. 5. 2006
233/2006 Zákon, kterým se mění Zákon  
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Částka 77 ze dne 31. 5. 2006
239/2006 Vyhláška, kterou se mění Vyhláška 
č. 197/2004 Sb., k provedení zákona  
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství).

Texty předpisů jsou vždy uveřejněny na www.sbirka.cz po dobu 4 týdnů od vydání zdarma, po uplynutí této doby za poplatek. 
K zakoupení jsou ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu – www.sbirkyzakonu.cz. 

Dvoustranu připravil Ing. Miloslav Netušil, člen Komory certifikovaných účetních. Své dotazy zasílejte do redakce na adresu: redakce@komora.cz   
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Návrh nařízení vlády o emisních limitech 
a dalších podmínkách provozování spalo-
vacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší:

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:
– vyhlášky o dokumentaci staveb, 
– vyhlášky, kterými se provádějí některá usta-
novení stavebního zákona o územním řízení, 
veřejnoprávní smlouvě a územním opatření,
– vyhlášky o obecných požadavcích na využí-
vání území,
– vyhlášky o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti.

Návrh zákona o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a inte-
grovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí:

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob 
rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie 
na jednotlivá odběrná místa.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam 
bezpečnostního materiálu:

Návrh vyhlášky o autorizovaných inspektorech.

Návrh novely Zákona č. 139/2006 Sb., 
o koncesních smlouvách a koncesním 
řízení (koncesní zákon):

Návrh pracovněprávního řešení problematiky 
zapojení občanů České republiky do civilních 
misí EU a dalších mezinárodních vládních 
organizací.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví 
technické požadavky na výrobky z hledis-
ka jejich elektromagnetické kompatibility:

Návrh vyhlášky o pravidlech provozu přepravní 
soustavy a distribučních soustav v plynárenství 
podle § 57 odst. 1, písm. a) novely zákona  
č. 670/2004 Sb., kterým se mění Zákon  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a výkonu státní správy v energetických odvět-
vích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví 
požadavky na pohonné hmoty pro provoz 
vozidel na pozemních komunikacích, způ-
sob sledování a monitorování složení a ja-
kosti pohonných hmot a jejich evidence:

Návrh vyhlášky, kterou se mění Vyhláška 
č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 
písm. a), b), e), g) a h). Zákona č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro 
maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živo-
čichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, 
ve znění Vyhlášky č. 264/2003 Sb.

Návrh novely Nařízení vlády č. 63/2002 
Sb., o pravidlech pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu na podporu hospo-
dárného nakládání s energií a využívání 
jejích obnovitelných a druhotných zdrojů:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění Nařízení 
vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na 
vytváření nových pracovních míst a hmotné 
podpoře rekvalifikace nebo školení zaměst-
nanců v rámci investičních pobídek.

Návrh Operačního programu Podnikání 
a inovace na léta 2007-2013:

Předložení pilotního projektu Partnerství veřej-
ného a soukromého sektoru v resortu školství
Národní program výzkumu I (NPV I).

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s Nařízením Ev-
ropského parlamentu a Rady 2006/2004 
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebite-
le a zákon o obecné bezpečnosti výrobků:

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání 
a jeho podpoře v roce 2005.

Návrh řešení Evidence nedoplatků veřej-
ných rozpočtů.

Miluše Kohoutková,

pripominkovani@komora.cz

Foto: Ablestock

Můžeme do toho mluvit...
Hospodářská komora ČR 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!

Zástupci České republiky se rozhodli přispět 
ke zlepšení dosavadního rozvoje zahraničně 
obchodní činnosti u nás a na základě toho bude 
vydán překlad publikace The ICC Model Interna-
tional Sale Contract (Vzorová mezinárodní kupní 
smlouva), který je často vyhledáván firmami při
přípravě kontraktů se zahraničními i tuzemskými 
partnery. Autorská práva k překladu byla získána 
od Mezinárodní obchodní komory. Vydáním 

českého překladu s komentářem Miroslava Šu-
berta a s doplněním dalších důležitých informací 
a doporučení umožníme podnikům, zabývající 
se zahraničním obchodem, rychlou a komplexní 
orientaci v přípravě kupní smlouvy. 
Zájemci o publikaci mohou kontaktovat sekre-
tariát ICC ČR, Freyova 27, Praha 9, nebo www.
icc-cr.cz/publikace.

Vzorová mezinárodní 
kupní smlouva

Český výbor Mezinárodní obchodní 
komory (ICC) se sídlem v budově HK 
ČR, Freyova 27, Praha 8, připravuje 
sérii seminářů:

Září: 
• Pojistné dokumenty v dokumentár-
ních akreditivech
• Arbitrážní řízení podle ICC
Říjen: 
• Mezinárodní kupní smlouva podle ICC 
• Úmluva OSN o kupní smlouvě a dal-
ší pravidla v mezinárodním obchodě 
Listopad:
• Silniční doprava, CMR – Mezinárodní 
nákladní list
• UCP 600 – nová pravidla pro doku-
mentární akreditivy
Prosinec: 
• Společná havárie v námořní dopravě 

Náměty do rubriky zasílejte na adresu:
vojackova@komora.cz

Kalendárium

postihu finančního úřadu, pak naše upozornění splnilo svůj účel.

Pondělí 9. 8. spotřební daň  splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu) 
Čtvrtek 24. 8. spotřební daň  splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
Pátek 25. 8. spotřební daň  daňové přiznání za červenec
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
     a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok) 
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 
Čtvrtek 31. 8. daň z nemovitostí   splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci      
     s daňovou povinností větší než 1000 Kč)   

Daňový kalendář – srpen 2006

K rozšíření služeb poskytovaných veřejnosti 
Českou daňovou správou v rámci modernizace 
daňové správy byl 3. července 2006 veřejnosti 
na internetových stránkách MF a daňové správy 
zpřístupněn Daňový portál.
Tato první služba umožní elektronické zpřístupně-
ní informací o stavu vlastního osobního daňového 
účtu, tedy informace o tom, zda finanční úřad

eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu 
nedoplatek, přeplatek, nebo zda je tento účet 
vyrovnán. Daňový portál slouží pro elektronickou 
komunikaci s daňovou správou a k získávání 
informací z daňového řízení.

(is)

Daňový portál

www.komora.cz/pripominkovani zakonu
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Správní řád 
a nové správní řízení v roce 2006 

V minulém čísle časopisu jsme si řekli 
o základních zásadách nového správního 
řádu, nových právech účastníků řízení 
a nových povinnostech v postupu správ-
ních orgánů. V tomto čísle problematiku 
dokončíme a řekneme si něco o zahá-
jení řízení, formách rozhodnutí, řádných 
i mimořádných opravných prostředcích 
a o zcela nových jevech ve správním řádu.

Zahájení řízení

Nově se stanovuje, že z žádosti musí být 
patrné, čeho se žadatel domáhá a dále je 
povinen označit jemu známé účastníky. Pokud 
je žádost zjevně nepřípustná, správní orgán ji 
neprojedná a řízení zastaví.
Novinkou je to, že zahájení řízení u některého 
správního orgánu brání tomu, aby o téže věci 
z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného 
správního orgánu. Přiznat totéž právo, nebo 
uložit tutéž povinnost, lze z téhož důvodu pou-
ze jednou. V minulosti nezřídka 
docházelo k tomu, že v jedné 
věci se snažily rozhodnout dva 
správní orgány a ukládaly tutéž 
povinnost dvakrát. To nyní již není 
možné.
V ustanovení o veřejnosti jednání 
dochází k dalšímu průlomu do 
zažitého chování správních orgá-
nů. Podle § 49 odst. 1 nehrozí-
-li nebezpečí z prodlení, uvě-
domí správní orgán o ústním 
jednání účastníky nejméně 
s pětidenním předstihem. 
Jednání je neveřejné, pokud 
zákon nebo správní orgán 
neurčí jinak. Jestliže účast-
ník řízení navrhne, aby ústní 
jednání bylo veřejné, správní 
orgán mu vyhoví, pokud tím 
nemůže být způsobena újma 
ostatním účastníkům. Záko-
nodárce se zjevně snaží prosadit 
veřejnou kontrolu správních 
orgánů a jejich činnosti.

Podklady pro vydání 
rozhodnutí

V provádění důkazů máme 
jednu novinku, a to že 
o provádění důkazů musí být 
účastníci vyrozuměni, nehro-
zí-li nebezpečí z prodlení. Je-li 

v souladu s § 3 zjištěna skutečnost, která 
znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí 
správní orgán další dokazování a žádost 
zamítne.
Účastníci řízení jsou povinni označit 
důkazy na podporu svých tvrzení. Správní 
orgán není návrhy účastníků vázán. 
Předchozí úprava stanovovala toliko právo 
účastníků řízení navrhovat důkazy, nyní jsme 
povinni je navrhnout.
O provedení důkazu listinou se učiní zá-
znam do spisu. Za přítomnosti účastníků 
se listina přečte, nebo se sdělí její obsah.  
Jsme-li předvoláni ke správnímu řízení, musí 
být předvolání doručeno písemně do 
vlastních rukou s dostatečným, zpravidla 
nejméně pětidenním předstihem.
Co může udělat správní orgán, když někdo 
ztěžuje postup? Správní orgán může roz-
hodnutím uložit pořádkovou pokutu až do 
výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně 
ztěžuje jeho postup tím, že se nedostaví 

k jednání, ruší jeho pořádek, nebo neupo-
slechne pokynu úřední osoby.

Rozhodnutí v řízení, lhůty, forma, 
náklady řízení

Nově se stanovuje, že přerušení i zastavení 
řízení provádí správní orgán formou usnesení, 
nikoliv tedy rozhodnutím, jako tomu bylo dříve.
V obsahu a formě rozhodnutí máme nyní do-
slova revoluci. Účastníci řízení se označují 
údaji umožňujícími jejich identifikaci,
právnické osoby názvem a jejich sídlem. 
V odůvodnění rozhodnutí se uvedou 
důvody výroku, podklady pro jeho vydání, 
úvahy, kterými se řídil správní orgán při 
jejich hodnocení, a informace o tom, jak 
se vypořádal s návrhy a námitkami účast-
níků a s jejich vyjádřením k podkladům 
rozhodnutí. Nemělo by se tedy již stávat, 
dojde-li k zamítnutí žádosti, aby se správní 
orgán nezabýval námitkami a návrhy, které 

účastník řízení uplatní. Tyto musí 
být vyřešeny a odůvodněny i v roz-
hodnutí, jinak může být rozhodnutí 
správního orgánu nezákonné.
A co nyní nekonečné, i několika-
měsíční čekání na rozhodnutí? 
Je náznak zlepšení, nebo opět 
to samé? Dříve byl správní orgán 
povinen rozhodnout do 30 dnů od 
zahájení řízení, ve zvlášť složitých 
případech nejdéle do 60 dnů. Nyní 
je správní orgán povinen vydat 
rozhodnutí bez zbytečného od-
kladu. Pokud nelze rozhodnutí 
vydat bezodkladně, je povinen 
je vydat nejpozději do 30 dnů 
od zahájení řízení, k nimž se 
připočítává doba až 30 dnů, 
jestliže je potřeba nařídit ústní 
jednání nebo místní šetření, nebo 
je-li třeba vypracovat znalecký 
posudek nebo doručit písem-
nost do ciziny. Nová úprava tedy 
daleko více tlačí správní orgány na 
neprotahování řízení a stanovuje 
konkrétní důvody, kdy je možné 
vydat rozhodnutí později.
A co v případě naprosté nečinnosti, 
kdy správní orgány ze sebe dělají 
mrtvého brouka? Nadřízený správní 
orgán má nyní více povinnos-
tí i možností, jak urychlit řízení. 
Zákon přesně uvádí, že nevydá-li 
správní orgán rozhodnutí ve 

věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní 
orgán učiní z moci úřední opatření proti 
nečinnosti, jakmile se o tom dozví. Po 
uplynutí lhůt k vydání rozhodnutí může 
žádost o uplatnění opatření proti nečin-
nosti podat účastník. Nadřízený správní 
orgán potom může přikázat nečinnému 
správnímu orgánu, aby ve stanovené 
lhůtě učinil potřebná opatření nebo vydal 
rozhodnutí, nebo může sám rozhodnout 
namísto nečinného správního orgánu. 
Může také usnesením pověřit jiný správní 
orgán ve svém správním obvodu vedením 
řízení, nebo také usnesením přiměřeně 
prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání 
rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, 
že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá 
rozhodnutí ve věci a je-li takový postup 
pro účastníky výhodnější.
Nestanoví-li zákon jinak, nese správní orgán 
nebo dotčený orgán a účastník své náklady. 
Prováděcí předpis však může stanovit, kdy 
správní orgán hradí náklady řízení. Nárok na 
náhradu nákladů řízení však musí být vznesen 
do osmi dnů poté, co náklady vznikly.  
A co když účastník řízení zaviní správní 
řízení? Povinnost nahradit náklady řízení, 
které by jinak správnímu orgánu nebyly 
vznikly, může správní orgán uložit tomu, 
kdo jejich vznik způsobil porušením své 
povinnosti. Náhradu nákladů vybírá podle 
zvláštního zákona orgán, který ji uložil.

Odvolání

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Nově zákon stanoví, že nebylo-li roz-
hodnutí účastníku řízení oznámeno, může 
podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se 
o vydání rozhodnutí dozvěděl, nejpozději 
však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhod-
nutí oznámeno poslednímu z účastníků 
řízení. V minulosti nezřídka docházelo k tomu, 
že účastník řízení se po přechodnou dobu na 
místě doručení písemnosti nenacházel a poté 
již nemohl podat odvolání proti rozhodnutí.
Ohledně nově navržených důkazů je však 
nová úprava přísnější. K novým skuteč-
nostem a návrhům na provedení nových 
důkazů uvedeným v odvolání se přihléd-
ne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti 
nebo důkazy, které účastník řízení nemohl 
uplatnit dříve. Nebylo-li umožněno je uči-
nit v řízení v prvním stupni, musí být tento 
úkon učinen spolu s odvoláním.
A teď novinka v rozhodnutí odvolacího orgánu. 
Odvolací orgán, jestliže dojde k názoru, 
že rozhodnutí je v rozporu s právními 
předpisy, nebo že je nesprávné, napadené 
rozhodnutí zruší jako celek nebo i jako 
část a věc vrátí k novému projednání 
správnímu orgánu I. stupně. V odůvodnění 
rozhodnutí vysloví právní názor, jímž je 

správní orgán, který napadené rozhodnutí 
vydal, při novém projednání věci vázán. 
Jde tedy o podobnou úpravu, jaká je v ob-
čanském soudním řízení, totiž že soud, který 
rozhodoval v I. stupni, je vázán právním názo-
rem soudu kasačního (odvolacího). Odvolací 
orgán nemůže také změnit napadené roz-
hodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže 
odvolání podal také jiný účastník, jehož 
zájmy nejsou shodné, nebo je napadané 
rozhodnutí v rozporu s právními předpisy 
nebo jiným veřejným zájmem.

Mimořádné opravné prostředky

Přezkumné řízení
Přezkumné řízení a návrh na obnovu řízení 
jsou mimořádnými opravnými prostředky proti 
správním rozhodnutím, které nabyly práv-
ní moci. Dříve bylo možné podat návrh na 
přezkoumání řízení do tří let od právní moci 
napadeného rozhodnutí. Nově lze usnese-
ní o zahájení přezkumného řízení vydat 
nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy se 
příslušný správní orgán o důvodu pře-
zkumného řízení dozvěděl, nejpozději 
však do jednoho roku od právní moci 
rozhodnutí ve věci. Lhůta pro podání se 
tedy podstatně zkrátila. 

Exekuce
Zvláštností navazující na správní řízení je řízení 
exekuční. Nová úprava stanoví, že exekuč-
ním titulem, na jehož základě se vydává 
exekuční příkaz, je vykonatelené roz-
hodnutí nebo vykonatelný smír. U exekucí 
na peněžitá plnění je exekučním orgánem 
obecný správce daně, obecní nebo kraj-
ský úřad.
Právo vymáhat nepeněžitou povinnost 
lze nařídit nejpozději do 5 let a provádět 
ji nejpozději do 10 let poté, co měla být 
povinnost splněna dobrovolně. Každý je 
povinen oprávněné úřední osobě umožnit 
přístup na místa, kde je třeba exekuci 
provést. Stanoví se tedy jednoznačné lhůty 
a povinnosti vůči exekutorovi.
Proti usnesení o nařízení exekuce lze podat 
námitky. Exekuci provedením náhradního 
výkonu (např. vykonáním nějaké práce), 
může vykonat někdo jiný, pokud tato osoba 
s výkonem souhlasí. Exekuci lze nově také 
provést ukládáním donucovacích pokut. To 

však lze jen do výše 100 000 Kč.
Exekuci je možné provést podle nového 
správního řádu zejména vyklizením nemovitos-
ti, odebráním movité věci nebo předvedením.

Nejdůležitější změny v novém správním 
řádu:
1) Přiznat totéž právo, nebo uložit tutéž 
povinnost lze z téhož důvodu pouze 
jednou.
2) Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvě-
domí správní orgán o ústním jednání 
účastníky nejméně s pětidenním předsti-
hem. Jednání je neveřejné, pokud zákon 
nebo správní orgán neurčí jinak. Jestliže 
účastník řízení návrhne, aby ústní jednání 
bylo veřejné, správní orgán mu vyhoví, 
pokud tím nemůže být způsobena újma 
ostatním účastníkům.
3) O provádění důkazů musí být účastníci 
vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z pro-
dlení. Je-li v souladu s § 3 zjištěna skuteč-
nost, která znemožňuje žádosti vyhovět, 
neprovádí správní orgán další dokazování 
a žádost zamítne.
4) Správní orgán může rozhodnutím uložit 
pořádkovou pokutu až do výše 
50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně 
ztěžuje jeho postup tím, že se nedostaví 
k jednání, ruší jeho pořádek, nebo neupo-
slechne pokynu úřední osoby.
5) Správní orgán je povinen vydat roz-
hodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud 
nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je 
povinen je vydat nejpozději do 30 dnů 
od zahájení řízení, k nimž se připočítává 
doba až 30 dnů, jestliže je potřeba nařídit 
ústní jednání nebo místní šetření, nebo 
je-li třeba vypracovat znalecký posudek 
nebo doručit písemnost do ciziny. 
6) Odvolací orgán, jestliže dojde k názo-
ru, že rozhodnutí je v rozporu s právními 
předpisy, nebo že je nesprávné napadené 
rozhodnutí zruší jako celek nebo i jako 
část a věc vrátí k novému projednání 
správnímu orgánu I. stupně. V odůvodnění 
rozhodnutí vysloví právní názor, jímž je 
správní orgán, který napadené rozhodnutí 
vydal, při novém projednání věci vázán.

Předpisy upravující problematiku 
správního řízení 

1) z. č. 500/2004 Sb., o správním řádu

2) z. č. 71/1967 Sb., o správním řízení  
(platný do 31.12. 2005)

(Dokončení z předchozího čísla.)

Miroslav Kalous,

autor je právník, působí v oblasti poradenství

Foto: Ablestock
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ANKETA INMP

Podnikatel zamýšlí vybudovat 
ve své lokalitě síť větrných 
elektráren. Potřebuje znát 
nařízení Ministerstva životního 
prostředí ČR, zejména usta-
novení o přeletech tažného 
ptactva v jeho regionu plus 
seznam míst pro nejvhodnější 
umístnění inkriminovaného 
větrného zařízení.

Výstavba větrné elektrárny před-
stavuje zásah do volné krajiny, 
který se může dotýkat mnoha 

ustanovení zákona o ochraně 
přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.). 
Jedná se hlavně o:
- snížení hodnoty krajinného rázu,
- ohrožení významného krajinného 
prvku a jiných obecně chráněných 
částí přírody,
- dodržení ochranných podmínek 
ZCHÚ,
- druhová ochrana, zejména 
ptáků a netopýrů.
Co se týče zhodnocení výstavby 
z hlediska ochrany tažných ptáků 
– toto hodnocení provádí obecní 

úřad obce s rozšířenou působ-
ností, který k dané lokalitě místně 
přísluší. Obecní úřad obce s roz-
šířenou působností by měl mít, 
mimo jiné pro hodnocení větrných 
elektráren, základní informace 
o výskytu a stavu fauny (zejména 
výskytu ptáků) a flóry na dotčené
lokalitě. Projekt větrných elektráren 
v ČR prochází posouzením vlivu na 
životní prostředí (EIA), jehož sou-
částí je i hodnocení vlivu na faunu. 
Orgán ochrany přírody může roz-
hodnout o nezbytnosti zpracovat 
biologické hodnocení, které zpra-
covávají autorizované osoby dle 
zákona č 144./1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, § 45i odst. 3, 
v případě, že hodnocení prove-
dené podle zákona č.100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, svým rozsahem a kva-
litou neodpovídá požadavkům 

daným § 18 vyhlášky č. 395/1992 
Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o ochraně 
přírody a krajiny.
Pokud daný úřad není schopen 
vlastními silami zhodnotit vliv 
stavby, nebo rozhodne o po-
třebně zpracování odborného 
posudku, může být toto posouze-
ní zpracováno privátním sekto-
rem – autorizovanými osobami 
k biologickému hodnocení nebo 
odbornými organizacemi – AOPK 
ČR (Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, www.aopk.cz), ČSO 
(Česká společnost ornitologická, 
www.birdlife.cz).

PODNIKÁME S InMP

DOTAZY

Uvádíme některé z úspěšných příkladů 
podnikání s InMP

Nová pracovní místa na Hodonínsku

Na informační místo pro podnikatele RM 
Hodonín se obrátila členská firma HK ČR.
Firma se zabývá především výrobou kovové-
ho nábytku a klienta zajímalo, zda je možné 
získat finanční podporu na financování nové
technologie sváření CO2 v ochranné atmo-
sféře. Pořízením nové technologie by vzniklo 
v regionu, kde firma podniká, několik desítek
nových pracovních míst.
Pracovnice RM Hodonín doporučila podni-
kateli podat projekt na agenturu CzechInvest 
do Programu pro podporu tvorby nových 
pracovních míst v regionech nejvíce postiže-
ných nezaměstnaností.
Firmě se s přispěním InMP podařilo získat 
dotaci na nákup nové technologie v celkové 
výši cca 9,6 mil. Kč. Tím vzniklo v okrese 
Hodonín osmačtyřicet nových pracovních 
míst.

Vladimíra Kotučová, RM Hodonín

InMP má radu pro každého
 
Na informační místo pro podnikatele Chrudim 
se obrátil pan Ihor Teslyuk, klient původem 
z Ukrajiny, dnes trvale žijící v České republice 
a podnikající zde od roku 1999 v oblasti ma-
loobchodu a poskytování služeb. V Chrasti 
u Chrudimi provozuje zavedený salon s půj-
čovnou svatebních a společenských šatů, 
obleků a doplňků. Klienti si zboží mohou 
v salonu i zakoupit. Dále svým klientům nabízí 
různé služby související s tímto oborem, např. 
zajištění svatebních oznámení.
Klient požadoval v červnu roku 2005 poraden-
ství v oblasti účetnictví. Jeho problém spočíval 
v účtování DPH při nákupu zboží v zahraničí, 
když on sám není plátcem DPH a jeho zahra-
niční dodavatelé ano. Klient nevěděl, s kým 
se má o tomto problému poradit, či na koho 
se obrátit. Aby neprovedl nějaký chybný krok 
či opomenutí, zkusil hledat odpověď na InMP, 
které ho již v minulosti oslovilo a představilo 
mu nabídku svých služeb.

Dotaz byl odeslán na pražskou centrálu HK 
ČR, OIM – poradenství a speciální činnosti, 
kde poskytli uspokojivou odpověď. „Vzhle-
dem k tomu, že klient není plátce DPH, 
nemůže si DPH uplatňovat. Pokud nakupuje 
ze zahraniční jako neplátce, musí DPH odvést 
dodavatel, a to přímo v zahraniční. Klient 
si tedy toto DPH neuplatní. Nebo se u nás 
klient zaregistruje jako plátce a poskytne DIČ 
svému dodavateli. Ten dodá zboží bez DPH 
a klient zboží zdaní a uplatní daň u nás.“
Závěrem lze říci, že pomoc, která byla 
klientovi poskytnuta, mu přinesla jak značné 
časové úspory, tak i finanční úsporu. Vzniklou
situací mohly být rovněž ohroženy klientovy 
vztahy s dodavateli, jelikož ti požadovali 
urychlené vyřešení vzniklého problému. 
V opačném případě by klient musel například 
oslovovat nové dodavatele a navazovat nové 
obchodní styky.

Hana Kaplanová, InMP Chrudim

Váš příběh...

Vybrali jsme pro vás odpověď na jeden ze 
zajímavých dotazů z modulu Garantované 
informace IS InMP, které vám mohou být 
v podnikání užitečné.

Na informačních místech je pro podni-
katele, kromě řešení jejich konkrétních 
problémů při podnikání, připraveno na 
300 druhů příruček v elektronické i tištěné 
podobě týkajících se provozování konkrétní 
živnosti nebo dalších aktuálních témat. 
Některé z nich jsme se rozhodli publikovat 
jako přílohu časopisu Komora.cz.
Přílohou červnové Komory.cz byla, v sou-
vislosti s hlavním tématem čísla cestovní 
ruch, příručka pro živnost Hostinská čin-
nost. Jde o příklad takzvaných oborových 
příruček, které postihují aktuální zákonné 
předpisy pro provozování dané živnos-
ti, informují o nových trendech v oboru 
a rozkrývají obsah živnosti srovnáním 
praxe s pojetím popsaným v živnosten-
ském zákonu. Oborové příručky obvykle 
obsahují vymezení oboru, formy podnikání 
v daném oboru a jejich specifika, právní
předpisy, technické požadavky, ekologic-
ké, bezpečnostní a protipožární standardy 
a zároveň i praktická pravidla a rady pro 
chování a jednání českých podnikatelů 
v oboru.

Přílohou aktuálního čísla časopisu Komo-
ra.cz je příručka pro oblast bezpečnosti 
práce, která by s ohledem na nový Záko-

ník práce měla zajímat průřezově všechny 
podnikatele, protože pro ně z této právní 
úpravy vyplývá mnoho povinností, ale také 
sankce, pokud by tyto povinnosti neplnili. 
Pro zářijové číslo časopisu je připravována 
příručka na téma úspory energie, obnovi-
telné zdroje energií.

Všechny příručky jsou dostupné na všech 
informačních místech pro podnikatele, 
která lze kontaktovat osobně, telefonicky, 
pomocí e-mailu nebo elektronického for-
muláře na stránce http://inmp.komora.cz.

mj

Příručky InMP Je váš přístup k 
normám v normě? 
Přijďte se poradit na InMP!

Krajští koordinátoři projektu InMP se zúčastnili školení 
Českého normalizačního institutu (ČNI) na novou 
službu, totiž vyhledávání, poskytování informací a 
případné objednávání norem. Na základě přezkoušení 
ČNI obdrželi certifikát opravňující je k poskytování této
služby na všech krajských koordinačních místech. 
Od srpna bude docházet k postupnému proškolování 
a certifikování informačních míst pro podnikatele ve
všech regionech České republiky.

mj

Foto: archiv InMP

Školení ČNI proběhlo v červnu v učebně v budově HK ČR.

V období od 20. března do  
7. června 2006 měli návštěvníci 
internetových stránek Hospo-
dářské komory ČR (http://www.
komora.cz) možnost zapojit 
se do ankety, ve které jim byla 
položena otázka: „Jaký způsob 
podání dotazu na Informač-
ním místě pro podnikatele 
(InMP) byste preferovali?“
Nejvíce by respondentům, plným 
34 procentům účastníků ankety, 
vyhovovalo využití webového 
rozhraní. Tuto možnost mají 
podnikatelé k dispozici od června 
letošního roku. Na adrese http://
inmp.komora.cz mohou zdarma 
z domova či z kanceláře zadat 
jakýkoliv požadavek vztahující se 
k podnikatelské činnosti. Navíc 
si mohou zvolit, zda si řešení 
vyzvednou na informačním místě 

osobně, či zda jim odpověď 
zašle pracovník vybraného 
informačního místa e-mailem.

Druhou nejvíce preferovanou 
možností, jak kontaktovat 
Informační místo pro podnikate-
le, se stal telefonický kon-
takt se svými 19 procenty. Za 
tímto způsobem kontaktu nijak 
nezaostává osobní návštěva, 
kterou uskutečňuje 17 procent 
respondentů. Možnost napsat 
informačnímu místu e-mail 
s požadavkem se zamlouvá 12 
procentům z celkového počtu 
262 zúčastněných.

Jan Chylík

JAK SE NEJLÉPE DOTAZOVAT  
– výsledky ankety

PODNIKÁME S InMP
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Pro naši výuku je prioritou 
dokonalé řemeslo

Jak škola spolupracovala se zahrani-
čím a v čem vidíte její priority?

Je známo, že zapojení do mezinárodního 
studentského programu (např. Socrates) je 
pro každou školu administrativně náročné 
a bez schopného učitele-manažera není 
možné jej uskutečnit. Přesto jsme před 
třemi lety, po dvou neúspěšných poku-
sech, uskutečnili studijní výměnu skupiny 
našich a finských studentek z umělecké
školy v Hämeenlinne, která má podobnou 
tradici. Naše studentky využily tamního 
výborného technického vybavení a Fin-
ky si u nás vyzkoušely několik vzorníků 
krajky. Vyvrcholením setkání byla společná 
výstava v Národním zemědělském muzeu 
v Praze. V zahraničí se ale častěji před-
stavujeme na mezinárodních módních 
a krajkářských přehlídkách a soutěžích 
– téměř každý rok některou absolvujeme. 
Naposledy to byla účast na loňské světové 
tematické soutěži Kimonologue, kde byla 
vybrána jedna z prací našich studentek, 
která se představila na mezinárodní výsta-
vě v Tournai v Belgii.

Máte problémy s uplatněním vašich 
studentek?

Uplatnění našich absolventek, i když 
jsou po výtvarně-návrhářské i umělecko-
-řemeslné stránce výborně připraveny, je 
spíše výjimkou, což je velká škoda. Každá 
z nich by dokázala zásobovat krajkářskou, 
hračkářskou nebo tkalcovskou dílnu svými 
výtvarnými návrhy. Doba tomu ale nepřeje 
a většina našich absolventů studuje další 

výtvarné obory na vyšších odborných nebo 
vysokých školách. 

Jako jediná speciální škola se věnu-
jete také restaurování textilií. Jaká je 
jeho šíře a význam?

Asi nejvhodnějším pokračováním v od-
borném vzdělávání v zažitých oborech je 
studium restaurování historických textilií 
v naší vyšší odborné škole, protože se 
všechny absolventky tohoto oboru výbor-
ně uplatnily v praxi. Věnují se restaurování 
všech druhů textilií: historického a lidového 
oděvu, orientálních koberců, církevních 
textilií, tapisérií i módních doplňků textilního 
charakteru, např. vějířů, slunečníků, ale 
i spolkových praporů, stuh a textilních 
potahů historického nábytku. Tento obor 
přispívá k ochraně kulturního dědictví. Je 
o něj velký zájem. Z těchto důvodů bude-
me usilovat o častější otevírání 1. ročníku, 
dosud to bylo jednou za tři roky. Ve vyšší 
odborné škole ještě plánujeme další obor 
– Návrhářství oděvních a interiérových 
textilií s uplatněním textilních rukodělných 
technik.                                                      

Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení 

pro umělecká řemesla Rudolfinea

Foto: archiv autora

ANTICKÝ MÝTUS VĚRNÉ PENELOPÉ S PŘADENEM SE STAL SYMBOLEM 
NEJPŘÍZNAČNĚJŠÍ ŽENSKÉ PRÁCE. NĚŽNÉ RUCE ŽEN DOVEDLY VYKOUZ-
LIT Z VLÁKNA KŘEHKOU KRAJKU, JEMNOU VÝŠIVKU, Z LÁTKY PAK PŮVAB-
NÝ I ÚČELNÝ ODĚV. TAK JAKO PŘED STALETÍMI TO DOKÁŽÍ I DNES DÍVKY 
VE STŘEDNÍ ŠKOLE A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE TEXTILNÍCH ŘEMESEL, KTE-
ROU NAJDEME V PRAZE NEDALEKO JINDŘIŠSKÉ VĚŽE, V ULICI U PŮJČOV-
NY. V NEDÁVNO REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH STARÉHO DOMU 
JSME NAVŠTÍVILI A POŽÁDALI O ROZHOVOR AKADEMICKÉHO  
MALÍŘE, DOCENTA 
VLASTIMILA VODÁKA,                      
ŘEDITELE ŠKOLY.

Co pro vás znamená tradice školy 
a v čem na ni navazujete?

 O dlouholeté tradici naší školy (několik 
předcházejících desetiletí známé pod názvem 
Školský ústav umělecké výroby) toho bylo 
napsáno dost, jen připomenu, že do roku 
1999 se jmenovala Střední odborná umělec-
kořemeslná škola při ŠÚUV a studovalo v ní 
nejvíce třicet žáků, a to krajkářské, vyší-
vačské a tkalcovské techniky. Kromě toho 
bylo nepravidelně přijímáno k pomaturitnímu 
studiu kolem dvaceti studentů a v tomto 
programu se po roce 1990 podařilo dvakrát 
otevřít tříletý specializační obor Restaurování 
textilií, kam bylo přijato vždy deset uchazečů, 
povětšinou absolventů naší střední školy. Pak 
nám, po několikaletém odkládání žádosti, 
schválilo ministerstvo školství Vyšší odbornou 
školu textilních řemesel s jedním studijním 
oborem Konzervování a restaurování histo-
rických textilií. Na žádné jiné střední ani vyšší 
odborné škole takový obor není a ani nemůže 
být otevřen, protože ve výuce rukodělných 
textilních řemesel, která jsou pro obor re-
staurování nezbytná, je naše střední a vyšší 
odborná škola skutečně výjimečná.

Které obory z oblasti textilních řemesel se 
u Vás studují?

Tvrdošíjně vyučujeme stále ta řemesla, která 
se u nás studují už více než sto let: ručně 
paličkovanou a šitou krajku, ruční výšivku, 
techniky ručního tkaní, předtkalcovské techni-
ky (např. síťování, drhání aj.), ruční tisk. Žádná 
jiná škola ani nemá k uskutečňování takového 
programu předpoklady. Čerpáme 

nejen z tradice výuky řemesel v naší škole, 
ale i v dřívějších mimopražských pracovištích 
po celé republice, kterých bylo před druhou 
světovou válkou téměř třicet. Využíváme naše 
vynikající pedagožky, bez kterých bychom 
nedosáhli perfekcionismu ve zvládání všech 
textilních technik, který byl a je charakteristický 
pro výuku v denním studiu i ve večerních kur-
zech. V tom úspěšně navazujeme na stoletou 
tradici. A pokud u nás vznikly další studijní 
obory, v nichž chceme obsáhnout celou šíři 
textilních a příbuzných řemesel, je pro výuku 
v uměleckořemeslných odborných předmě-
tech vždy prioritou dokonalé řemeslo. Tím se 
chceme lišit od škol s obdobným programem, 
a to nás, věřím, udrží při životě, byť jsme 
jednou z nejmenších středních škol. Občas-
né tendence ministerstva školství srovnávat 
naše školy se zahraničními školskými kolosy 
mne trochu znervózňují. Některé textilní školy 
zachraňují svou existenci, závislou na počtu 
přijatých žáků, zaváděním atraktivních oborů, 
například propagační grafiky. My ale chceme
být atraktivní výjimečností studijního programu.
  
Po roce1990 jsme za odborné pomoci Vý-
zkumného ústavu odborného školství docílili 
zřízení nových oborů, jejichž program jsme 
sami zpracovali. Tradiční krajkářský obor je 
zajímavější zavedením předmětů Konstrukce 
střihů a Základy šití a naše studentky si teď 
umějí samy střihově navrhnout oděvní krajku 
(samotné navrhování krajky nebo výšivky zů-

stává nejdůležitějším výtvarným předmětem), 
a dokonce ušít ke krajce odpovídající oděv. 
V pořadí druhém novém oboru Ruční tisk 
a ruční tkaní seznamujeme studenty nejen  
s tkaním na rámu a se základními tkalcovský-
mi vazbami, ale naučíme je tkát i na ručním 
stavu např. tzv. kupon, který může poslou-
žit módnímu návrháři jako unikátní oděvní 
tkanina. Druhým odborným předmětem, pro 
který studenti připravují výtvarné návrhy, je 
ruční tisk, a tam se naučí všechny techniky, 
jejichž realizace není závislá na pomoci tex-
tilního podniku: batiku, modrotisk, lept, tisk, 
z autorské matrice nebo přes síto. Třetí stu-
dijní obor, který vzešel ze snahy navázat na 
tradici Školského ústavu a jeho dřívější péči 
o hračkářské a košíkářské dílny, je Tvorba 
dekorativních předmětů z textilních a přírod-
ních materiálů. Studenti se učí košíkářské 
techniky a využití rostlinných pletiv v užitých 
předmětech i vlastních tvarových kreacích. Ve 
druhém odborném předmětu tohoto oboru, 
nazvaném Textilní hračka, navrhují a šijí nejen 
prototypy hraček a maňásků, ale i šitých 
oděvních doplňků, textilních interiérových 
předmětů včetně paravánů a dalších rozměr-
nějších prostorových hraček sochařského 
charakteru – sestav, prolézaček atd. Čtvrtý 
obor – Modelování a navrhování oděvů – není 
tradičním oborem naší školy. Jeho zvláštností 
a důvodem, proč má místo v programu školy, 
je propojení se všemi jmenovanými obory, 
zvláště krajkářskými. A tak jako se naše 
krajkářky a tiskařky naučí základy šití, oděvní 
výtvarnice se seznamují s textilním tiskem 
nebo s ručně paličkovanou krajkou a jsou 
schopny svůj krajkářský nápad v navrženém 
oděvním modelu také realizovat.

Ukázky ze studentských prací
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„Máme se od Rakušanů hodně co učit,“

Jste jedna z mála podnikatelů, kteří se 
rozhodli otevřít obchod v zahraničí, ve va-
šem případě je to ve Vídni. Co vás k tomu 
přivedlo a z jakého důvodu to bylo pro 
vaši firmu zajímavé?
S rakouským trhem mám už dlouhodobé 
zkušenosti. Díky více než desetileté spolupráci 
s rakouskými firmami jsem se dokázala vcítit
do myšlení rakouských občanů. Co mě ale 
nejvíce zaujalo, byla rakouská móda. Každý, 
když se řekne rakouská móda, si představí 
„tracht“ (rakouský kroj), ale to je velký omyl. 
Tracht se tam hodně nosí, ale tamní ženy se 
rády dobře oblékají a jsou ochotny za ošacení 
utratit nemalé peníze.
Český trh je hodně poznamenaný asijským 
a tureckým zbožím. Díky tomu je kupní síla 
u nás v Česku menší. To pociťují všechny 
tuzemské textilní firmy a mnohé bohužel již
skončily. Jedním z řešení, jak značku udržet 
a firmu zachovat, je jít na zahraniční trh.
Hlavním důvodem bylo zachovat pracovní 
místa a zajistit lidem práci.

Jaké instituce (jak v Česku, tak i Ra-
kousku) jste oslovila v počáteční fázi při 
zřizování prodejny? 
V okamžiku, kdy jsem objevila ve Vídni možnost 
mít vlastní prodejnu, jsem pochopitelně nevědě-
la, jak na to. Řešila jsem nejdříve otázku právní 
formy. Rozeslala jsem dotazy na různé české 
instituce a bohužel ke svému překvapení zjistila, 
že jsem v tomto směru „pionýr“. Vídeň pro 
mě byla tak lákavá, že jsem to nechtěla vzdát, 
a proto jsem se obrátila na ředitele Hospodář-
ské komory Jihlava, Prchala. K mému velkému 
překvapení jsem obdržela perfektně zpracova-
né materiály v rámci projektu „Aktivní hospodář-
ský prostor“ s kontaktem na agenturu Austrian 
Business Agency (ABA) ve Vídni.

Agentura ABA je státem podporovaná insti-
tuce, která má za úkol pomáhat zahraničním 
firmám usadit se na rakouském trhu.
Kromě potřebných informací, adres a jiných 
kontaktů na tamní instituce nám byla umožně-
na i bezplatná konzultace s daňovým porad-
cem a právníkem.
Byla jsem příjemně překvapená, když jsme řešili 
otázku nájemní smlouvy, jak obětavě a rychle 
nám ředitelka této agentury poskytla potřebné 
informace, abychom mohli dále jednat.

Jak náročná byla komunikace s úřa-
dy v Rakousku? Přece jenom můžeme 
očekávat jazykovou bariéru a neznalost 
tamního prostředí? 
Bez znalostí němčiny bych pravděpodobně 
neměla možnost domluvit se s úřady v Ra-
kousku. Rakušáci používají jako obchodní ja-
zyk němčinu. I když angličtina je první světový 
jazyk, který se učí již od základní školy, znalost 
němčiny pro vás bude již prvním úspěchem 
pro dobrý obchod. Jistě je také výhodou znát 
tamní prostředí a mentalitu občanů této země.

Prodejnu v centru Vídně jste otevře-
la 1. dubna 2006. Jak dlouho trvalo 
vyřízení všech formulářů, povolení 
k pronájmu a jednání s úřady až do té 
konečné fáze? Bylo to pro Vás jako 
podnikatelku z cizí země složitější 
než při zřizování prodejny v Čechách?                                                
Vyřízení všech dokumentů netrvá až tak moc 
dlouho. V Rakousku funguje vše „on-line“, 
tedy k vyřízení potřebných dokumentů vám 
stačí internet.
Všechny úřady jsou mezi sebou navzájem 
propojeny. To znamená, že nechodíte od 
jednoho úřadu ke druhému, jako je tomu u nás. 
Odpadají různá potvrzení, žádosti, kolky a hlav-

ně ztracený čas věnovaný právě běhání po 
úřadech. V tomto směru se má náš stát ještě 
hodně co učit od Rakušanů. Když se mě u nás 
na živnostenském úřadu zeptali, kolik jsem 
zaplatila ve Vídni za živnostenský list a já odpo-
věděla, že nic, tak mi to nechtěl nikdo uvěřit. 

Letos jste se poprvé zúčastnila veletrhu 
Bioem v rakouském Grosschönau, kde 
jste měla možnost i s ostatními podnika-
teli z Vysočiny prezentovat svoje výrob-
ky. Byl tento veletrh zajímavý i pro vaši 
firmu? 
Ano, samozřejmě. Maximálně jsem se soustře-
dila na reklamu vlastní prodejny ve Vídni a mo-
hu říci, že propagace byla velmi zdařilá, neboť 
návštěvníci veletrhu naši prodejnu ve Vídni již 
našli. Při veletrhu nám hodně pomohla Klára 
Houserová (ABI), která v rámci projektu Aktivní 
hospodářský prostor pomáhá firmám z Vy-
sočiny při navazování kontaktů a vyhledávání 
kooperací a informací o Dolním Rakousku.
Veletrh Bioem je velmi známý veletrh nejen 
v Rakousku, ale i v Německu. Tento veletrh 
má obrovskou návštěvnost. Ale pro mne byl 
zajímavý i tím, že je to veletrh zaměřený na 
ekologii, životní prostředí, zdravý způsob byd-
lení a života, s tím je spojeno i oblékání. Moje 
prodejna ve Vídni se nazývá ALL NATURE. 
V naší prodejně se prodávají výhradně výrobky 
z přírodních materiálů, ale i materiálů, které ne-
sou certifikáty a jsou vhodné např. pro alergiky.

 Klára Houserová

Autorka působí v Austrian Business Informati-
on (ABI), poradenském servisu Hospodářské 
komory Jihlava/projekt Aktivní hospodářský 
prostor Vysočina - Dolní Rakousko

TVRDÍ PODNIKATELKA 
LJUBA SOJKOVÁ, KTERÁ 
MÁ HOJNÉ ZKUŠENOSTI  
S PODNIKATELSKÝM PRO-
STŘEDÍM V RAKOUSKU. 
SVOU PRODEJNU POD NÁ-
ZVEM ALL NATURE SI OTE-
VŘELA NA ZAČÁTKU DUB-
NA 2006 VE VÍDNI. NEJEN 
O TÉTO PRODEJNĚ, ALE 
I O ZAČÁTCÍCH A ZKUŠE-
NOSTECH ZÍSKANÝCH VE 
VÍDNI BUDE NÁSLEDUJÍCÍ 
ROZHOVOR.

Veletrh bývá zaměřen na přírodní energie, bez-
pečnost, pokrok a moderní techniku, ekostav-
by a výstavby, bydlení, zdraví, ekozemědělství, 
přírodu a přírodní prostředí, rodiny s dětmi, 
mládež, sport, turistiku a jiné oblasti, které 
obohacují náš život. Hlavním tématem tohoto 
veletrhu tedy byly „Životní hodnoty a jistota 
budoucnosti“.

Hospodářská komora Třebíč ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou Jihlava představila 
malé a střední firmy z kraje Vysočina, které se
zajímají o rakouský trh. Pro české podnikatele 
to byla velká příležitost, jak zviditelnit svou 
firmu a navázat případné kooperační kontakty
s podnikateli v tomto regionu. Této akce se zú-

častnili také zástupci společnosti Arge Grenz-
nutzen (Hospodářské poradenství - Gmünd) 
a pracovník Austrian Business Information  
(HK Jihlava), kteří pomáhali podnikatelům ne-
jen s jazykovou bariérou, ale také při navazo-
vání obchodních kontaktů.
Region Vysočina reprezentovali vystavovatelé 
např. z oblasti zemědělství, zdravé výživy, 
stavebnictví, průmyslu a řemesel, výpočetní 
techniky atd.
Během čtyř dnů veletrh navštívilo 35 000 náv-
štěvníků, kteří si mohli prohlédnout nespočet 
výrobků a služeb 250 vystavovatelů v sedmi 
velkých halách.
Cílem veletrhu bylo sdělit rakouským občanům 
a podnikatelské veřejnosti informace o kraji 

Vysočina, který se může v budoucnu stát 
významným partnerem v hospodářské a eko-
nomické oblasti.

Petra Měrková

  Foto: HK Třebíč

Veletrh BIOEM 2006

Pekárna Kamenice

Firma ALL NATURE ze Světlé nad Sázavou nabízí oděvy i pro alergiky.

KABO
22. 8.–24. 8. Brno – Výstaviště
28. mezinárodní veletrh obuvi a koženého 
zboží 
E-mail: kabo@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/kabo 

STYL
22. 8.–24. 8. Brno – Výstaviště
28. mezinárodní veletrh módy 
E-mail: styl@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/styl 

EKOSTYL
24. 8.–29. 8. České Budějovice  
- Výstaviště
tvorba a ochrana životního prostředí, ekologic-

ké technologie, ekologické stavby, alternativní 
zdroje energie, bioprodukty a zdravý životní 
styl.
E-mail: info@vcb.cz 
http://www.vcb.cz 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
DRUŽSTEVNICTVÍ
24. 8.–29. 8. České Budějovice  
– Výstaviště
spotřební zboží, kovovýroba, elektronika, 
stavebnictví, zabezpečovací systémy, vybavení 
domu, bytu, zahrady, textil a kožená galante-
rie, umělecké a řemeslné výrobky, zemědělské 
a potravinářské výrobky
E-mail: info@vcb.cz 
http://www.vcb.cz 

ZEMĚ ŽIVITELKA
24. 8.–29. 8. České Budějovice  
– Výstaviště
33. mezinárodní agrosalon
E-mail: info@vcb.cz 
http://www.vcb.cz

Rubriku připravuje:

Břetislav Fabián, 

ředitel úřadu SOVA ČR

NABÍZÍME PŘEHLED NĚKTERÝCH AKTUÁLNÍCH ČLENSKÝCH VELETRHŮ 
A VÝSTAV, KTERÉ POŘÁDÁ SOVA ČR DO KONCE SRPNA 2006.

Veletrhem produktů a služeb, 
které pozitivně ovlivňují náš 
život a činí jej zdravějším 
a ohleduplnějším k životnímu 
prostředí, je veletrh BIOEM, 
jehož 21. ročník se konal ve 
dnech 15. – 18. června 2006 
v Dolním Rakousku 
(region Waldviertel) 
v městečku Grosschönau.

Firma Model Obaly CZ, a.s.
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Je před námi září, měsíc houbařské hojnosti. 
Pokud jste se ovšem na houby vypravili až 
teď, slávu toho nejhojnějšího ze společenství 
raných hřibů – totiž hřiba dubového – jste už 
vlastně téměř propásli. Ale nevadí, protože 
stejně většinou bývá celý červivý (ono se 
ovšem nejedná o červy v pravém slova smys-
lu, ale o larvičky hmyzu zvaného bedlobytka). 
Zato můžete v těchto dnech najít ten překrás-
ný klasický hřib smrkový, snad ještě krásnější 
hřib borový, hojný hřib hnědý zvaný panský, 
vzácněji hřib přívěskatý či plavý, nebo modra-
jící hřiby, především koloděje a kováře – na ty 
však pozor: musíte je dobře uvařit, jinak vám 
může být dost zle. 
Hřibů jsou desítky druhů, například publikace 
Houby – česká encyklopedie jich uvádí i s vy-
obrazením a podrobným popisem devětatřicet. 
Ona totiž i taková babka je vlastně hřib, a to 
hřib žlutomasý, oblíbený sameťáček je zase 
hřib sametový. Také hřiby strakoše, dutonohé 
nebo plstnaté lidé běžně sbírají, aniž mnohdy 
vědí, že jde o hřiby, vždyť ostatně strakoš má 
71 (!) lidových názvů, mezi nimiž jsou některé 
opravdu nápadité jako třeba bezpráce, pu-
pek, voříšek, kožíšek, zajíček, verunka, židák 
a tak dále. (Víte například, že třeba křemenáči 
říkají na Domažlicku výpravčí?) Palčivé hřiby 
kříšť, žlučník a hřib medotrpký sbírat určitě 
nebudete, neměli byste ovšem sbírat ani 
hřib Fechtnerův či hřib královský, protože jde 
o chráněné houby a mohli byste dostat po-
kutu až 50 tisíc Kč! Rostou už ovšem natolik 
vzácně, že vám takové nebezpečí asi vůbec 
nehrozí.

Nejrychlejší je hnojník

Tvrzení, že když večer zapršelo, už ráno kdosi 
našel krásné hřiby, je bohapustá houbařská 

latina. V našem klimatickém pásmu roste 
většina hub se středními a většími plodnicemi 
4–8 dní a např. hřib smrkový má denní pří-
růstky 2–4 cm. Zajímavé ovšem je, že jakmile 
jednou začne houba růst, už ji nic nezastaví, 
pokud sama od sebe, podle situace rychle či 
pomaleji, nezačne odumírat. Jsou ovšem hou-
by, které rostou tzv. před očima. Patří k nim 
především některé druhy hnojníků, které se 
rozvíjejí brzy ráno jen několik hodin, jakmile se 
ale do nich opře slunce, zbyde z nich za chvíli 
jen kašovitá hmota. I taková hadovka smrdutá 
může v příznivých podmínkách vyrůst za jediný 
den ze stadia vajíčka až do dospělé plodnice 
vysoké i 25 cm. Tahle houba se latinsky jmenuje 
Phallus impudicus, což v překladu znamená 
nestydatý pyj a právě pro svůj tvar byla kdysi 
dávno zasvěcena římské bohyni plodnosti 
Ceres. Podobně jako hadovky vypadají i houby 
rodu psivka (Mutinus). Mutinus je druhé latinské 
jméno římského boha Priapa, což byl údajně 
ohavný bůh. Záměrně to způsobila bohyně 
Héra, která se pohoršovala nad nemravným 
chováním jeho matky Afrodity, a tak z pomsty 
vybavila Priapa nadměrně velkým pyjem – mož-
ná ale, že se mu ani tak moc nepomstila...

Která je nejchutnější?

Už jsme se zmiňovali, že mezi gurmány hřiby 
zdaleka nepatří k úplně nejchutnějším hou-
bám. Je ovšem těžké odpovědět na otázku, 
která to tedy je ta nejchutnější houba, protože 
s chutí – stejně jako s čichem – je to u kaž-
dého jinak. Mnozí za ni bez váhání označují 
holubinku nazelenalou, jejíž mladé plodnice 
jsou skvělé naložené v octě, a ty starší, po-
solené do lupenů a podušené na lžíci másla, 
voní a chutnají báječně jak pečené telecí 
masíčko. Jiní za ni považují skvost písčitých 

borů čirůvku zelánku. Možná poprávu, protože 
na žádnou jinou houbu nenapsal básník ódu 
a s jeho slovy „...dojímáš mne pokaždé svým 
výdechem čistoty a zelení svých lístků pod 
kloboučkem, jakou má jen první osení po 
dešti a září jako bříška rosniček v zpěvném 
ránu; kdo jen jedenkrát vdechl tvoji vůni, tolik 
připomínající kořání a rosu, nikdy nezapomene 
na její zvláštní jemnost...“ lze jenom souhlasit. 
Mezi lahůdkové houby určitě patří čirůvka fialo-
vá, holubinka mandlová či namodralá, mléčné 
ryzce, zejména ryzec-syrovinka, muchomůrka 
růžovka zvaná masák, někdo nedá dopustit na 
lišky v kulajdě či kotrče kadeřavého v dršťkov-
ce, taková opeňka měnlivá zase byla polév-
kovým majstrštychem našich babiček. Mnozí 
dávají přednost slukám (ne těm s křídly, i když 
také nemají chybu, ale pavučincům podobné 
a příbuzné sluce svrasklé), výborně chutnají 
smrže na víně, řízky z bedel, čirůvka májovka ve 
všech úpravách a jistě i celá řada dalších hub.

Letem houbařskou Evropou

Baskové, kteří na Pyrenejském poloostro-
vě sbírají houby nejvíce, považují zmíněnou 
májovku za úplně nejlepší houbu na světě. 
S nimi by ovšem v žádném případě nesouhla-
sili Francouzi. Ti houby, ač jich v jejich lesích 
roste habaděj, vlastně ani nesbírají. Úplně jim 
stačí uměle pěstované žampiony, bez nichž 
se francouzská kuchyně (a zejména omáčky) 
prostě vůbec nemůže obejít, bezkonkurenční 
jedničkou jsou pro ně ovšem lanýže, zcela jistě 
nejdražší houby na světě. Protože rostou pod 
zemí, k jejich vyhledávání používají domorodci 
ochočené divoké bachyně (vůně lanýžů v nich 
totiž vyvolává pohlavní pud) anebo speciálně 
cvičené psy. Francouzi ovšem pěstují lanýže 
i uměle, avšak nikoliv ve sklepích či pěstírnách, 
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  z lesa i z tržišť

ale ve volné přírodě, a to především v kraji 
Périgord. Místní obyvatelé jim láskyplně říkají 
amorety či amoretky a stromy, pod kterými 
se lanýžům daří, nazývají charme (kouzlo). 
Zkušenosti s jejich pěstováním se v tomto kraji 
odedávna dědí z otce na syna a jsou utajová-
ny určitě mnohem důkladněji než francouzská 
státní tajemství.
Největšími milovníky hub v Evropě jsou ovšem 
Slované – mezi nimi především Rusové a hned 
za nimi Češi a Slováci. Je to dáno polohou 
území, které osídlili. To bylo od nejstarších 
dob historickou křižovatkou, stěhovaly se přes 
ně celé národy, vedly se tu mnohaleté války; 
důsledkem toho bylo, že domorodé slovan-
ské obyvatelstvo se před nájezdníky ukrývalo 
do tehdy velmi hlubokých lesů. Tam ovšem 
bylo odkázáno na lesní plody, a tedy i houby, 
a dlouholetá zkušenost v nich upevňovala 
znalosti v rozlišování jedlých a nejedlých druhů 
hub, jež se dědily z pokolení na pokolení. 
V Rusku jsou nejoblíbenějšími houbami ryzce, 
ale především ty u nás nejedlé (bílé a palčivé), 
zvané „gruzdi“. Z nich se pak nakládáním 
v soli v sudech připravuje „zasol“, což je 
lahůdka podávaná především k vodce. Od-
borníci udávají, že na území této šestiny světa 
se ročně urodí 3–4 miliony tun jedlých hub a je 
pravda, že v mnoha oblastech je jejich sběr 
důležitou obživou obyvatelstva. V Polsku je 
nejvýznamnější houbou hřib dubový, a protože 
tu dorůstá impozantních rozměrů, je nazýván 
generálem. Z národů bývalé Jugoslávie se 
v houbách nejlépe vyznají Slovinci, například 
v Bulharsku se už ovšem spíše konzumují 
uměle pěstované žampiony, i když ani tady 
není hřibů nedostatek.
V západní Evropě a především pak v severní 
Skandinávii nejsou houby nijak zvlášť oblíbené, 
a když už, tak jedině již zmíněné žampiony. 
Angličané volně rostoucí houby vůbec nejedí 
a nazývají je hanlivým názvem toadstools 
(žabiny). To Italové mají houby rádi a konzumují 
je ve velkém množství, jenže častý výskyt otrav 
svědčí o tom, že se v nich příliš nevyznají. 
Němci jsou samozřejmě ostražitější, ale stejně 
jsou většinou mykofobní a opravdu blízko mají 
k houbám jen sousední Bavoři. V Rakous-
ku a především ve Švýcarsku omezují sběr 
hub přísné zákony, které limitují sběr hub na 
1–2  kg na osobu a den, přičemž v některých 
švýcarských kantonech platí třeba týden 
i deset dní v měsíci úplný zákaz sběru, jinde 
jsou tímto zákazem označeny třeba i tři dny 
v každém týdnu. Ač nejzachovalejší původní 
evropské lesy ve Švédsku, Finsku a Norsku 
vyprodukují ročně na 750 000 tun jedlých hub, 
Seveřané je nekonzumují. V posledních letech 
se tu ovšem především ve Finsku začaly sbírat 
na vývoz, protože zahraničí má o houby z pa-
nensky čistých lesů pochopitelný zájem.

Prodej hub

Vraťme se ale domů. Ne každý u nás má 
příležitost si houby nasbírat, nebo si to třeba 
ani netroufne. Pak nezbývá, než si je koupit. 
S prodejci čerstvých hub se nejspíše potkáte 
na tržištích, někdy i podél silnic v blízkosti 
lesů. Jak ovšem zjistíte, že kupujete opravdu 
dobré jedlé houby? Na to pamatuje vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 31. října 
2002, která „upravuje rozsah znalostí pro 
získání osvědčení prokazujícího znalost hub, 
o které žádá žadatel, jenž uvádí do oběhu, 
nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo 
pěstované jedlé houby.“ 
V praxi to znamená, že každý prodejce hub 
musí složit zkoušku jejich znalosti, a to podle 
místa bydliště před odbornou komisí příslušné 
krajské hygienické stanice. Žadatel musí kromě 
obvyklých osobních údajů uvést dosažené 
vzdělání a jeho zaměření a doložit také délku 
a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, 
třídění a zpracování hub. Podle těchto údajů 
se komise rozhodne, zda žadatele ke zkoušce 
vůbec pozve. Zkouška samotná se pak skládá 
z písemné a ústní části – úspěšné zvládnutí 
písemného testu je podmínkou pro připuštění 
k ústní části zkoušky. Žadatel při ní musí osvědčit 
znalosti právních předpisů upravujících členění 
hub na skupiny a podskupiny, znalosti znaků 
jednotlivých skupin a podskupin hub, poža-
davků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, 
značení, znalosti o způsobu jejich sběru, třídění 
a zpracování, podmínek jejich přepravy, skla-
dování, balení a prodeje. Není to tedy zdaleka 
jednoduché, protože žadatel musí dále podle 
názorných pomůcek (např. podle atlasu hub) 
bezchybně prokázat schopnost rozlišit jedovaté 
a jedlé houby, prokázat znalost příčin nejčas-
tějších otrav z hub, příznaky zdravotních obtíží 
a souvisejících zásad poskytování první pomoci. 

Žadatel, který zkoušku absolvuje úspěšně, získá 
osvědčení prokazující znalost hub a tím tedy také 
právo k jejich prodeji; ten, kdo úspěšný nebyl, 
může zkoušku opakovat nejdříve za dva měsíce. 
Nepoznáte-li zcela bezpečně mezi jedovatými 
houbami čechratku podvinutou, čirůvku odlišnou 
a sírožlutou, holubinku vrhavku, hřib kříšť, satan 
a žlučník, muchomůrku červenou, jízlivou, králov-
skou, panterovou (tygrovanou), zelenou a odrůdy 
bílé, pečárku zápašnou, strmělku voskovou, 
třepenitku svazčitou, ucháč obecný, vláknici 
načervenalou, závojenku olovovou či závojenku 
(zvonovku) jarní, ke zkoušce vůbec nechoďte, 
nemělo by tu cenu. 
Prodejce musí zmíněné osvědčení předložit 
kontrolnímu orgánu, což je v tomto případě 
Státní zemědělská potravinářská inspekce, 
měl by je však na požádání předložit i vám. 
Pokud to odmítne a vy se v houbách příliš ne-
vyznáte, raději se otočte a jděte jinam - bude 
to jistější! Průběžně jsou vydávány seznamy 
tržních hub, tedy těch, které se smějí prodá-
vat, není-li však v místě prodeje zajištěn plně 
kvalifikovaný tržní dozor, může krajský hygienik
počet povolených prodávaných druhů hub 
navzdory seznamu omezit.

Výkup hub

Prodejem hub si ovšem můžete přivydělat i tak, 
že je nabídnete nákupním organizacím. V tom 
případě zmíněné osvědčení nepotřebujete, pro-
tože je naopak musí mít zaměstnanci přísluš-
ných výkupen, kteří také ručí za jedlost a kvalitu 
hub. Nákupní organizace si samy určují, které 
houby budou vykupovat, ne vždy odeberou 
všechny druhy zmíněného tržního seznamu. Je 
tedy rozumné, aby se sběrači ve výkupnách 
předem informovali, o které druhy je momentál-
ní zájem, a zařídili se podle toho. Nákupem hub 
se zabývají například firmy Lesní plody v Plzni,
Kostera ve Fulneku, České houby v Soběslavi-
-Nedvědicích či MAGU Bohemia ve Staňkově. 
Za kilogram čerstvých hřibů první jakosti se platí 
od sta do dvou set korun, samozřejmě podle 
toho, kolik jich roste a jak hojná je nabídka, vel-
ký zájem je také o lišky. Za jiné druhy se platí do 
80 korun, sušené houby se vykupují spíše až na 
podzim (tam se za kilogram platí podle druhu 
od 400 do 600 korun). Například firma České
houby jich pak svým zákazníkům nabízí devět 
druhů, mezi nimi třeba i ucho Jidášovo či lesní 
směs (klouzek, hřib, liška, hlíva, žampion).
        
I když tedy houby jsou i jistým obchodním artik-
lem, především by nám měly přinášet uspo-
kojení a radost. Takže bohaté úlovky a dobrou 
chuť! Byť gurmánské pravidlo praví, že správná 
smaženice je teprve ta, v níž je nejméně deset 
různých druhů hub, sbírejte jen mladé čerstvé 
plodnice, ale hlavně ty, které bezpečně znáte. 
To je zase základní pravidlo přežití.

Ivan Veselý

Foto: ČTK

Hřib je králem českých 
lesů, a byť ani zdaleka není 
naší nejchutnější houbou, nikdo 
mu tuto výsadu nevezme. Patrně především proto, že jeho krása a majestát-
nost jsou nenapodobitelné, ale asi ještě více proto, že prostě není k mání na 
počkání. A tak většina houbařů dokládá svou úspěšnost počtem hřibů, které 
ten den našli, a když nenašli, tak si aspoň dva, tři domyslí...
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Jak se žije rybám v Čechách

Produkční rybářství, orientované 
na chov ryb, je v České republice 
součástí zemědělství a patří mezi 
jeho dlouhodobě stabilizované 
a ekonomicky životaschopné 
obory. Nevykazuje zatím příliš 
problémů. Musíte si uvědomit, že 
na chov ryb dnes působí nejen 
charakter jejich trhu, ale také en-
vironmentální, vodohospodářské, 
společenské i jiné vlivy (samot-
nými rybáři obtížně ovlivnitelné), 
v těchto dopadech a možnostech 
se ovšem musí české produkční 
rybářství pohybovat. Daří se to 
v podstatě jen díky silnému his-
torickému pozadí našeho chovu 
ryb, vysoké profesionalitě jeho 
pracovníků a díky chovatelským 
zásadám, které respektují součas-
né požadavky. Rybářství se v Če-
chách zkrátka daří, mimořádný 
kredit má především rybníkářství, 
díky obecné popularitě u široké 
veřejnosti se z něho stává stále 
více dominantní sektor. 

Jak byste charakterizoval 
současné produkční rybářství 
u nás?
Vedle rybníkářství (jako zcela 
rozhodující součásti) patří do 
komplexu produkčního rybářství 
ještě chov lososovitých ryb neboli 
pstruhařství, zcela doplňkově pak 
i chov úzkého spektra druhů 

ryb ve speciálních zařízeních 
(technizovaných odchovných 
systémech) a symbolicky také ko-
merční rybolov ve volných vodách 
(údolních nádržích).
Plochy rybníků v České repub-
lice dnes představují zhruba 51 
tisíc hektarů. Jen pro zajímavost: 
v dobách „zlatého věku českého 
rybníkářství“ (v 15. a 16. století) to 
bylo neuvěřitelných 180 tisíc hek-
tarů. K chovu ryb se u nás dnes 
využívá 42 tisíc hektarů. A pokud 
vás zajímá průměrný přírůstek 
z hektaru, je to kolem 450 kg ryb. 
U některých rybničních ploch 
dochází ovšem k omezování 
produkce ryb z důvodů multi-
funkčního napojení rybníků na 
oblasti ochrany přírody, v jiných 
případech je produkce podmíně-
na kvalitou vody, případně jinými 
faktory. 

Český kapr nabídce zřejmě 
dominuje, ale co ostatní ryby?
Největším odchovávaným druhem 
u nás je skutečně kapr (87 % 
z celkové produkce). Jeho tržní 
velikosti (1,5 až 3 kg) se dosáhne 
zhruba během 3 až 4 let chovu. 
Přibližně 25–30 % produkce kapra 
se docílí přikrmováním, převaha 
produkce je založena hlavně 
na přirozené rybniční potravě 
(zooplankton, bentos). Má vysoký 

obsah živočišných bílkovin, který 
je formou přikrmování neupra-
venými obilovinami doplňován 
o energetickou složku. Výsledkem 
je potom kapr téměř organické 
povahy. Dá se říci, že kapr, který 
prošel takovou péčí, má téměř 
charakter biopotraviny. 
Úlohu doplňkových druhů ryb 
v rybničním chovu hrají především 
býložravé ryby (amur, tolsto-
lobik). Jejich podíl na celkové 
produkci dosahuje jen 5 %, ale 
plní v rybničních obsádkách roli 
biologických regulátorů. Amur je 
na trhu vysoce ceněný a prakticky 
je srovnatelný s kaprem, tolstolo-
bik pak může být svou nižší tržní 
cenou vnímán jako určitá forma 
sociální ryby.
Vysoký zájem má trh o rybniční 
dravé ryby (štika, candát, sumec, 
okoun, úhoř). Jejich produkce je 
však limitovaná (rybníky jsou ob-
hospodařovány především z pozi-
ce kapra jako základní ryby; právě 
kapr totiž tvoří ekonomickou páteř 
celého rybníkářství). Dravé ryby 
tuto roli sehrávat nemohou, vzhle-
dem k jejich nárokům a k odlišné 
chovatelské technologii.
Lososovité ryby (pstruh duhový, 
siven americký) plní v našem pro-
dukčním rybářství omezenou roli. 
Jejich podíl na celkovém objemu 
výroby činí necelá 4 %. Stojí za 

tím nepříliš rozvinuté pstruhařství, 
vycházející z objektivních pod-
mínek (málo vhodných vodních 
zdrojů, chovatelská náročnost 
včetně potřeby kompletních krmiv 
pro tyto ryby, nákladnější zařízení 
pro vyšší koncentrace obsá-
dek) a také značná konkurence 
dováženého pstruha, které čeští 
a moravští chovatelé mohou jen 
s obtížemi čelit, přestože je jejich 
produkce skutečně kvalitní.
Příznivým jevem českého pro-
dukčního rybářství je jeho dlouho-
letá vyrovnanost a velice dobrá je 
i jeho návaznost na stabilizované 
požadavky trhu. Tuto vyváženost 
lze právem označit za optimalizo-
vaný proces udržitelného rozvoje 
oboru, kdy nedochází k nadvýro-
bě a s tím souvisejícím cenovým 
výkyvům. Platí to zejména pro 
oblast vývozu kapra. Česká 
republika je největším evropským 
vývozcem této ryby.
 Živého kapra v předvánoční době 
preferují i zahraniční odběratelé. 
V zemích jeho dovozu převažuje 
Německo (40–45 % z celého naše-
ho vývozu), Slovensko (20 –25 %) 
a Rakousko (10–12 %). 
V současnosti je necelých 11 % 
tržních ryb zpracováváno, a to 
převážně do podoby základních 
polotovarů (u kapra na půlky, 
steaky, filety). Tento podíl zůstává

Dříve se české produkční rybářství měřilo pouze 
úrovní chovatelské technologie a také objemem 
vyprodukovaných ryb. Vazba na trh se nebrala příliš 
v úvahu. Jaká je ale současná situace? Jsme schop-
ni prosadit se na domácím i zahraničním trhu v rám-
ci stále se zvyšující konkurence? S těmito otázkami 
jsem se obrátila na ředitele Rybářského sdružení 
České republiky Ing. Václava Šilhavého.

už po řadu let zhruba konstantní, 
byť právě zde zřejmě leží příští 
potenciál trhu sladkovodních 
ryb. Překážkou není technická 
nepřipravenost rybářského sek-
toru (rozhodující provozovny na 
zpracování ryb jsou velmi dobře 
vybaveny, s dostatečnou kapa-
citou a mají i potřebný atest EU), 
ale spíše názor, že jen živá ryba 
je „kvalitní“, a také skutečnost, 
že cenově se výrobky z ryb už 
dostávají do konkurence substi-
tučních potravin (v konzumentské 
společnosti totiž stále panuje ná-
zor vytvořený v minulosti, že ryby 
musí patřit mezi „levné maso“). 

Jaká je marketingová  
strategie?
Podpora prodeje ryb potřebu-
je odpovídající marketingovou 
strategii. Stát by za ní ovšem 
mělo silné ekonomické zázemí. 
V produkčním rybářství s obje-
mem pouhých 20 tisíc tun tržních 
ryb ročně je velice obtížné vytvořit 
odpovídající zázemí, tím spíše, 
že veškeré náklady na propagaci 
a reklamu zatím nesou na svých 
bedrech samotní producenti, ne-
boť záměr na podporu ze strany 
státu či zdravotnictví neuspěl. 
Členové Rybářského sdružení 
České republiky (profesního 
seskupení se silnou prvorepubli-
kovou tradicí sdružujícího téměř 
90 % všech českých a morav-
ských chovatelů ryb) vynakládají 
především na propagaci kapra 
ročně několik milionů korun. Zřej-
mě to však nestačí. Navíc, hledání 
finančních prostředků na marke-
tingovou strategii při snižující se 
ziskové marži producentů může 
být perspektivně stále obtížnější, 
a celý problém se tím dostává do 
bludného kruhu.

Jaké další problémy mimo 
vlastní sektor rybníkářství vás 
trápí?
Dřívější systém hospodaření 
vytvořil rozsáhlé celky orné půdy, 
na nichž došlo k snížení apli-
kovaného objemu organických 
hnojiv. Výsledkem bylo narušení 
sorpčního půdního komplexu, 
v jehož důsledku nastalo masivní 
vymývání jílovitých částic, které 
v rybničních oblastech končily 
jako sedimenty v rybnících a sni-
žovaly jejich produkční kapacitu. 
Dnes sice tento jev už do značné 

míry ztratil svůj význam, ale 
například velmi časté povodně se 
projevují podobným způsobem 
a formou splachů rovněž zaná-
šejí rybníky. Pokud nenastane 
náprava tohoto stavu, povede to 
k totální degradaci rybníků spolu 
se všemi vodohospodářskými, 
ekologickými, krajinotvornými 
a dalšími souvislostmi. Smysl má 
odstraňování nadbytečného sedi-
mentu (bahna) z rybníků, nicméně 
toto řešení je extrémně nákladné 
a z pohledu producentů ryb, kteří 
sami tento stav nezavinili, bez 
dlouhodobé a intenzivní státní 
podpory nerealistické. 
Rekultivace rybníků by nepřinesla 
jen pozitivní ekonomické efekty 
samotným chovatelům ryb, ale 
je nepostradatelná i pro vodní 
hospodářství rybniční oblasti. 
Od katastrofální povodně v roce 
2002 už proběhlo několik dalších, 
byť rozsahem menších záplav. 
Jen díky rybníkům, které zachy-
tily významnou část vody, byly 
povodňové vlny vždy zpomaleny, 
a zamezily tak daleko větším ško-
dám a ztrátám na životech.
Podobně je možno hovořit i o stá-
le trvajícím (pokud ne zvětšují-
cím se) problému, za nímž stojí 
chránění rybí predátoři (kormorán, 
vydra, volavka a v poslední době 
i norek). Tito predátoři působí 
škody na rybích obsádkách 
v rámci celé České republiky 
(včetně volných vod) ročně ve výši 
téměř jedné miliardy korun. Zatím 
jdou tyto škody v rozhodující míře 
k tíži chovatelů ryb. Efektivní řeše-
ní, a to nejen v České republice, 
neboť podobné problémy mají 
i další evropské země, je stále 
v nedohlednu a nemá je poruce 
ani Evropská unie.

A výhled do budoucna?
Cílem nejsou tuny produkce, ale 
zachování vysoké kvality masa 
ryb, dobré pověsti českého kapra 
a celého oboru, udržení cen, a tím 
i patřičné konkurenceschopnosti 
na domácím a zahraničním trhu.
Současně je cílem a prioritou 
rybníkářů zůstat producentem 
zdravé potraviny, jejíž hodnotu 
už zná vyspělá Evropa a časem ji 
nepochybně v mnohem větší míře 
využijí i naši konzumenti. 
Děkuji za rozhovor.

Michaela Solarová

Foto: archiv Rudolfa Hrušínského

Kdyby tvůj tatínek žil, jak by se díval na současné chytání ryb?
Těžko říct. Táta nikdy nebyl rybář, který by chytal trofejní ryby, ale 
malý kapřík kolem 40 cm mu udělal velkou radost. On neříkal, já jdu 
na ryby, ale jdu si sednout k vodě, a aby tam neseděl jen tak, tak měl 
nahozené pruty. Co kdyby...
Je rybaření nákladný koníček?
Zdědil jsou spousty prutů po tátovi, na které jsem nachytal hodně ryb, 
ale pokud chci ulovit velké ryby, musí tomu odpovídat výbava, která 
je velice drahá, ale naprosto dokonalá. Cena rybářské povolenky také 
rok od roku stoupá. Sečtete-li povolenku, benzin, vybavení, vyjde 
vám to na pěkné peníze.
A v jakém stavu jsou dnes řeky, potoky a rybníky?
Rybníky v soukromém vlastnictví jsou udržované a perfektně zaryb-
něné. Problém je například na pstruhových vodách (Vltava – horní tok 
od Vyššího Brodu po Rožmberk). Něco tu totiž není v pořádku. Český 
rybářský svaz sice dostatečně vysazuje ryby, ale je daleko více rybářů 
než dříve. Každý má mobilní telefon, zavolá kamarádům a během 
dvou dnů je řeka prázdná. Tato situace trvá asi rok a je to stále horší. 
Jedině, že by se vytvořily úseky řek, které už u nás existují, kde pod 
heslem: Chyť a pusť, si rybář nesmí ponechat žádnou rybu. Tyto úse-
ky jsou už na pstruhových vodách v Rakousku či ve Švédsku.
Chytáš odmalička, doma i ve světě. Setkal ses s něčím, co tě 
zaskočilo?
Letos jsem byl v Thajsku na soukromém jezeře Bun San Lan. Jezero 
není velké, ale říká se o něm, že je tam nejvíce ryb na celém světě. 
Chytá se tam mekongský sumec ve velikosti od 20 do 40 kg, ryba 
nesmírně silná, bojovná a velice žravá. Po příjezdu jsme zjistili, že je to 
pravda. Je možné chytit 20 až 30 takových sumců, k tomu tropické 
vedro 35 ve stínu a člověk je po jednom dni rybaření úplně fyzicky 
zlikvidován. Chytal jsem v Mongolsku, na Kubě, na řece Rio Ebro ve 
Španělsku, ale souboj s mekongským sumcem byl fantastický.
Jak vzpomínáš na své moderování televizního pořadu pro 
rybáře?
Při natáčení rybářského magazínu Jak na ryby jsem se sešel se 
skupinou lidí, které rybařina nesmírně bavila, zajímala, všichni natáčeli 
s velikou chutí a ve výsledku to bylo vidět. Takže ty čtyři roky byly pro 
mne ideální. Práce se mi stala koníčkem a zábavou.

ms

Foto: archiv Rudolfa Hrušínského

Taje rybařiny 
Rudolfa Hrušínského

ZNAMENITÝ HEREC, ALE PRO NÁS PŘEDEVŠÍM 
RYBÁŘ, KTERÝ UŽ OD DĚTSKÝCH LET POZNÁ-
VAL TAJE RYBAŘINY POD LASKAVÝM DOHLE-
DEM SVÉHO OTCE, RUDOLFA HRUŠÍNSKÉHO. 
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Iva Hűttnerová: Nechci malovat na zakázku

Jak v sobě herečka objeví touhu malovat?
Moc ráda jsem malovala už jako malá holka, 
nikdy to ovšem nepřesáhlo rámec jednič-
ky z kreslení nebo výkresu umístěného na 
nástěnku. Když jsem začala studovat DAMU, 
neustále jsem si něco malovala do scénářů. 
To je zajímavá disciplína, neboť se jí věnuje   
spousta herců. Nudí se na čtených zkouš-
kách, v rukou drží tužku, protože si podtrhávají 
text a než na ně dojde řada, většina z nich má 
scénáře pěkně pomalované. Měla jsem navíc 
tetu, která pracovala v Druchemě. Vyráběli 
tam olejové barvy a ona mně domů nosila 
ty kazové. Nevěděla jsem přesně, co s nimi 
mám dělat. Změnilo se to až v době studia 
na DAMU. Bydlela jsem na koleji, kde maloval 
Honza Kanyza. V pokoji měl stojan, maloval 
a já se na něho chodila dívat. Nesmírně se mi 
to líbilo, protože Honza maloval třeba Poslední 
večeři Páně. Dokázal své práci dát i patřič-
nou atmosféru tím, že při práci třeba zapálil 
svíčky. Pod jeho vlivem jsem začala malovat 

i já. Rovnou jsem ale namalovala Krista, jak se 
mu kouří z hlavy! Těžký surrealismus, závažná 
témata, kterými jsem chtěla něco vyjádřit. Ve 
III. ročníku DAMU jsme připravili písničkový 
večer s kramářskými texty a já se nabídla, že 
k pásmu domaluji obrázky. Malovala jsem ob-
rázek k písničce Ke Křivoklátu je cesta dlouhá 
a jede po ní rytíř. Měla jsem tehdy jeden štětec 
na oči, kterým jsem si malovala linky a tímto 
štětcem jsem olejovými barvami namalovala 
obraz, kde kolem hradu jede rytíř, a protože 
jeho dívka je mu nevěrná, tak ji probodne. 
Právě přes tento obrázek jsem začala malovat 
úplně obyčejně a přišla tím vlastně na svůj 
styl. Nemůžete malovat surrealistické obrázky, 
pokud takoví nejste a tímto způsobem vlastně 
vůbec neuvažujete. Každý malíř musí najít 
svůj styl a typický rukopis. Vím, že když dnes 
maluji, každý si řekne: to je Iva.

Od té doby se malování věnujete inten-
zivně?

V mém prvním divadelním angažmá v Karlo-
vých Varech v roce 1972 jsem čekala syna. 
Do sedmého měsíce jsem hrála divadlo, ale 
potom jsem se pojednou se svým ohromným 
břichem cítila být ze všeho dění odstrčená, 
a protože jsem navíc velmi činorodá a stále 
musím něco dělat, začala jsem malovat. Bylo 
to nejlepší rozhodnutí mého života.

Liší se něčím současné obrazy od vašich 
prvních pokusů?
Témata se příliš neliší. Postupem doby jsem 
se ale samozřejmě naučila techniku. Pokud se 
člověk něčemu věnuje poctivě přes 33 let, na-
učí se to i proti své vůli. Malování je především 
o trpělivosti a píli. Postupně přijdete na to, 
jak třeba namalovat ruku, nebo vyjádřit pocit 
a atmosféru.

Kdy jste prodala svůj první obraz?
Pamatuji si to velice přesně. V té době jsem 
byla v angažmá v divadle v Karlových Varech. 

Každým rokem tady hostovalo Vinohradské 
divadlo. Můj první zákazník byl Jaromír Han-
zlík. Dokonce si ode mne obrázek objednal. 
Hrál Hamleta a sbíral tedy Hamlety, proto jsem 
mu namalovala obrázek s dánským princem. 
Tehdy přišel a ptal se, co za to. Odpověděla 
jsem, že tolik, co dá. Tenkrát to bylo 200 Kč 
a cítila jsem se velmi profesionálně. 

Jak jste se naučila určovat cenu obrazů? 
Je to velice těžké. U grafiky mám například
stanovené standardní ceny pro všechny práce. 
Pochopila jsem totiž, že pokud je někdo 
kamarád, nemůžu mu prodat obrázek za dvě 
stovky a cizím lidem za pět set. Lidé si to totiž 
mezi sebou řeknou. Moje obrázky měl rád tře-
ba pan Dietl a všichni říkali, že ten má prachy, 
že mohu prodávat výhodně. Ale nic takového 
nesmíte dělat. Člověk, který má peníze, se 
potom cítí být snad ještě více podvedený, než 
jiní zákazníci, pokud mu cenu napálíte příliš 
vysoko. Mám tedy zcela nekompromisně sta-
novené úplně stejné ceny pro všechny. 

Cenu vašich obrazů, které se prodávají 
v galeriích, určujete také sama?
Cena obrazu v galerii se často řídí tím, jaké 
tam mají nájmy nebo ceny energií. Mnohdy 
jsem šokovaná, když vidím, že grafika, kterou
běžně prodávám za patnáct stovek, stojí 
pojednou někde v galerii čtyři tisíce. Je to 
navýšení ceny o více než sto procent. A štve 
mě, že lidé, kteří do galerie přijdou, si myslí, že 
ty peníze jdou do mé kapsy.

Pokusila jste se s tím něco dělat?
Snažila jsem se proti tomu nějakým způsobem 
bránit. Každý vám ovšem vysvětlí, kolik stojí 
otop a nájem atd. Vadí mi, že na mé práci 
mnozí vydělají více, než já sama.
 
Nepokusila jste se zřídit si vlastní galerii?
Jeden čas se o to pokusil můj syn. Pro mne to 
ale bylo dost skličující. Od chvíle, kdy otevřel 
galerii, nade mnou totiž neustále stál a žádal 
mne, kdy už něco namaluji. Rozčilovalo mě 
to a definitivně jsem tak pochopila, že naše
společná galerie je nemožný cíl. Nenechám 
se přece nutit k tomu, že budu malovat jako 
šroub. Malování mám totiž stále jako koníčka. 
Nechci malovat na zakázku, protože si potře-
buji za všech okolností zachovat jistou míru 
svobody a radosti z práce. 

Kolik času denně věnujete malování?
Je to různé. Zrovna nedávno někde říkala Ema 
Srncová, že výtvarníci se ožení a mají potom 
oddané manželky, které jim do ateliéru nosí 
kávu. Já ovšem maluji a každou chvíli někdo 
přijde a zeptá se, jestli bude něco k jídlu. 
Nikdo malování nechápe jako mé zaměstnání. 
Starám se ale přitom o dům, vařím, nakupuji 
a rodina se tváří, jako že si maluji pro potěšení. 
Pravda ale je, že pokud se v klidu večer do-

stanu k práci, vydržím malovat velice dlouho. 
Zejména, pokud se obrázek chýlí ke konci a já 
už chci vidět výsledek, tak třeba do tří hodin 
do rána. 

Rostou dnes výrazně náklady na výtvarné 
potřeby?
Určitě. Například ceny barev nesmírně vzrostly, 
ale já to beru jako fakt, nemůžete to nijak 
přepočítávat. Mám ale štěstí, protože nejdražší 
barva je červená a tu já používám minimálně.

Vyznáte se v různých zákonech, vyhláš-
kách a směrnicích, které jsou platné pro 
umělce ve svobodném povolání? 
Nemám o těchto věcech představu, protože 
o všechny tyto záležitosti se s naprostým 
přehledem stará můj muž.

Jaký je váš současný největší profesní 
cíl?
Moc bych si přála udělat další knížku - Domácí 
štěstí II. Vím ale, že pokud budu dělat knížku, 
dva měsíce nemohu dělat nic jiného. Musím 
hledat rady, všechno pečlivě dokumentovat. 
Připravit takovou knížku je zásadní rozhodnutí. 
Znamená pro vás, že po tu dobu nebudete 
vydělávat. Ale mám ji v hlavě a celkem slušně 
nachystanou. A velice by mě těšilo vydávat 
knížky pro děti. Jednu už jsem udělala a ráda 
bych další. Můj muž mi tyto knížky vydává, 
takže vím, že mu na jejich kvalitě záleží stejně 
jako mně. 

Chystáte se i na realizaci nějakých nových 
výstav?
Od června probíhají výstavy v Českém Krumlo-
vě a také v Ostravě, další se chystají. Musím 
tedy vybrat obrázky, napsat jejich seznam 
a vůbec nejhorší na celé věci je jejich bale-
ní. Dělám je velmi ledabyle, občas dokonce 
nacpu obrázky do igelitek. Mám ale moc ráda 
autorské výstavy. Popůjčuji si pro ně oleje od 
kamarádů, přípravě se věnuji a nesmírně mě 
to baví. 

Máte obrazy pojištěné?
Někdy ano, většinou je však pojišťují pořada-
telé.

Ukradli vám někdy obrázek z výstavy?
V Semaforu byl prostor, který se jmenoval Ga-
lerie Žofie Melicharové. Měla jsem tam výstavu
a jeden pán mi z ní ukradl obrázek. Stará paní, 
která v galerii obrázky hlídala, za ním utíkala 
pasáží a křičela: pomoc, zloději, bylo to prý 
jako z filmu. Nakonec ho ale dohonila. A ten
pán říkal, že tolik toužil mít doma některý 
z mých obrázků a neměl na něj peníze, až se 
rozhodl, že ho jednoduše ukradne. Nakonec 
mě tedy celý ten příběh se zlodějem téměř 
dojal. 

Text: Alena Štrobová

Foto: Dagmar Hájková

Herečka a malířka 
IVA HŰTTNEROVÁ 
je absolventkou DAMU a do svého 
prvního angažmá nastoupila do divadla 
v Karlových Varech. Dlouhou dobu 
působila v divadle Na okraji. Pokud 
jde o její obrazy, řada z nich je umís-
těna ve stálých expozicích v Německu 
a ve Francii a příznivci Ivina umění je 
samozřejmě najdou v mnoha galeriích 
v České republice. Iva Hűttnerová je 
vdaná, má dvě děti a dnes ji ohrom-
ně baví být šťastnou a vyrovnanou 
babičkou.

Z jejích obrázků cítíte něhu, lásku a zvláštní, jímavou nostalgii. 
Co obrázek, to příběh, který si každý může převyprávět podle 
svého. Herečka a malířka Iva Hűttnerová má ohromné štěstí, 
protože chvíle, kdy usedá ke svému pracovnímu stolu a začíná 
malovat, pro ni stále patří k nejšťastnějším z celého dne.

„Malování je především 
o trpělivosti a píli.“

KULTURA
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Sklo a světlo

Přesto nemůžeme zabránit tomu, 
aby se v Praze nevydávaly za čes-
ké broušené sklo všelijaké výrobky 
z asijských zemí. S touto komercí 
nemůže nic dělat ani sklářská 
škola v Kamenickém Šenově, ač-
koliv je nejstarší sklářskou školou 
na světě. Letos slaví sto padesát 
let své existence, a proto pořádá 
jakousi retrospektivní výstavu 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
(do 17. 9.) pod názvem Sklo 
a světlo. Pavel Werner, současný 
ředitel Střední uměleckoprůmys-
lové školy sklářské v Kamenickém 
Šenově, nám prozradil, že se 

tu přirozeně vystřídala spousta 
pedagogů, kteří učí studenty sklo 
rýt, brousit i malovat, a také je 
podněcují k estetickému vnímání. 
Aby chápali jakési tajemství, které 
je ve skleněném objektu skry-
to, aby ho chápali jako prostor, 
v němž se uskutečňuje myšlen-
ka, výtvarný nápad a zázrak. 
Největší prostor má na výstavě 
sklo kamenickošenovské školy, 
které vznikalo po druhé světové 
válce. A je třeba připomenout, že 
užité sklo je vystaveno v Design 
centru v Jungmannově ulici, kde 
je soubor návrhů vytvořených pro 

domácí sklářské podniky  i návrhů 
studentských. 
Šestka je pro sklářskou školu 
v Kamenickém Šenově šťastné 
číslo: v roce 1856 byla založe-
na, 1896 vznikl první katalog, 
a v letech 1916, 1926 a 1936 se 
představovala veřejnosti. V roce 
1946 čeští pedagogové úspěšně 
navázali na celou historii, a přece 
v roce 1952 byla škola zrušena. 
Ale už v roce 1957 byla obnovena 
a v roce 1966 měla samostatnou 
výstavu v Jablonci nad Nisou, 
následovala výstava v Liberci 
1996 a letos je v Uměleckoprů-

myslovém muzeu. Je jasné, že 
celá řada absolventů sklářské 
školy v Kamenickém Šenově 
odcházela na VŠUP, kde je dál 
učil legendární profesor Stanislav 
Libenský, který vytvořil nádherné 
barevné skleněné plastiky, v nichž 
světlo hrálo určující roli. Znovu se 
tak potvrdilo, jak důležitý je kantor, 
jaký význam má pro talentova-
ného člověka škola, která jeho 
schopnosti může rozvíjet.

Milena Nyklová

Foto: archiv Uměleckoprůmyslového 

muzea

URČITĚ STÁLE PLATÍ, ŽE VE VÝROBĚ A NÁPADI-
TOSTI SKLA JSME NA SVĚTOVÉ ŠPIČCE. SVĚDČÍ 
O TOM SBÍRKY ČESKÉHO SKLA VE SVĚTOVÝCH 
MUZEÍCH I VÝSTAVA, KTERÁ VZNIKLA V NĚMEC-
KU (I ZE SBÍREK UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO 
MUZEA) A V SOUČASNÉ DOBĚ OBJÍŽDÍ SVĚT. 

Piráti z Karibiku – Truhla mrtvého muže 
(Pirates of the Caribbean: Dead Man‘s Chest)
Dobrodružný/Akční/Komedie
USA 2006
Režie: Gore Verbinski
Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira 
Knightley
Premiéra: 3. 8. 2006

Po úspěchu snímku Piráti z Karibiku – Pro-
kletí Černé perly tvůrci nezaháleli a rozhodli 
se natočit rovnou dvě pokračovaní zároveň. 
První z nich se k nám dostává tento měsíc. 
Předsvatební idylku Willa Turnera (ex-Legolas, 
Orlando Bloom) a krásné Elizabeth Swannové 
(Keira Knightley) naruší věčný potížista kapitán 
Jack Sparrow a děsuplná prokletá loď „Létající 
Holanďan“. Kdo si nechal ujít neuvěřitelnou 
hereckou kreaci Johnnyho Deppa alias Jacka 
Sparrowa, měl by tento prohřešek urychleně 
napravit!  

Let číslo 93 (United 93)
Drama
USA 2006
Režie: Paul Greengrass
Hrají: Lewis Alsamari, Khalid Abdalla
Premiéra: 24. 8. 2006

Každý z nás má ještě v živé paměti události 
z 11. září 2001 – čtyři letadla byla unese-
na členy teroristické organizace Al-Kajdá. 
Tři z nich zasáhla svůj cíl. Snímek režiséra 
Paula Greengrasse (Bournův mýtus) sleduje 
osud letu United 93 – letu, jehož pasažéři se 
teroristům postavili, přestože věděli, že naděje 
na jejich vlastní záchranu je prakticky nulová. 
Režisérovi se až zázračně podařilo vyhnout 
patosu, který většinou podobné snímky 
provází. Téměř dokumentárním stylem mapuje 
poslední chvíle života nedobrovolných, ale o to 
obdivuhodnějších hrdinů.

  

   

Rozchod! (The Break-Up)
Komedie/Romantický
USA 2006
Režie: Peyton Reed
Hrají: Jennifer Aniston, Vince Vaughn
Premiéra: 31. 8. 2006

Tam, kde jiné romantické komedie končí, tato 
začíná. Jak už sám název napovídá, Brooke 
(Jeniffer Anniston) a Gary (Vince Vaughn) se na 
počátku filmu rozejdou. Jejich rozchod probíhá
vcelku civilizovaně, ovšem jen do té chvíle, kdy 
přijde na přetřes otázka, komu z nich připadne 
jejich společný byt, do kterého oba investovali 
nemálo času a peněz. Ani jeden se nechce 
vystěhovat, a tak začíná kolotoč naschválů 
a podrazů, který leckdy připomíná zákopovou 
válku.  

Dita Křivská

KINOPOINT V srpnu, v měsíci, kdy si valná většina z nás užívá dovolených, 
si distributoři jako na potvoru vymysleli, že nás budou záso-
bovat snímky více než zajímavými. Doufejme tedy v alespoň 
jeden deštivý den týdně, abychom se mohli ponořit do chlad-
ného ticha kinosálů bez sebemenších výčitek.

Karolína Kopřivová

flakóny, 1997

Moser, 

Karlovy Vary

foto 

Gabriel Urbánek

NOVÉ KNIHY

V letním čísle časopisu se dozvídáte o knihách, 
které vám přiblíží nejen oblast makroekonomie, 
ale také vám pomohou na cestě za kreativností 
či při tréninku koncentrace a paměti. 

Musíte si přečíst – Báječný rok Michala 
Viewegha. Původně jsem do titulku napsala 
Báječný deník Michala Viewegha a znovu 
tak potvrdila Freudovy mimoděčné pravdivé 
výroky, které vznikají bez naší vůle. Mohu tedy 
opravdu říci, že deník, který si Michal Viewegh 
psal celý rok 2005, se mu báječně povedl 
(vydalo jej nakladatelství Druhé město Brno). 
Splnil svou terapeutickou úlohu, umožnil 
autorovi každodenní sebereflexi a léčil ho ze
závislosti na rozhovorech o vlastní osobě. 
Autor se mnohokrát vrací k otázce, jak se 
má deník vlastně psát (jak ho psal Vaculík, 
Deml?). Se sebeironií se znovu potýká s literár-

ními kritiky, kteří možná právě jeho zásluhou 
zůstanou trvale v historii české literatury. 
Přesvědčil mě o tom i Vladimír Novotný, který 
mě v metru ubezpečil, že napíše Vieweghovi 
za jeho zmínky v deníku děkovný dopis. Měli 
by to udělat i ti ostatní jako Slomek (facka, 
kterou mu kdysi Viewegh uštědřil, už vešla 
do literárních legend), Rejžek nebo Peňás. 
Důležité je, že Michal Viewegh je pořád ještě 
zranitelný, i když si říká, že je, jaký je a jestli se 
stydí kocour, že není tygr? O každém deníku 
se předpokládá, že je pravdivý, ale i Michal 
Viewegh připouští, že něco vynechává. Jsou 
však věci, které zdůrazňuje a vnímá jako štěstí: 

rodinnou soudržnost a lásku. V tom roce 2005 
se to u něho dalo vyjádřit v rozkyvu téměř 
fatálním, jsme totiž svědky narození jeho dcery 
Báry a smrtelného onemocnění otce, který 
se už vydání Knihy nedočkal, ačkoliv mu bylo 
teprve pětašedesát. Přitom si autor uvědomu-
je, že jedině trpělivým prosíváním všednosti 
může nalézat valounky štěstí. Kolik lidí si dnes 
připustí, že jsou aspoň občas šťastní?  
     

   ny

To si musíte přečíst!

Politická ekonomie strachu
Robert Higgs, Alfa Publishing, 
299 Kč

Profesor Higgs patří mezi největší 
světové znalce problematiky ná-
růstu moci státu. Jeho schopnost 
kombinovat poznatky ekonomie 
a znalost dějin, je famózní. Proto 
jsou i jeho argumenty tak pře-
svědčivé. Kniha vysvětlí, proč na 
celém světě dochází k neustálému 
nárůstu moci státu, a objasní, jak 
klíčové okamžiky dějin (války a kri-
ze) vytvářejí prostor pro „válečné“ 
řízení v době míru. 

Makroekonomie
Jan Klíma, Alfa Publishing, 
299 Kč

Chcete snadno a rychle nabýt 
základní znalosti z oblasti makro-
ekonomie? Připadá vám tato 
vědní disciplína složitá? Začtěte 
se do knihy Makroekonomie od 
Jana Klímy. Autor jasně a srozu-
mitelně vysvětluje základní pojmy 
a principy, využívá přehledné 
grafy pro znázornění vztahů mezi 
veličinami. 

Globalizace
Johan Norbert, Alfa Publishing, 
299 Kč 

Johan Norbert je švédský autor, 
který se věnuje globálním problé-
mům a lidské svobodě. Cestuje 
po celém světě, kde zájemce 
seznamuje se svými názory. 
Ačkoli platí, že chudoba je 
přirozeným stavem lidstva, lze 
říci, že dnes je již do značné míry 
zbytečná. Pokud jste na pochy-
bách, avšak otevřeni racionál-
ním argumentů, kniha Johana 
Norberta by vám měla ke změně 
postoje poskytnout důkazy více 
než dostatečné.

Testy kreativního myšlení
Lloyd King, Grada, 159 Kč

Kreativní či tvořivé myšlení je 
tak trochu kouzelná schopnost, 
která dokáže zvýšit kvalitu našeho 
osobního života. Je spojeno s no-
vými nápady a rozhodně nepřísluší 
jen umělcům, hudebníkům a věd-
cům. Kreativní může být každý 
z nás bez ohledu na zaměstnání či 
věk. Dopřejte si proto odpočinku 
a buďte tvořiví. Staňte se kreativci 
a prostřednictvím testů této publi-
kace si procvičte své  schopnosti, 
myšlení, logický úsudek a intelekt.

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

NOVÉ
KNIHY
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Samozřejmě, na počátku všeho je představa, 
k čemu by loď měla sloužit. Dále je pak třeba 
brát v potaz skutečnost, že radost z plavby 
vyžaduje čas a často nemalé peníze. Například 
je třeba uvážit, že všechna plavidla s motorem 
o výkonu vyšším než 5 HP je nutné zaregis-
trovat na Státní plavební správě ČR a řídit je 
může jen osoba, která vlastní průkaz vůdce 
malého plavidla, který opravňuje i k plavbě na 
moři v příbřežním pásmu do 3/4 námořní míle 
(1 n.m. = 1852 metry). Všechny lodě určené 
pro plavbu na moři je pak nutné registrovat 
prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, 
pro plavbu na moři v pásmu větším než 3/4 
námořní míle je stanoveno několik dalších 
kategorií, pro které musí mít loď přesně stano-
vené vybavení a její vůdce musí složit příslušné 
zkoušky. Lodě s motorem nad 5 HP – podob-

ně jako automobily – také musí mít pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené jejich 
provozem (povinné ručení), je nutné s nimi pra-
videlně absolvovat povinné technické prohlíd-
ky. „Lodě je také potřeba na souši přepravovat 
na zvláštním přívěsu, vyžadují údržbu, servis, 
mimo sezonu je potřeba jim zajistit odpovída-
jící přezimování a podobně. Náklady na týden 
provozu v sezoně u větší motorové jachty se 
pak mohou vyšplhat až na statisícové částky,“ 
říká Pavel Stejskal z brněnského TPS Centra, 
který má oprávnění provádět technické pro-
hlídky lodí v zahraničí. 
„Výběr lodě, ať už jakékoliv velikosti, je tedy 
velmi citlivá záležitost. Doporučuji obrátit se 
na solidní firmu s dobrými referencemi, která
na trhu působí již delší dobu. Volit loď je 
třeba s rozvahou – prodejce by měl zájemci 

loď důkladně předvést a dát mu možnost si 
ji odzkoušet a dobře poznat. Také pozor na 
takzvané výhodné nabídky a speciální slevy. 
Obvykle totiž signalizují snahu prodejce zbavit 
se nepříliš kvalitního zboží. Zkažená dovolená 
a následné ztráty vložených financí při prodeji
nevyhovující a poruchové lodi za to nestojí. 
Kontakty na prodejce u nás a další užitečné 
informace můžete získat například na adrese 
Asociace prodejců a výrobců lodí a lod-
ního příslušenství www. apvl.cz, dobrý 
přehled o lodích, které jsou na trhu, získáte 
také na výstavách – spíše než na našich, které 
nabízejí pouze určitý výběr, získáte odpovídající 
přehled na některé velké zahraniční výstavě,“ 
uzavírá Pavel Stejskal (krátký přehled výstav 
lodí uvádíme na konci článku). Následující pře-
hled jsme sestavili na základě jeho informací.

Nafukovací čluny

Jejich výhodou je především stabilita při 
kotvení na volné hladině. Hodí se tedy i pro 
rybaření, větší čluny i pro potápěčské výpravy. 
Nafukovací čluny s pevným laminátovým 
dnem již mají jízdní vlastnosti pevných lodí. 
Rodinná sestava: nafukovací člun o délce 
do 3,1 metru s motorem do 5 HP lze pořídit 
od 60 000 Kč. K řízení nepotřebujete průkaz 
vůdce malého plavidla. Čtyřmetrové čluny 
jsou poháněné motory o výkonu 25–30 HP 
a pořídíte je za částky kolem 160 000 Kč. 
Poskytují sportovnější jízdu, mohou již i vléci 
lyžaře. Čluny s pevným laminátovým dnem 
mají délku 5-6,5 metru a motor s výkonem 
nad 90 HP. Jejich jízdní parametry odpovídají 
pevné lodi, ale zachovávají si pro „nafuko-
vačky“ typickou stabilitu při kotvení. Pro jejich 
převoz na souši je již potřeba nebržděný přívěs 
(do celkové hmotnosti 750 kg). Pořídíte je za 
ceny v rozmezí kolem 600 000–1 500 000 Kč.

Pevné laminátové čluny

Vyžadují již přepravu na bržděném přívěsu 
pro celkovou hmotnost minimálně 1100 kg. 
Umožňují sportovní jízdu i pohodlné mnoha-

denní pobyty na palubě. Vodní skútry lze 
považovat za zvláštní kategorii. Jde o vyloženě 
sportovní plavidla pro rychlou jízdu ve skluzu 
určená pro jednotlivce, skútry se silnějšími 
motory zvládnou vléci i vodního lyžaře. Vlečený 
lyžař by však neměl provádět náročnější 
manévry, neboť skútr není tak stabilní jako 
člun a mohl by se zvrátit. Skútry, které jezdec 
řídí ve stoje, umožňují až akrobatické manévry 
(salta a podobně). Pohon skútrů obstarávají 
motory o výkonu 75–130 HP s vodní tryskou 
místo lodního šroubu. Podléhají tedy registraci 
a k řízení je třeba mít průkaz vůdce malého 
plavidla. Pořídíte je za ceny od 260 000 Kč. 
Malé otevřené čluny s centrální řídicí 
konzolou nemají kajutu a jejich délka se 
pohybuje v rozmezí 5–7 metrů. Vybaveny jsou 
motory o výkonu nad 60 HP a jsou určeny pro 

denní příbřežní plavbu a sportovní vyžití (vodní 
lyžování, rybaření i potápění). Mají velkou 
variabilní plochu, na které se můžete opalo-
vat, nebo ukládat různé sportovní náčiní (lyže, 
potápěčská výbava). Pořídíte je za cenu od 
750 000 Kč. Čluny o délce 7–8 metrů mají 
malou kajutu umožňující již i delší pobyt na 
vodě, používají jak závěsné, tak i vestavěné 
motory o výkonech kolem 130 HP a poří-
díte je za ceny kolem 700 000–1 500 000 
Kč. Kajutové čluny o délce 8-10 metrů 
mají výhradně vestavěné benzinové i naftové 
motory o výkonu 300–600 HP. Jsou určeny 
především pro plavbu na moři, kde poskytují 
posádce relativní komfort i při několikadenních 
plavbách. Umožňují i sportovní rychlou jízdu ve 
skluzu. Větší čluny mají i dvě kajuty, nádrže na 
vodu, vestavěné WC, sprchu s teplou vodou, 
vybavenou kuchyňku. Tyto lodě již nelze 
přepravovat na návěsu za větším osobním 
automobilem a pořídíte je kolem 1 500 000–
3 500 000 Kč. Luxusní motorové jachty 
10–16 metrů bývají vybavené většinou dvěma 
vestavěnými motory o celkovém výkonu kolem 
500–1000 HP a je možné je rozdělit do dvou 
skupin: sportovnější uživatelé dávají přednost 
lodím s řídicím stanovištěm na rovné palubě 
a dvěma kajutami v podpalubí, luxusnější lodě 

mají na palubě prosklený salon s kormidelnou 
a s dalším řídicím stanovištěm nad salonem 
(tzv. Flybridge). V podpalubí bývají dvě i více 
kajut. Tato kategorie lodí má ve standardu 
klimatizaci v kajutách, koupelnu, televizory 
s plazmovými obrazovkami a další vymože-
nosti. Na rozdíl od předchozích kategorií nejde 
o vyloženě sériové výrobky – tyto lodě se již 
vesměs stavějí a upravují podle požadavků 
zákazníka a jejich ceny začínají na 10 000 000 
Kč. Luxusní motorové jachty 16–24 metrů 
mají stejné vybavení jako předchozí kategorie 
s tím, že díky většímu prostoru nabízejí ještě 
více komfortu. Tyto lodě může ještě řídit osoba 
s příslušným oprávněním (obvykle majitel), 
která však musí mít na palubě k ruce kvali-
fikovaného pomocníka. Lodě o délce větší
než 24 metrů již musí řídit osoba s příslušným 

oprávněním (i majitel), která musí mít na pa-
lubě k dispozici profesionální posádku. Lodě 
také musí splňovat i náročnější podmínky na 
registraci.

Provozní náklady

U malých nafukovacích či laminátových člunů 
se pohybují v rámci stokorun na sezonu za 
projeté palivo. S velikostí lodě samozřej-
mě stoupá i jejich provozní režie. Například 
u dvanáctimetrového člunu se roční náklady 
na palivo, průběžný servis, kotvení v přísta-
vech, pojištění a údržbu lodě pohybují kolem 
500 000 Kč. U luxusních motorových jachet 
16–24 metrů se tyto náklady mohou vyšplhat 
až na několik milionů korun.

Nájem

U laminátových člunů 5–6 metrů se cena 
pronájmu pohybuje kolem 3500 Kč na den, 
u desetimetrových „motoráků“ nájem činí 
60 000–200 000 Kč za týden (bez spotřebo-
vaného paliva), za lodě nad 16 metrů zaplatíte 
500 000 a více za týden.

VÝSTAVY LODÍ
Boat Brno: 9.-12. 11. 2006, 
Brněnské výstaviště
Lodě a karavany: konec března 2007, 
Praha Letňany
Boot 2007: 20. 1.-28. 1. 2007, 
Düsseldorf, SRN
Boot Tuln: začátek března 2007, 
Tuln, Rakousko
Croatia Boat Show: začátek dubna 2007, 
Split, Chorvatsko

Další velké prestižní výstavy lodí jsou každo-
ročně pořádány v Ženevě, Paříži či Londýně.

Jan Malý

Foto: Ablestock

Motory na vodě
Chystáte se poří-
dit si motorový člun 
nebo dokonce mo-
torovou jachtu a ne-
jste si jisti, jakou loď 
vybrat, do kterého 
„motoráku“ investo-
vat bez rizika, že po 
první plavbě zjistíte, 
že vám vůbec nevy-
hovuje a budete ho 
muset s velkou  
finanční ztrátou  
prodat?
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SPORT

Jako má světový sportovní 
král fotbal své pohárové sou-
těže a mezi nimi nejprestižnější 
Premier League, tak si královna 
sportu atletika letos premiérově 
pořídila Světovou atletickou Tour 
s domimantní Golden League. Ač 
jde v obou případech o velikou 
show, kterou pravidelně sledují 
statisíce diváků nejen na stadio-
nech, ale především u televizních 
obrazovek, a tedy o velký byznys, 
ve fotbalu se jedná o týmovou 
záležitost, zatímco atleti a atletky 
bojují každý na vlastní triko.
Mezinárodní atletická federa-
ce IAAF do Tour zařadila 24 
mítinků, které rozdělila do dvou 
kategorií. Do první patří zmíněné 
závody Zlaté ligy a závody tzv. 
Super Grand Prix, drouhou pak 
tvoří seriál závodů Grand Prix, do 
kterého se vešla i naše ostravská 
Zlatá tretra. Tour s sebou přinesla 
i změnu v systému kvalifikace na
Světové atletické finále 9. a 10.
září ve Stuttgartu – nebudou roz-
hodovat žebříčky IAAF, jak tomu 
bylo doposud, ale body z Tour, 
přičemž v I. kategorii lze získat 
dvojnásobný počet bodů než ve 
druhé.

Stačí i pět vítězství

Významná změna se dotkla 
i prestižní Zlaté ligy. Stále se sice 
skládá ze šesti mítinků (v Oslu, 
Paříži a Římě již proběhly, Curych 
18. 8., Brusel 25. 8. a Berlín 3. 9. 
na atlety ještě čekají), mění se 
však pravidla pro dělení tradičního 
jackpotu milionu amerických do-
larů. Doposud na něj měli nárok 
jen ti závodníci, kteří vyhráli všech 
šest závodů v dané disciplíně, 
tentokrát by se mezi ně měla roz-
dělit jen polovina milionu a zbylá 
pak mezi ty, kteří vyhrají v pěti 
závodech, přičemž nárok na 
příslušný podíl z částky „pětivítěz-
ných“ budou ovšem mít i abso-
lutní vítězové. Mohlo by se totiž 
stát, že všech šest závodů vyhrají 
třeba tři závodníci, zatímco pět jen 
jeden, a ten by pak bral víc než 
zmínění tři. Nutno ještě zdůraznit, 
že nárok na jackpot budou mít jen 
ti, kteří se zúčastní také Světové-
ho atletického finále ve Stuttgartu
(tam ovšem už vyhrát nemusí).

Zlaté disciplíny

K téhle změně vedl pořadatele 
fakt, že v loňském ročníku favorité 
velmi brzy ztratili jedno prven-
ství, zůstala jediná trojskokanka 
Lebeděvová, která nakonec 
také „shrábla“ celý milion, jenže 
především utrpěla dramatičnost 
soutěže. (Totéž se ovšem podařilo 
již v r. 2003 půlkařce Mutolaové, 
jinak se jackpot vždy od r. 1998, 
kdy je vypisován, dělil; rekordma-
nem je ve čtyřech případech mílař 
El Guerroyj z let 1998 a 2000–2.) 
Lebeděvová by ovšem svůj triumf 
letos opakovat nemohla, protože 
trojskok nebyl mezi vybrané zlaté 
disciplíny zařazen. Ty pro ženy 
platí v bězích na 100 m, 400 m, 
3000 nebo 5000 m, v běhu na 
110 m překážek a ve skoku do 
výšky, pro muže pak v bězích 
na 100 m, 400 m, 1500 m, 3000 
nebo 5000 m, ve skoku do dálky 
a v hodu oštěpem. Po polovině 
závodů letošní GL zůstávají ve 
hře už jen běžci, a to Dibabaová 
z Keni (5000 m), Američanka 
Richardsová (400 m), její krajan 
Wariner (400 m) a Jamajčan 
Powell (100 m).

Jen Železný a Ton

Účastníky mítinku zvou jednotliví 
pořadatelé. Samozřejmě se snaží 
o co nejkvalitnější účast. Závodní-
kům vyplácejí startovné a ti nejlepší 
si samozřejmě nechají zaplatit 
pořádně. Pořadatel dále bez ohle-
du na jackpot vypisuje odměny za 
medailová umístění, zvláštní prémii 
za světový rekord (tu ovšem auto-
maticky vyplácí i IAAF) nebo za re-
kord mítinku, vypsat ji může třeba 
i pro nejlepšího juniora apod. Zlatá 
liga je navíc skvělou příležitostí pro 
vytváření osobních a národních re-
kordů (dáno konkurencí), ale právě 
i rekordů světových (netaktizuje se 
kvůli medailím jako třeba při MS či 
OH, ale naopak např. na dlouhých 
tratích jsou zaplacení vodiči udá-
vající rekordní tempo). Z českých 
závodníků se při GL podařilo 
vyhrát jednotlivé disciplíny jen 
oštěpaři Železnému (v Paříži 1999, 
v Bruselu a Berlíně 2001 a v Paříži 
a Curychu 2003) a výškaři Tonovi 
(loni v Curychu). Každý start naše-
ho borce v současnosti je ovšem 
především otázkou schopnosti 
a šikovnosti jeho manažera.

(ves)

Foto: ČTK

Atleti utíkají 
pro milionový 
jackpot
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ŠACHY Nové žebříčky bez Kasparova!

Šachová olympiáda – vítězí Arménie
Italské Torino se stalo hostitelem poslední šachové olympiády. Byli tu k vi-
dění ti nejlepší hráči světa a o překvapení nebyla nouze. Největším favoritem 
bylo Rusko, ale úloha favorita zřejmě tomuto týmu příliš svazovala ruce a již 
od poloviny soutěže bylo jasné, že vítězem bude někdo jiný. A byla to am-
biciozní Arménie, vedená třetím hráčem světa – Levonem Aronianem. Tým 
ve složení Aronian, Akopian, Asrian, Lputian, Sargissian a Minasian získal 
36 bodů a o plné dva body předstihl Čínu. V pořadí 3.–4. místo patří USA 
a Izraeli s 33 body. Páté bylo Maďarsko s 32,5 bodu. V pořadí 6.-10. místo 
získalo Rusko, Francie, Ukrajina, Bulharsko a Španělsko s 32 body. A na 
11.–15. místě Česká republika (dle pomocného hodnocení na 11. místě), 
Holandsko, Uzbekistán, Gruzie a Německo s 31,5 bodu. Pro naše barvy 
je to skvělý výsledek. Jeho strůjci jsou David Navara (8,5 bodu z 12 partií), 
Zbyněk Hráček (5,5 z 10), Vlastimil Babula (4 z 9),Viktor Láznička (skvělých 
7,5 z 10), Radek Kalod (1 ze 4) a konečně Robert Cvek (4,5 ze 7).
Svou soutěž měly i ženy. Jasně vyhrála Ukrajina s 29,5 bodu před Ruskem 
s 28 body a Čínou s 27,5 bodu. Na dalších místech jsou USA, Maďarsko, 
Gruzie a Holadnsko s 24,5 bodu. A 8.–10 místo obsadily Arménie, Slovin-
sko a Česká republika (dle pomocného hodnocení na 10. místě) s 24 body. 
Také naše ženy v sestavě Jana Jacková, Kateřina Čedíková, Olga Sikorová 
a Petra Blažková zaznamenaly skvělý výsledek. Dnešní úloha je ukázkou 
taktické síly velmistra Chalifmana. V partii s Maďarem Almásim si počínal 
jako řezník na zabijačce. Černými zahájil útok, který dotáhl do konce.

Ing. Miloslav Netušil, mistr FIDE 

Řešení z minulého čísla:
Velmistr Cvitan byl opra�
ale našeho slovenského kamaráda dorazil překrásným 2. --- Dh3+ 3. Kxh3 Jg5+ 4. Kg2 Jh4+ 5. Kh1 g2 mat!!!

Řešení z tohoto čísla 
posílejte do 
31. srpna na adresu:
Komora.cz,
Freyova 27
190 00 Praha 9.

Vylosované luštitele 
odměníme pěknými 
knihami.

Knižní ceny za správné vyluštění červnového sudoku vyhrávají: Šárka 
Michálková z Nechranic – Černá Hora; kapesní průvodce (Computer 
Press), Antonín Filirášek z Ústí nad Labem – Pracoval jsem pro Gatese 
aneb život mezi bajty (Computer Press) a Marie Čermáková z České 
Třebové – Management inovačních aktivit (Professional Publishing).

Ani v létě nezapomínejte na sudoku!
Přešlo velmi těžké období, bylo náročné pro všechny, školáci zvládali 
konec školního roku, ti starší maturovali a nás ostatní potkala zkouška 
charakteru – volby. Všechny tyto mezníky jsme zvládali podle svých 
schopností, možností a chutí. Jedno mají společné – jsou za námi. 
Oddychly si rodiny maturantů, někde oslavovali úspěch, někde zapíjeli 
zklamání, znám i rodinu, kde slavili, ačkoliv nebylo co. Stačil jen fakt, 
že maturita byla. V mnohých případech proběhly volby podobně jako 

v této rodině, někomu prostě stačilo, že už to má za sebou a ,,dál už 
mě to nezajímá...“ Bezvadnou náplastí na zjitřené emoce pro všechny 
věkové kategorie i ,,napříč spektrem“ byl fotbalový šampionát. Znáte to:
zodpovědnost přeneseme na hráče, bičování nervů je více než dobro-
volné a někdy je i legrace. A mezitím přibývají další a další nevyřešená 
sudoku. Tak by to opravdu nešlo. Beru tužku, gumu a hledám správná 
čísla. Ach jo! Hezký zbytek prázdnin – a nezapomínejte na sudoku!!

 Alena Netušilová

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

Křížovka o ceny!
Správným zněním červnové tajenky byl citát Davida Beckhama: „Prospělo by mi, kdybych nebyl tak známý.“ Tři vylosované luštitelky získávají 
hodnotné knižní odměny: Hana Suchánková ze Zlína (Japonská kaligrafie – nakladatelství Computer Press), Marie Gavlíková ze Sudoměřic (Umění
koučovat; vydalo Alfa Publishing) a Blažena Šoltysová z Jičína (Firma 21. století z nakladatelství Professional Publishing). Výherkyním gratulujeme 
a všem čtenářům tentokrát přinášíme výrok Richarda Bransona, jehož znění zasílejte do 31. srpna 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 
Praha 9. Tři vylosované luštitele opět odměníme pěknými knihami.

SUDOKU
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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 křído-
vém 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

Obchodní zastoupení: Rex Praha spol. s r. o., Ing. Zdeněk Fišer, 
tel./fax: 222 540 945, e-mail: rex-praha@volny.cz

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
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Ceník a technické specifikace
pro inzerenty časopisu Komora.cz
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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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