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zářijové číslo měsíčníku Komora.cz je zaměřeno na téma pro 
hospodářskou komoru navýsost aktuální, a sice na export. 
Na aktuálnosti tato oblast získala v letošním roce z několi-
ka důvodů. Tím prvním je bezpochyby fakt, že se zahraniční 
obchod stal hlavním tahounem české ekonomiky po vstupu 
ČR do EU. Další skok ve vývoji a přiblížení se tak evropskému 
průměru můžeme očekávat se vstupem Česka do eurozóny, kdy 
budou odstraněna kursová rizika i další zbývající překážky našich 
exportérů.
I v době, než se tak stane, je ale nutné na podpoře zahraničního 
obchodu dále pracovat a rozvíjet ji, což se Hospodářské komoře 
ČR v letošním roce velmi daří. Na základě zvýšené poptávky 
ze strany podnikatelů způsobené příchodem firmy Huyndai do 
Nošovic jsme se začali zabývat otázkou, jak přispět ke vzájem-
nému obchodu podnikatelů ČR a Korejské republiky. Snaha 
o řešení nedostatku komunikačních možností vyústila v otevření 
dvou, resp. tří kanceláří Hospodářské komory ČR v Ostravě, 
Praze a na konci srpna také v Soulu. Již v červnu přitom byla 
podepsána dohoda o spolupráci mezi regionální hospodářskou 
komorou Moravskoslezského kraje a regionální komorou regionu 
Hwaseong. Nově vzniklá střediska pomohou českým firmám při 
jejich podnikatelských záměrech v Korejské republice i v Japon-
sku, stejně jako korejským a japonským firmám v ČR. Rovněž 
mají za úkol pomáhat korejským investorům, kteří budou do ČR 
přicházet v souvislosti s investicí spolčnosti Hyundai na Moravě.
Proexportní aktivity Hospodářské komory ČR tím ale zdaleka 

nekončí. Spolu s vládní agenturou CzechTrade otevřela letos HK 
ČR v krajských městech ČR třináct regionálních exportních míst, 
kde podnikatelům odborní manažeři poskytují informační a po-
radenské služby se zaměřením na mezinárodní obchod. Cílem 
tohoto projektu je prohloubit, zkvalitnit a zefektivnit informační 
a poradenské služby z oblasti mezinárodního obchodu posky-
tované našim firmám. Kromě toho mohou na těchto místech 
podnikatelé získat informace o možnostech využití programů ze 
strukturálních fondů Evropské unie, či požádat o konzultace při 
vývozních činnostech.
Hospodářská komora bude spektrum svých proexportních akti-
vit rozšiřovat, věřím, že jich využijete i vy a budete s poskytnutou 
službou spokojeni. Přeji vám hezké dny i příjemné počtení.

Jaromír Drábek,

prezident 

Hospodářské komory ČR

EDITORIAL

Milí čtenáři,
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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.

Předplatné
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Z redakční pošty

Pěstovat si dobrou pověst
Společensky odpovědné chování firem v oblasti zaměstná-
vání chce podpořit Hospodářská komora ČR. Ve spolupráci 
s občanským sdružením Rytmus a Fórem dárců pořádá se-
mináře v rámci projektu Evropské iniciativy Equal nazvaném 
Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy. 

Společensky odpovědné chování firem (CSR 
- Corporate Social Responsibility) je způsob 
podnikání, jenž firmám umožňuje přispívat 
k ekonomickému růstu a zároveň se chovat 
eticky, zasazovat se o zlepšování kvality života 
zaměstnanců i společnosti. Někdy je CSR myl-
ně zaměňováno za charitu či jen za chování 
v souladu se zákony, ale koncept CSR jde nad 
legislativu a představuje přidanou hodnotu. 
Chování v souladu s principy CSR přináší firmě 
řadu výhod a zejména i nefinančních zisků. 
Firma je vnímána jako solidní partner a dobrý 
soused pro své okolí. To má nezastupitelný 
význam pro dobré a dlouhodobě udržitelné 
fungování společnosti.

Malé a střední firmy jsou závislé na regionálním 
prostředí, odkud mají většinu zaměstnanců 
a také zákazníků. Z toho důvodu je pro ně 
otázka „dobré pověsti“ otázkou existenč-
ní. Množství malých a středních podniků již 
aktivity odpovídající CSR realizuje, pouze je tak 
nenazývá. Seminář vychází z toho, co již malé 
a střední podniky v oblasti CSR dělají. Svými 
zkušenostmi jim mohou pomoci velké společ-
nosti, například McDonald’s, jenž je partnerem 
projektu.

Účastí na semináři můžete jen získat!
 
Semináře představí způsoby a výhody propo-
jení komerční činnosti firem se společensky 
odpovědným chováním v oblasti zaměstnávání 
znevýhodněných lidí na otevřeném trhu práce. 
Účastí na semináři, který je určen pro vedení 
firem a jejich management lidských zdrojů, zís-
káte informace o konceptu CSR, které je stále 
frekventovanějším pojmem. Dozvíte se o mož-
nostech a legislativních výhodách zaměstná-

vání lidí se zdravotním postižením. Seznámíte 
se s poznatky dlouhodobého zaměstnavatele 
těchto osob, aplikovatelnými v praxi vaší firmy. 
Odbornou úroveň seminářů zaručují lektoři 
České unie pro podporované zaměstnávání, 
Fóra dárců, Hospodářské komory ČR a spo-
lečnosti McDonald’s ČR. Účastníci obdrží 
informace také v tištěné podobě.

 Milada Vondráčková,

Občanské sdružení Rytmus

Informace z daňové
oblasti elektronicky

Po spuštění Daňového portálu v červenci nabí-
zí Česká daňová správa (ČDS) veřejnosti další 
službu. Od srpna je na jejích internetových 
stránkách spouštěna služba Really Simple 
Syndication, známá pod zkratkou RSS.
 
Česká daňová správa tímto umožňuje daňové 
veřejnosti získat informace z daňové oblasti 
bez nutnosti návštěvy internetových stránek. 
Po instalaci příslušného programu stačí mít 
v provozu počítač, a nainstalovaný program 
bude upozorňovat, že se na domovské strán-

ce internetových stránek ČDS (případně v sek-
ci Daně a poplatky) objevila novinka. Do každé 
z novinek bude možné vstoupit, a spojit se tak 
přímo s internetovými stránkami ČDS. Pokud 
uživateli bude stačit krátká anotace, nemusí 
se s internetovými stránkami ČDS spojovat. 
Výhodou služby je tedy to, že uživatel je infor-
mován o novinkách, aniž by musel internetové 
stránky ČDS permanentně aktivně sledovat.

Do budoucna se rozsah poskytovaných infor-
mací rozšíří, budou zahrnuty jednotlivé sekce 

internetových stránek České daňové správy. 
Podrobnější informace naleznete na http://
cds.mfcr.cz.

Česká daňová správa také připravuje 
e-mailovou verzi této služby, uživateli budou 
zasílány zpřístupněné informace na jím udanou 
e-mailovou adresu. 

zdroj: MF ČR

KONFERENCE
k problematice bankovních záruk
V rámci realizace projektu Evropské unie 
o technické pomoci pořádá Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, a. s., (ČMZRB) ve 
spolupráci s Evropským sdružením záručních 
institucí (AECM) odbornou konferenci na téma 

Záruky – účinný nástroj podpory malých 
a středních podnikatelů.
Tato akce se uskuteční v úterý 31. října 2006 
v pražském hotelu Yasmin. Na konferenci vy-
stoupí experti Evropské unie, zástupci zahra-
ničních i českých finančních institucí a před-

stavitelé ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 
kteří poskytnou informace o využití bankovních 
záruk za úvěry a o dalších finančních nástro-
jích podpory malého a středního podnikání, 
které jsou připravovány v rámci Operačního 
programu Průmysl a Inovace pro období 2007 
-2013.

Akce je vhodná především pro odborníky 
z úvěrujících bank, hospodářských komor, po-
radenských firem a podnikatelských sdružení. 
Informace o programu konference a registrač-

ní formulář naleznete na www.cmzrb.cz. Počet 
účastníků je omezen kapacitou sálu.

Mediálním partnerem konference je časopis 
Komora.cz. 

Ing. Vladimír Švec 
byl výjimečný člověk,
vynikal svou pílí a pracovitostí 

V roce 1964 nastoupil do Výzkumného ústavu 
pozemních staveb v Praze, kde se na vědecké 
úrovni věnoval problematice střešních plášťů. 
Na počátku 90. let se stal spoluzakladatelem, 
později předsedou České asociace pro poly-
uretan ve stavebnictví PUR, kde ve funkci vý-
konného ředitele setrval až do konce. Během 
jeho působení a i díky jeho schopnostem se 
asociace zasadila o vznik mnoha nových no-
rem, směrnic aj., působila na zlepšování kvality 
práce všech profesních oborů ve stavebnictví. 

Vyvrcholením bylo založení stavební sekce při 
Hospodářské komoře České republiky. Byl 
u všech nových aktivit této sekce včetně vzni-
kajících Informačních míst pro podnikatele.
Kromě usilovné práce pro asociaci byl 
i v předsednictví Technické normalizační 
komise, podílel se na ustanovení mnoha 
evropských norem, spolupracoval na překladu 
textů terminologického slovníku pozemních 
a inženýrských staveb a také s Fakultou sta-
vební na ČVUT.

V červnu podlehl vážné nemoci, které dlouho 
čelil. Jeho skon velmi zarmoutil blízké spolu-
pracovníky, kteří tak ztratili dobrého člověka, 
velmi pracovitého a zkušeného spolupracovní-
ka i přítele.

Čest jeho památce!

Ing. Miroslav Stark

V čísle 7–8 Komory.cz. na str. 8 jsou publi-
kována stanoviska náchodských podnikatelů 
k problému navýšení minimální mzdy. Úvodem 
je položena otázka „Kdo dostává minimální 
mzdu?“. Odpověď zní, že „jen ten, kdo si sám 
vlastními silami není schopen vydělat víc. Toho 
musí zákon chránit, aby si vydělal alespoň 
takové minimum, které by mu stát nemusel 
k udržení se při životě připlácet.“
Předešlé tvrzení je však jen z části správné. 
Každý, i méně erudovaný ekonom, potvrdí 
skutečnost, že minimální mzda by měla být 
minimální cenou práce. To ostatní – sociální se 
do této kategorie dostalo již v počátku se vzni-
kem teorií sociálního státu, které upřednostňují 
solidaritu či sociální aspekt před prací. Je 
evidentní, že čím více je společenský systém 
fixován na realizaci filozofie sociálního státu 
(jež není příliš přínosná, jak ukazují např. vý-

sledky ekonomiky některých skandinávských 
zemí), tím větší položka sociálního příspěvku 
se postupně v minimální mzdě objevuje. Ta 
pochopitelně jednak není motivačním zdrojem 
pro práci, jednak negativně působí i na efekti-
vitu pracovní činnosti, a u malých podnikatelů 
pak vede spíše ke snižování zaměstnanosti 
a k deformaci podnikatelského prostředí.
Na druhé straně však institut minimální mzdy 
vede ze strany podnikatelské sféry ke zvlášt-
ním „úsporným“ opatřením. Řada z nich pro 
úspory na daních a pojistném vykazuje výši 
odměny za práci v úrovni minimální mzdy 
a do úrovně smluvní odměny za práci vyplácí 
zaměstnanci tzv. „na ruku“. To má pochopi-
telně negativní dopad na státní finance i na 
pozdější výpočet výše důchodu pro zaměst-
nance. Mohli bychom ještě poukázat na řadu 
jiných objevů, počínaje nejstarším z nich 

– „Benešovským švarcsystémem“.
I z tohoto velmi zjednodušeného výkladu je pa-
trno, že institut minimální mzdy příliš neprospívá 
ani jedné, ani druhé straně. K vyřešení sociálně 
záchovného životního minima má stát jiný 
institut, jehož zdroje musí přinést práce. Žádné 
„sociálno“ ještě finanční prostředky nevytvořilo.

PhDr. Oto Sedláček, CSc. – sociolog práce

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

KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP

Místa a data konání seminářů:

26. 09. 2006 – Ústí nad Labem
03. 10. 2006 – Plzeň
04. 10. 2006 – Praha
05. 10. 2006 – Liberec
10. 10. 2006 – Pardubice

Více informací na www.rytmus.org
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Centrální registrační místa

Mezi první témata hovoru patřila Centrální 
registrační místa a možnost úpravy legislati-
vy, která vymezuje hygienické požadavky na 
provozování stravovacích služeb. „Legislativa 
upravující povinnosti poskytovatelů stravo-
vacích služeb je v České republice v řadě 
případů nesmyslně přísná,“ uvedl Jaromír 
Drábek, prezident Hospodářské komory ČR. 
„Jako problematické se nám jeví také fungo-
vání Centrálních registračních míst. Zkušenosti 

podnikatelů z různých krajů se po měsíci 
fungování nepatrně liší, ale vesměs jsou velmi 
negativní,“ dodal Drábek. 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Ří-
man přislíbil v obou případech přijetí kroků 
k urychlenému řešení problémů. „Minister-
stvo podnikne v nejbližší době kroky vedoucí 
k úpravě vyhlášky o hygienických požadavcích 
na stravovací služby. Jsem přesvědčen, že 
společně s ministerstvem zdravotnictví do-
kážeme upravit vyhlášku tak, aby odpovídala 
všem požadavkům EU a zároveň nesvazovala 
podnikatelům ruce více, než je nezbytně nut-
né. Je nesmyslné, aby čeští restauratéři museli 
plnit výrazně náročnější požadavky, než jejich 
kolegové v Belgii, Francii a dalších zemích 
EU,“ uvedl Martin Říman. 

Zjednodušení právního prostředí

„Na řešení problematického fungování Cent-
rálních registračních míst již pracujeme. Zadal 
jsem pokyny pro zpracování analýzy kritických 
míst, která zmapuje největší problémy s fungo-
váním Centrálních registračních míst v jednotli-
vých regionech České republiky,“ dodal Martin 
Říman.
Mezi prioritními požadavky, které Hospodářská 
komora České republiky opakovaně předklá-
dala minulé vládě a oslovila s nimi i nového 
ministra Martina Římana, je zjednodušení 
právního prostředí pro podnikání. „Právní úpra-
va podnikání je složitá, nepřehledná, nejedno-
značná a těžko vymahatelná. Proto budeme 
po vládě žádat, aby provedla revizi základních 
podnikatelských předpisů včetně vyhodnocení 
dopadů na podnikatelské prostředí.“ uvedl 
bezprostředně po setkání s ministrem Jaromír 
Drábek.

Revize vyhlášek

Martin Říman i Jaromír Drábek se shodli na 
nutnosti revize řady vyhlášek upravujících pod-
nikatelské prostředí v České republice. 

Hospodářské rejstříky

Další důležitou oblastí, o které ministr Říman 
diskutoval s prezidentem Drábkem, byla 
potřeba vytvoření jednotného hospodářského 
rejstříku a jednotného registračního a infor-
mačního místa pro podnikatele. Podle názoru 
Hospodářské komory ČR hospodářský rejstřík 
musí nahradit všechny dosavadní státní 
rejstříky ekonomických subjektů. Stát by pak 
měl k podnikatelům přistupovat na klient-
ské bázi, což znamená, že by od nich měl 
požadovat sdělování informací o podnikatelské 
činnosti pouze na jednom registračním místě. 
Hospodářská komora požaduje, aby stát byl 
schopen zajistit zejména malým a středním 
podnikatelům dostatečnou informační základ-
nu pro zajištění jejich konkurenceschopnosti, 
zejména co se týče spolupráce s podnikatel-
skou samosprávou.

Odklad účinnosti některých zákonů

Závěrečným bodem společného setkání byla 
diskuze nad narychlo přijatými zákony těsně 
před červnovými parlamentními volbami. „Tyto 
zákony jsou po právní stránce na velmi špatné 
kvalitativní úrovni, ať už jde o zákon o nemo-
cenském pojištění, Zákoník práce či zákon 
o registračních pokladnách. Navrhujeme 
odložení jejich účinnosti o rok, aby byl dosta-
tek času pro odbornou diskuzi. Potřebujeme 
takové zákony, které by nepoškozovaly pod-
nikatelské prostředí a nezhoršovaly podmínky 
pro podnikání a tím i rozvoj ekonomiky,“ uvedl 
v této souvislosti Jaromír Drábek. Ministr Mar-
tin Říman přislíbil, že v Poslanecké sněmovně 
navrhne odložení zákona o přechodu vyplá-
cení nemocenské v prvních dnech nemoci na 
podnikatele. „Zejména pro malé podnikatele 
se jedná o nepřiměřenou zátěž,“ uvedl v této 
souvislosti Martin Říman.

Ilona Sánchezová

s využitím tiskové zprávy MPO

INTERVIEW s prezidentem 
Hospodářské komory ČR 
Jaromírem Drábkem

Okurková sezona, letos přece jenom 
okořeněná průběžnými informacemi 
o povolebním vývoji v ČR, definitivně 
skončila. O tom, zda vnesla nějaké 
novinky do podnikatelského prostředí, 
případně je-li něco, na co se firmy mají 
připravit, či se snad mohou těšit, 
se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Začněme tam, kde jsme v jarních mě-
sících končili. Hospodářská komora 
avizovala, že pokud přijme Poslanecká 
sněmovna kontroverzní Zákoník práce, 
a přehlasuje tak rozhodnutí Senátu, podá 
stížnost Ústavnímu soudu. Jak se tato 
záležitost vyvíjí?
Jak je známo, Poslanecká sněmovna přijala 
Zákoník práce v podobě, kterou nejen já, ale 
především odborníci např. z Legislativní rady 
vlády považují za protiústavní. Ponechme nyní 
stranou fakt, že Zákoník práce, tak jak byl mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí předložen, 
je pro nás nepřijatelný a požadujeme, aby byl 
nejen upraven, ale kompletně přepracován. Za 
podstatné nyní považuji, aby byly odstraněny 
alespoň ty pasáže, které umožňují odborovým 
organizacím zasahovat do řízení firmy, aniž 
by nesly jakoukoli zodpovědnost. Jedná se 
konkrétně o dva paragrafy. V tomto duchu byl 
také v průběhu letních měsíců hospodářskou 
komorou vypracován podnět k Ústavnímu 
soudu a bylo předjednáno na úrovni Senátu, 
že tento návrh podpoří požadovaný počet 
členů horní komory parlamentu. To nám proto-
kolárně umožní předat stížnost soudu.
Přesto trvám na tom, že účinnost zákoníku by 
měla být minimálně odložena, aby bylo možné 
odstranit alespoň nejzávažnější legislativní 
nedostatky. 

Zdá se, že právě v tomto duchu se vyvíjí 
situace u zákona o registračních poklad-
nách. Zde by snad k odložení platnosti 
dojít mělo.
Ano. Fakt je ten, že v tomto případě došlo 
napříč politickým spektrem ke shodě a před-
stavitelé všech politických stran podepsali 
poslanecký návrh na odložení účinnosti záko-
na o registračních pokladnách. Jsem potěšen, 

že naše snažení přineslo své ovoce. Věřím, 
že odložením platnosti zákona k 1. lednu 
2008 vznikne dostatečný časový prostor pro 
opětovné posouzení povinnosti podnikatelů 
vlastnit registrační pokladnu s fiskální pamětí.
Hospodářská komora dlouhodobě a opakova-
ně upozorňuje na nesmyslnost této povinnosti, 
která může být nahrazena vlastnictvím běžné 
registrační pokladny či evidovanými parago-
ny. Efektivně prováděné kontroly finančních 
úřadů, které dnes platná legislativa navíc již 
umožňuje, poslouží k potírání šedé ekonomiky 
lépe. Takto razantní zásah do podnikatelského 
prostředí podle mne není vhodný, a rozhodně 
není nutný.

Poslední informace, alespoň v době 
uzávěrky tohoto vydání Komory.cz, hovoří 
také o možných změnách v oblasti záko-
na o nemocenské. Čeho konkrétně by se 
mohly týkat? 
Podle informací z posledního zasedání tripar-
tity to vypadá, že je zvažována další varianta 
způsobu jejího hrazení. Povinnost platit první 
dva týdny nemocenské zůstává podle tohoto 
návrhu i nadále na zaměstnavateli s tím, že 
bude zachována i výše odvodů a stát za-
městnavateli bude vyplacenou částku zpětně 
refundovat. Takové opatření, pokud by skuteč-
ně prošlo, pouze navýší administrativní zátěž 
drobným podnikatelům. Je v přímém rozporu 
s usnesením vlády o snižování administrati-
vy spojené s podnikáním, a navíc vůbec nic 
neřeší. Nejpostiženější skupinou by opět byly 
nejmenší firmy s počtem zaměstnanců nepře-
sahujícím 25, větší subjekty s tímto hrazením 
nemocenské již v podstatě fungují. Věřím 
tedy, že tento návrh přijat nebude, podobně 
jako v předchozím případu by pak zákonu 
prospělo přehodnocení a také přepracování. 

Hospodářská komora prosazuje, aby drobným 
podnikatelským subjektům bylo umožněno 
vybrat si mezi zachováním stávajícího systému 
a přechodem na nově navržený – tedy hradit 
nemocenskou první dva týdny nemoci za 
současného snížení odvodů. 

Jedna z legislativních úprav, která – na-
rozdíl od výše jmenovaných – má podni-
katelům život usnadnit, je vznik tzv. Cen-
trálních registračních míst, která začala 
pracovat při živnostenských úřadech od 
července. Jak hodnotíte jejich dosavadní 
provoz? 
Na fungování Centrálních registračních míst 
se snesla vlna kritiky. Faktem je, že živnos-
tenské úřady zatím musí poskytovat službu 
CRM (tedy požadovat od podnikatele veškeré 
informace pouze jednou – pozn. redakce) bez 
dostatečného technického zázemí. Dnešní 
praxe vypadá tak, že úředník za klienta osob-
ně vyplní všechny další potřebné dotazníky 
a formuláře a předá je na příslušná místa. 
To samozřejmě může celý proces pozdr-
žet, v mnohých případech se tak také děje. 
Komunikace mezi jednotlivými články státní 
správy by měla probíhat elektronicky, vzájem-
ně vyžádané informace by pak byly předávány 
mnohem rychleji. Doufám, že díky dalším 
legislativním úpravám, které v letošním roce 
proběhly, bude toto fungovat již od začátku 
příštího roku. 
Podnikatelé nicméně mají samozřejmě i nyní 
možnost vyplnit vše sami, žádné zjednodušení 
ani zrychlení sice očekávat nemohou, nicméně 
alespoň nedojde k pozdržení jako v případech, 
kdy nechají vše na živnostenských úřadech. 

Viktorie Plívová

UDÁLOSTIUDÁLOSTI

Apel na zlepšení 
podnikatelského prostředí 

Hospodářská politika státu, silná a konkurenceschopná česká 
ekonomika a zdravé podmínky pro podnikání byly hlavními téma-
ty schůzky ministra průmyslu a obchodu Martina Římana s prezi-
dentem Hospodářské komory ČR Jaromírem Drábkem, která se 
uskutečnila 8. září, bezprostředně po jmenování nové vlády.

Nový ministr průmyslu a obchodu Martin Říman slíbil 

během setkání s prezidentem Hospodářské komory 

ČR Jaromír Drábkem, že zahájí proces redukce nad-

bytečných vyhlášek ztěžujících podnikání.

Chceme, aby podnikatelé sdělovali informace o pod-

nikání pouze na jednom registračním místě, zdůraznil 

novému ministru stanovisko Hospodářské komory ČR 

její prezident Jaromír Drábek.
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Českým exportérům se opět dařilo

„Tyto výsledky nejsou nijak překvapivé. Ros-
toucí tempo objemu zahraničního obchodu 
je potvrzením značného potenciálu dobře 
fungující české ekonomiky. Obchodní bilance 
i nyní skončila přebytkem, a to i přes zdražující 
se dovoz minerálních paliv a sílící korunu,“ 
říká generální ředitel proexportní agentury 
CzechTrade Ivan Jukl. Červnový přebytek 
bilance zahraničního obchodu překonal očeká-
vání trhu. Hlavní zásluhu na dobrých výsled-
cích má automobilový průmysl, kterému se 
stále více daří vyvážet s podporou přetrvávají-
cího růstu poptávky na světových trzích.

„Vliv silné koruny na export zatím zůstává re-
lativně málo významný, navíc v červnu koruna 
vůči hlavním světovým měnám oslabovala. 
Největší zátěž pro obchodní bilanci předsta-
vuje dovoz minerálních paliv (především ropy), 
což zřejmě bude přetrvávat i v následujících 
měsících. Významnější je ovšem zhoršování 
bilance v segmentu spotřebního zboží, kde se 
projevuje růst spotřeby českých domácností,“ 
říká Marek Hatlapatka, analytik CYRRUS, 
a. s. To se odráží také ve zhoršování bilance 
se státy mimo EU (např. Čína), z nichž roste 
dovoz textilu, obuvi či hraček. „Naopak export 

těží z oživení spotřeby západoevropských do-
mácností, což se příznivě projevuje na bilanci 
např. s Německem či Francií. Rostoucí domácí 
poptávka představuje určitou hrozbu zahranič-
nímu obchodu, když inflační tlaky s ní souvise-
jící mohou vést k dalšímu zvyšování úrokových 
sazeb a následně k posilování koruny,“ dodává 
Hatlapatka.

Aleš Řiháček,

tiskový mluvčí CzechTrade

Jak dokazují v srpnu zveřejněné údaje Českého statistického úřadu, ve 
srovnání s pololetím roku 2005 vzrostl v prvním pololetí letošního roku ex-
port o 117 miliard Kč, což znamená meziroční nárůst o 13 procent.

Exportní strategie ČR pro léta 2006–2010: 
jasné cíle, nové kompetence 

Česká republika dosahuje v exportu po-
měrně dobrých výsledků. Za posledních 
deset let zvýšila vývoz na více než trojná-
sobek, za rok 2004 byla v rámci zemí EU 
hodnocena jako nejdynamičtější vývozce 
a v prvním pololetí letošního roku zvýšila 
export meziročně o 13 procent. Řeč čísel 
však ještě neznamená, že by neměla co 
dohánět. 

Podle dokumentu s názvem Exportní strategie 
České republiky pro období 2006 –2010, který 
vloni vypracovalo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR (MPO), se mají ukazatele exportní 
výkonnosti země zvýšit do konce roku 2010 
téměř o třetinu. Podíl ČR na světovém exportu 
by se tak zvedl z 0,72 na 0,9 procenta, u slu-
žeb by to bylo zvýšení z 0,43 na 0,6 procenta.
K naznačenému, poměrně razantnímu růstu 
vývozu by měla přispět změna způsobu řízení 
proexportní politiky. Ta počítá s větší koor-
dinací institucí, které mají podporu exportu 
v popisu práce. Nově rovněž zavádí klientský 
přístup.
Důvody pro změny jsou zřejmé. Dosavad-
ní výsledky poněkud blednou v porovnání 
s podobnými ekonomikami EU. Český export 
táhne nahoru jediné odvětví, a to automobi-
lový průmysl. V celkovém vývozu na jednoho 
obyvatele je Česká republika zhruba dva– až 
třikrát horší než její evropské protějšky. Napří-
klad méně průmyslové Rakousko podle tohoto 
ukazatele – vývozu na obyvatele – exportuje 
téměř 2,5krát víc, Belgie s velkou průmyslovou 
výrobou 5,5krát víc a spíše technologické než 
průmyslové Irsko dokonce šestkrát víc. 
Současný růst vývozu je navíc svým charak-
terem spíše extenzivní, využívá komparativ-
ních výhod, jako jsou nižší cena vstupů nebo 
levnější pracovní síla. Tyto výhody se ovšem 
časem vyčerpají. Podle údajů OECD zaostá-
vá ČR v produktivitě práce za většinou zemí 
EU-15. Ve srovnání s Rakouskem, Německem 
nebo Velkou Británií je efektivita práce v ČR 
poloviční, vůči Lucembursku nebo Francii 
zhruba třetinová.

Nová opatření ke zlepšení služeb

Novým prvkem v exportní strategii je to, že je 
zaměřena na celé spektrum obchodních vzta-

hů, nikoli jen na export zboží, ale i na investice 
českých firem v zahraničí a na vývoz služeb. 
Viditelná je i snaha o zjednodušení dosavadní-
ho systému a odstranění byrokracie. Instituce 
jako MPO, agentura pro podporu vývozu 
CzechTrade, Česká exportní banka (ČEB) 
nebo Exportní a garanční pojišťovna (EGAP) 
nyní připravují společnou nabídku proexport-
ních služeb tak, aby se v nich vývozci lépe 
orientovali.
EGAP například začíná nově poskytovat 
úvěry na rizika regionálních bank, projektové 
financování, pojištění prodejů z dceřiných 
společností, financování investic na rozšíření 
výroby nebo pojištění záruk. ČEB přichází 
s financováním investic na společné podni-
ky v zahraničí, financováním dlouhodobých 
výrobních programů a financováním výrobních 
kapacit. CzechTrade se chce v tomto období 
zaměřit na budování značky České republiky, 
podporu vývozu investic a služeb, rozšíření 
aliancí a také na exportní vzdělávání. 
Exportní strategie předpokládá, že se díky 
novým opatřením zlepší koordinace a spo-
lupráce zejména v oblasti projektů a služeb 
státu. Koordinaci by měl zajistit nový orgán 
– Česká rada na podporu obchodu a inves-
tic. Vznikne v rámci spolupráce ministerstev 
(průmyslu a obchodu, financí, zahraničních 
věcí, zemědělství, pro místní rozvoj a dopravy) 
a bude spolupracovat s podnikatelskými svazy 
a komorami.

Potřeba jasných kompetencí

Svaz průmyslu a dopravy, který jako největší 
zaměstnavatelský svaz v ČR zastupuje více 
než 1600 subjektů, podniků i podnikatelů, 
požadoval přesněji vymezené kompetence. 
Trvale upozorňuje na nepříznivé důsledky 
dvoukolejného řízení zastupitelských úřadů 

(ministerstvem zahraničních věcí a minis-
terstvem průmyslu a obchodu). To přináší 
například velmi složitý a byrokratický výběr 
diplomatů a velmi nepružné a komplikované 
rozhodování o tom, co je prioritou pro obchod 
a co pro zahraniční politiku. (O požadavcích 
Hospodářské komory ČR se dočtete v násle-
dujícím rozhovoru s viceprezidentem HK ČR 
Janem Wiesnerem – pozn. red.)
Plnění cílů exportní strategie by mělo zname-
nat zvýšení hodnoty českého exportu zboží na 
jednoho obyvatele (na 10 400 USD/obyvatele 
v r. 2010), zvýšení hodnoty českého exportu 
služeb na jednoho obyvatele (1140 USD/oby-
vatele v r. 2010), zvýšení podílu ČR na světo-
vém exportu zboží a služeb, zlepšení alokace 
zdrojů pomocí projektového řízení, vytvoření 
silnější značky země, zlepšení koordinace 
činností a odstranění duplicit, zvýšení komfortu 
obsluhy klientů, a neposlední řadě zvýšení 
kvality a efektivnosti služeb státu.
Klíčový bude z tohoto pohledu i nadále export 
do zemí EU. Představuje 85,9 procenta z cel-
kového vývozu, a proto je pro ČR důležité, aby 
si i v dalším období udržela a maximalizovala 
příležitosti na evropských trzích. Země EU jsou 
pojímány jako celek a označeny jako země 
zvláštního významu. Předpokladem k naplnění 
vize exportní strategie je také zvýšení exportu 
na nové dynamické trhy.

Blanka Růžičková,

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Zahraniční obchod v ČR po vstupu do EU
Od počátku devadesátých let se neustále zvyšuje dovoz a vývoz, 
neboť vstup České republiky do Evropské unie se na dynamice to-
hoto růstu výrazně projevil. Následný vývoj zahraničního obchodu 
lze charakterizovat výrazným zlepšením salda obchodní bilance do 
kladných hodnot a rychlým růstem obratu, zejména u vývozu zboží. 

Dynamika obratu zahraničního obchodu byla 
přitom nejvyšší v období prvních šesti měsíců 
po vstupu (růst vývozu přesáhl 30 % a dovoz 
se zvýšil o téměř 26 %), kdy vedle pokraču-
jících pozitivních změn na nabídkové straně 
příznivě působily rostoucí zahraniční poptávka 
a očekávání dalšího globálního hospodářského 
růstu. Vliv mělo i odstranění zbývajících celních 
bariér v obchodu s EU s dopadem na realizaci 
odložených transakcí. Výraznější meziroční 
zlepšení obchodní bilance bylo naopak patrné 
v první polovině roku 2005, kdy se obchodní 
bilance zlepšila o 1,9 mld. eur. Vývoj jejího sal-
da byl přitom v prvních měsících po vstupu do 
EU do jisté míry příznivě ovlivněn předzásobe-
ním zbožím v důsledku očekávaného zpřísnění 
celních opatření na dovozy některých komodit 
ze třetích zemí.
Meziroční zlepšení obchodní bilance však ne-
bylo patrné ve všech komoditních skupinách 
a z rozhodující části bylo spojeno s výrazným 
růstem přebytku strojů a dopravních prostřed-
ků. V rámci této skupiny ke zlepšení salda 
nejvýznamněji přispěl vývoj čtyř podskupin 
– silničních vozidel, elektrických zařízení, 
přístrojů a spotřebičů a strojů a zařízení všeo-
becně užívaných v průmyslu, jejichž saldo se 

v první polovině roku 2005 zlepšilo o téměř 
2,4 mld. eur. Proti zlepšování celkové bilance 
naopak působilo prohloubení schodku skupiny 
minerálních paliv v důsledku zvyšujících se cen 
ropy a zemního plynu.

Česká republika 
jako jediná s kladnou bilancí

Rok 2005 byl provázen zvýšením obratu 
o 6,6%, tj. o 8 mld. eur. Pro všechny měsíce 
tohoto roku byla příznačná rychlejší dynamika 
vývozu oproti dynamice dovozu. Pozitivně lze 
hodnotit vývoj zahraničního obchodu i v porov-
nání s jeho vývojem ve státech EU jako celku. 
Obchodní bilance EU-25 skončila v lednu až 
říjnu 2005 schodkem 7,0 mld. eur (v tom u EU 
15 aktivem 14,0 mld. eur a u 10 nových člen-
ských států schodkem 21,0 mld. eur). Česká 
republika jako jediná z nových členských států 
EU vykázala v uvedeném období kladnou 
bilanci zahraničního obchodu. V loňském roce 
se rovněž zlepšila obchodní bilance o 2,4 mld. 
eur. Těžiště zlepšení se v teritoriální struktuře 
soustředilo na státy EU-25 (1,9 mld. eur) a ve 
zbožové struktuře do strojů a dopravních 
prostředků (2,8 mld. eur).

Přímé zahraniční investice jsou efektivní

Uvedený vývoj ukazuje, že přímý dopad 
vstupu ČR do EU (změna celních pravidel, 
zjednodušení administrativního řízení na hra-
nicích) nebyl pro zlepšování obchodní bilance 
zásadní. Určujícím faktorem zůstávaly kladné 
efekty z přílivu přímých zahraničních investic. 
Významnější byl však pravděpodobně nepřímý 
dopad, který znamenal, že se ČR zařadila 
do společenství vyspělých tržních ekonomik 
Evropy. Právě s touto skutečností – vedle 
hlavního požadavku minimalizace nákladů 
– může souviset i významnější přesun výrob ze 
západní Evropy do ČR, který výrazně přispíval 
ke zlepšování salda zahraničního obchodu. 
Celkově lze konstatovat, že dynamika českého 
zahraničního obchodu patří mezi nejvíce 
rostoucí v celé EU. Česko těží z rostoucího 
vývozu automobilů a spotřebního zboží. Nega-
tivním faktorem je posilování koruny vůči euru, 
a naopak tlumícím faktorem je posilování vůči 
dolaru, což se projevuje při dovozu surovin do 
ČR.

Traian Urban,

Hospodářská komora České republiky

Zprava: Ivan Jukl a Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu 

a dopravy ČR.
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„Podle mého soudu je nutné především změnit myšlení 

lidí v klíčových pozicích státní správy. Kvalifikací by pro 

ně měla být především zkušenost z podnikatelského 

sektoru...,“ uvažuje Jan Wiesner, který díky svému dlou-

holetému předsednictví ve Svazu českých a moravských 

výrobních družstev zná problematiku malých a středních 

podniků velmi dobře.

TÉMA

Export je motorem 
podnikání

Jednou z významných a rozhodujících oblastí 
ovlivňujících ekonomiku je pozice zahraničního 
obchodu. Zdroje pro společenský a sociální 
rozvoj i pro všechny výdaje státu tvoří pouze 
podnikatelská sféra. Podnikání je bez exportu 
ochromené. Takto uvažuje v rozhovoru pro 
Komoru.cz viceprezident Hospodářské komo-
ry ČR Jan Wiesner.

Česká republika zažívá jednu ze svých 
největších vládních kolizí. Ať už tato krize 
dopadne jakkoli, co od nového vedení 
státu očekávají podnikatelé? Jaké jsou 
jejich prioritní požadavky?
Pro úspěšný rozvoj ekonomiky v České 
republice, s jejím velmi malým vnitřním trhem, 
je a vždy bude podstatná pozice zahraniční-
ho obchodu. Konečně, rozsah a efektivnost 
exportu za klíčový považují všechny vyspělé 
průmyslové země. A je potřebné, aby se této 
problematice prioritně věnovala také naše 
nová vláda, všechny pro tento účel zřízené 
státní agentury a orgány v ČR i v zahraničí, 
a aby podporu exportu legislativně zabezpe-
čoval zákonodárný sbor. 

Znamená to snad, že dosavadní vlády tuto 
problematiku ve své politice zanedbávaly?
Nesoudil bych tak tvrdě. Musíme objektivně 
přiznat, že od přechodu na tržní ekonomiku se 
v této oblasti uskutečnilo již mnoho podstat-
ných zlepšení. Důležitá opatření vznikala buď 
přímo z iniciativy exekutivních orgánů, nebo 
i díky neustálému tlaku podnikatelů, jejich 
svazů, sdružení a komor. Zmínil bych například 
některé programy podpory malému a střed-
nímu podnikání, zejména program Marketing, 
zlepšující se práci obchodních radů a úseků 
při zastupitelských orgánech a rozrůstající se 
sít kanceláří agentury na podporu exportu 
CzechTrade ve světě. Významná je i aktivita 
České obchodní inspekce a Celní správy při 
kontrolách zboží. 

O jaké konkrétní příležitosti se ale 
rozrostly exportní možnosti českého 
podnikatele?
Mám na mysli zejména organizování společ-
ných státních expozic nebo takzvané oficiální 
účasti na vybraných světových veletrzích, kam 
by se především zástupci malých a středních 

podniků bez státní podpory těžko dostali. Stej-
ný význam mají i samostatné výstavy České 
republiky či mise podnikatelů doprovázejících 
představitele státu.

Zdá se tedy, že nastoupená cesta je 
správná, ale jistě je stále co zlepšovat. 
Často se hovoří o odtrženosti státní sprá-
vy od reálných potřeb malých a středních 
podnikatelů...
Podle mého soudu je nutné především změnit 
myšlení lidí v klíčových pozicích státní správy. 
Kvalifikací by pro ně měla být především 
zkušenost z podnikatelského sektoru. U pra-
covníků ministerstev a agentur zabývajících 
se rozvojovými programy bych ocenil, kdyby 
se dokázali při výběru a přípravě programů na 
podporu podnikání vcítit do pozice podnika-
telů, především těch malých a středních, kteří 
jsou plně vytíženi doslova bojem o přežití, 
a aby pochopili, že pomoc pro ně je využitelná 
pouze v tom případě, že bude snadno dostup-
ná a administrativně nenáročná.

Problematika exportu má dvě stránky. 
Je to jednak podpora podnikatelů přímo 
v zahraničí, jednak ochrana samotného 
vnitřního trhu. Jak se česká vláda zasazu-
je o rozvoj první oblasti? 
Zde ještě máme co dohánět. Podíváme-li se, 
kam směřují cesty představitelů nejvyspělejších 
zemí, jak jsou orientovány jejich zahraniční 
aktivity, vždy na pozadí budou ekonomické 
zájmy – bude se jednat o dovoz surovin, zajiš-
tění dopravních cest, uvolnění trhů pro odbyt 
svých výrobků apod. My jsme však v počátku 
devadesátých let mohli při cestách našich bý-
valých státních představitelů vidět spíše snahu 
o etickou nápravu světa.
To se musí změnit. Každý by si měl uvědomit, 
že zdroje pro společenský a sociální rozvoj 
i pro všechny výdaje státu tvoří pouze podni-
katelské sféra a že podnikání je bez exportu 
ochromené. Toto obecné povědomí musíme 
trvale posilovat.

Může to v praxi znamenat jakési sbližo-
vání zájmů ministerstva zahraničních věcí 
s ekonomickou strategií státu?
Částečně, ale rozhodně nepovažuji za vhodné 
řešení právě diskutované úvahy o přenese-
ní odpovědnosti za obchodní zastoupení 
v zahraničí z pravomoci ministerstva průmyslu 
a obchodu pod ministerstvo zahraničních věcí. 
Podle mého názoru činnost všech agentur pů-
sobících v zahraničí by měla být koordinována 
z jednoho místa, a to z ministerstva průmyslu 
a obchodu. Inspirací by nám mohly být úspěš-
né aktivity zemí EU, kde například funguje 
státní spolufinancování zahraničních investic 
a aktivit soukromých firem. Stát se zde stane 
dočasně spoluvlastníkem investice, a pomáhá 
tak firmě získat zdroje a nést část rizika.

Ocenil jste zlepšující se práci Celní 
správy, myslíte, že její aktivity dostatečně 
ochrání český trh?
Situaci, kdy se na našem trhu objevuje množ-
ství nelegálně dovezeného zboží, porušují se 
ve velkém autorská práva, není respektová-
na pracovně-právní legislativa atd., řešit až 
následnými zásahy v tržnicích, považuji za 
nedostatečné. 
Při globálním pojetí trhu sice nemůžeme klást 
bariéry dovozům a celní překážky nejsou 
perspektivním řešením. Vytváření skleníkových 
podmínek se projeví na aktivitě domácích pod-
nikatelů negativně a utlumí je právě v oblasti 
exportu. Ale všem těmto aktivitám je nutno 
různými opatřeními zabránit hned v počátku 
a při zjištění porušování zákonů pachatelům 
nekompromisně v dalším podnikání zabránit.

Dalším trnem v oku domácích podnika-
telům jsou vysoké finanční pobídky vlády 
zahraničním investorům, často hájené pří-
slibem vytvoření nových pracovních míst.
Ano, to je skutečný problém. Za minimální ře-
šení považujeme smluvní a garanční zajištění, 
že tyto prostředky získá stát zpět v případech, 
kdy investor své sliby nedodrží. Ale i tak se 
často cena, kterou stát poskytne v podobě 
různých zvýhodnění na jedno vytvořené pra-
covní místo pohybuje od stovek tisíc až milionů 
Kč. Tato opatření pak vytvářejí i nerovnová-
hu v podmínkách pro podnikání především 
domácích subjektů, které v daném oboru tyto 
výhody nemají, přitom by v mnoha případech 
náklady na záchranu pracovních pozic ve 
stávajících českých podnicích, případně jejich 
restrukturalizaci, byly řádově nižší, než pro 
vytvoření zmíněných míst nových. 

Připravily Ilona Sánchezová a Alžběta Plívová

Ve vedení státu do-
chází v současné 
době k podstatným 
změnám a je proto 
namístě připome-
nout, co od nových 
orgánů a nových 
tváří očekávají pod-
nikatelé.
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Vzájemnou spolupráci českých a korejských firem má podpořit Česko-korejský 
obchodní a průmyslový výbor při Krajské hospodářské komoře Moravskoslez-
ského kraje.

TÉMA

Brána do jihovýchodní Asie
Hospodářská komora ČR otevřela své obchodní kanceláře 
v Ostravě, Praze a v Soulu.
Nová proexportní strategie spoléhá na inicia-
tivu podnikatelského sektoru. Stát by mu měl 
pomoci dostatečnou nabídkou služeb zaměře-
ných na podporu exportu. Aby je mohl zajistit, 
volí selektivní přístup zaměřený na klíčové, 
prioritní skupiny zemí. Východoasijský trh je 
pro české exportéry mimořádně perspektivní.

Jako rychlou reakci na poptávku českých 
a korejských podnikatelů, vyvolanou investicí 
korejské firmy Hyundai na severní Moravě, 
zřídila Hospodářská komora ČR v rámci 
projektu Internacionalizace podnikání ob-
chodní kanceláře v Ostravě, Praze a v Soulu. 
V těchto institucích pracují jednak občané ČR, 
jednak občané Jižní Korey. Projekt je součástí 
proexportní politiky státu a HK ČR jej reali-
zuje ve spolupráci s agenturami CzechTrade 
a CzechInvest. Pozorní čtenáři Komory.cz jistě 
zaznamenali, jakou roli v nabízené investici 
korejské firmy Hyundai na severní Moravě 
sehrála Hospodářská komora Moravskoslez-
ského kraje. Kromě vybojovaných pozemků 
v Nošovicích, a tím i uvolnění cesty k zahájení 
přímých jednání s korejskou automobilkou 
Hyundai, byla v červnu podepsána dohoda 
o spolupráci mezi regionální HK Moravsko-
slezského kraje a regionální komorou regionu 

Hwaseong. Součástí spolupráce byla dele-
gace třiceti podnikatelů, kteří zkoumali nejen 
investiční možnosti, ale především možnosti 
obchodní a podnikatelské spolupráce. 

Hospodářská komora ČR otevřela v pondělí 
28. srpna v Korejské republice svou kancelář 
pro internacionalizaci podnikání ve východní 
Asii. Slavnostního zahájení provozu střediska 
v Soulu se zúčastili také generální ředitelé 
vládních agentur CzechInvest a CzechTrade 
Tomáš Hruda a Ivan Jukl, náměstek minis-
tra průmyslu a obchodu Robert Szurman 
a prezident Hospodářské komory ČR Jaromír 
Drábek. 

 „Tato střediska pomohou českým firmám při 
jejich podnikatelských záměrech v Korejské re-
publice i v Japonsku a korejským a japonským 
firmám v ČR. Rovněž mají za úkol pomáhat 
korejským investorům, kteří budou do ČR 
přicházet v souvislosti s investicí společnosti 
Hyundai v Nošovicích,“ vysvětluje prezident 
HK ČR Jaromír Drábek. 

Hospodářská komora podle jeho slov vytváří 
prostřednictvím tohoto projektu strukturu, 
která by měla systematicky pracovat na rozvoji 

česko-korejských hospodářských a obchod-
ních vztahů. Jejím cílem je poskytovat korej-
ským podnikatelům v ČR nezbytnou pod-
poru pro jejich aktivity ať již půjde o investice 
související s příchodem firmy Hyundai, nebo 
o investice do jiných oblastí, včetně možností 
turistiky, nebo o jejich obchodní zájmy a vyhle-
dávání českých partnerů. Podstatnou úlohou 
kanceláří v obou zemích bude vyhledávání 
potenciálních partnerů a zájemců o vytváření 
společných podniků, které by přispěly k pro-
sazování českých výrobců na trzích východní 
Asie.

 „S příchodem společnosti Hyundai do ČR 
jsme zaznamenali zvýšený zájem ze strany 
českých firem, které by rády s novým investo-
rem spolupracovaly na bázi subdodávek, ale 
také například exportovaly své zboží přímo do 
Korejské republiky. Poptávka je patrná také na 
straně korejských podnikatelů, kteří již zjišťují 
další investiční možnosti a zajímají se o jiné 
obchodní příležitosti v ČR,“ vysvětluje tajemník 
úřadu HK ČR Vladimír Šiška. 

Táňa Švrčková a Viktorie Plívová

Korejským firmám chybějí 
informace o Česku,

tvrdí v rozhovoru ředitel nového samostat-
ného oddělení HK ČR Kim Jung–Sun, který 
u nás zastupuje korejskou stranu v rámci pro-
jektu na internacionalizaci českých podniků 
ve východní Asii.

Koho konkrétně a jakou formou v České 
republice zastupujete?
V rámci projektu Internacionalizace podnikání, 
který vznikl letos v březnu, pracuji pro kohoko-
liv, kdo potřebuje zprostředkovat komunikaci 
s korejskými i japonskými firmami. Momentál-
ně převažují z 95 procent korejské firmy. Díky 
společnosti Hyundai je větší zájem českých 
firem pracovat s těmi korejskými. Denně 
dostávám několik e-mailových i telefonických 
dotazů. Například když korejský podnik hledá 
lakovnu na severní Moravě, vyhledám jich 
několik v databázi a doporučím mu třeba čtyři 
firmy. 

Jak se zrodil projekt Internacionalizace 
podnikání?
České firmy chtějí obchodovat s korejskými 
a opačně, ale samy nemají žádné komuni-
kační kanály. Tento problém jsme konzulto-
vali s tajemníkem Hospodářské komory ČR 
Vladimírem Šiškou, který uvítal naši myšlenku, 
že někdo musí obě zainteresované strany 
koordinovat. To je hlavní důvod. Potřebnost 
motivovat obě strany ke komunikaci ilustruje 
situace, která se stala slovenské firmě Kia 
Motors. Loni měla velký chaos v dodávkách, 
neboť nesehnala subdodavatele. Jedna firma 
dováží dokonce všechny potřebné součástky 
ve 42 kontejnerech, ale z toho 80 procent 
mohlo být dodáno přímo v České republice. 
Přitom doprava pouhého jednoho kontejneru 
na Slovensko stojí 3500 amerických dolarů. 
Dováží se třeba i brusný papír, který lze koupit 
kdekoli v maloobchodu.

Co je podle vás hlavním přínosem pro-
jektu jak pro českou, tak pro korejskou 
stranu?
Přínos tohoto projektu je podle mého názoru 
obrovský. My můžeme poskytnout českým 
firmám zakázky a korejské firmy přitom ušetří 
peníze. Navíc máme momentálně další agen-
du, lákáme korejské investory.

Jakým způsobem?
U nás v Koreji chybějí informace. Korejci ne-
vědí o České republice nic víc, než že se zde 
vyrábí semtex nebo bižuterie či nějaký křišťál. 
Ve skutečnosti se však toho vyrábí mnohem 
více, například perfektní přístroje, špičkový 
chemický materiál, a navíc je zde možnost 
spolupráce s ostatními státy, protože země leží 
uprostřed Evropy. Máme zkušenost i s re-
kultivacemi. Podobně jako je třeba najít nový 
potenciál v Ústeckém kraji, i u nás jsou oblasti, 
kde se ukončila těžba uhlí a prostor se musel 
znovu nějak využít. Tyto zkušenosti může 
Korea České republice nabídnout.

Jak se vám spolupracuje s českou stra-
nou?
Celkem dobře. Moje čeština je sice slabá, ale 
komunikativní.

Naopak, mluvíte velmi dobře. Ale měla 
jsem na mysli spíš konkrétní spolupráci?
Tak například korejská společnost něco po-
žaduje a já pro ni seženu české firmy. Dejme 
tomu, někdo hledá subdodavatele náhradních 
dílů nebo součástí či služby. Druhá možnost je, 
že korejská firma chce investovat. My dodáme 
informace, kolik stojí průměrně čtvereční metr 
plochy, za jakých podmínek může dostat 
dotace. Vysvětlíme, že CzechInvest je zaměřen 
jen na velké strategické investory. Drobným 
investorům samozřejmě poskytne informace, 
ale už je tolik nepodpoří. My je naopak musí-
me podporovat co nejvíc, protože náš hlavní 
a zásadní úkol je „zajištění zakázky pro české 
firmy“. I drobní investoři přinesou práci. 

Jaké spatřujete rozdíly v chování, menta-
litě Čechů?
U nás je přísná profesní i rodinná hierarchie. 
Hlava rodiny vždy rozhoduje. Češi mají v oblibě 
kulatý stůl a prezentaci vlastního názoru, ale 
kdo by ho chtěl diktovat u nás, bude odražen, 
protože zvykem je poslouchat. Co se týká 

rodinného života, v Čechách se větší počet 
rodin rozpadá. 

Co všechno korejského občana nejví-
ce udiví, když poprvé přijede do České 
republiky?
Když poprvé vystoupí na ruzyňském letišti, vidí 
moderní budovu, první dojem není významný. 
Ale když přijede po dvaceti minutách do Pra-
hy, skoro nemůže dýchat. Takové zachování 
kulturních památek je pro něj velice pozitivní 
kulturní šok. Každý Korejec zná památky 
jenom z filmů nebo obrazů. Praha je oprav-
du krásné město, není divu, že z Koreje létá 
čtyřikrát týdně stále zaplněné letadlo. Dříve 
málokdo věděl, že Praha je tak krásná. Ale loni 
na podzim se vysílal seriál Láska v Praze, který 
měl velký úspěch. Každý, kdo ho viděl, chtěl 
navštívit Prahu. Díky seriálu Korejci poznali, že 
je zde takové kulturní zázemí.

Táňa Švrčková

Foto: Viktorie Plívová

Česko-korejský výbor pro podporu podnikání

Přirozeným krokem a jistým vyvrcholením akti-
vit Krajské hospodářské komory MSK v oblasti 
přípravy podmínek pro vstup jihokorejského 
investora do kraje je zřízení Česko-korejského 
obchodního a průmyslového výboru (ČKOPV), 
o jehož založení rozhodlo v červnu předsta-
venstvo komory.

Poslání ČKOPV definuje Statut výboru. Spo-
čívá v prosazování a obhajobě zájmů svých 
členů působících v Moravskoslezském kraji, 
v napomáhání vstupu korejských podnikatel-
ských subjektů do Moravskoslezského kraje 
a především při vytváření podnikatelských 
příležitostí pro tuzemské podnikatele. Statut 
zároveň pověřuje ČKOPV naplňováním sta-
novených částí dohod uzavřených mezi KHK 
MSK a korejskými partnery.

Nejen výměna zkušeností

Výbor má přispívat k vytváření partnerských, 
obchodních a kooperačních vazeb mezi 
českými a korejskými podnikateli, napomáhat 
řešit vzniklé problémy, podporovat a spolu-
organizovat výměnu obchodních delegací 
a misí, návštěvy odborníků a setkání jednot-
livců či skupin obou partnerů výboru. Bude 
soustřeďovat a poskytovat potřebné informace 
a rady o možnostech vybudování obchodních 
kontaktů, informovat o legislativních normách 
a podmínkách spojených s aktivitami členů vý-
boru, organizovat výměnu zkušeností v oblasti 
managementu a řízení obou stran. Dále má 
informovat Moravskoslezský kraj prostřednic-
tvím KHK MSK o závažných skutečnostech 
spolupráce obou stran.

Jak se stát členem výboru

Jak dále vyplývá ze Statutu ČKOPV, člen-
ství ve výboru vzniká na základě dobrovolné 
přihlášky za člena ČKOPV odsouhlasené před-
stavenstvem KHK MSK. Podmínkou je však 
řádné členství v Hospodářské komoře ČR.

Konání ustavujícího zasedání Česko-korej-
ského obchodního a průmyslového výboru je 
plánováno na počátek října v Ostravě. Zájemci 
o členství budou včas informováni prostřednic-
tvím komorových médií.

Magda Habrmanová,

ředitelka KHK MSK
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Do Thajska nejen na exotickou dovolenou
Mezinárodní konference a setkání firem z oboru informačních a komuni-
kačních technologií TIICON v Thajsku se uskuteční 6.–11. listopadu 2006

Thajsko rychle dohání sousední „tygry“ Ma-
lajsko, Singapur, a dokonce i Koreu v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. 
Země s 65 miliony obyvatel horečně moderni-
zuje svůj průmysl, dopravní systémy, adminis-
trativu a zdravotnictví a vybavuje je nejnověj-
šími digitálními technologiemi z Evropy, ale 
i z vlastních zdrojů.

TIICON 2006 je týdenní akce zahrnující 
návštěvy technologických parků a setkání 
s firmami z oblasti ICT z Thajska a celé jiho-
východní Asie a poskytující možnost seznámit 
se s nejnovějšími informacemi o obchodních 
a investičních příležitostech v celé oblasti. 
Událost je sponzorována thajskou asociací ICT 
SIPA, díky níž celkové náklady pro účastníka 
nepřekročí 2000 eur.
Program zahajuje ve slavném letovisku Puket 

jednotlivými prezentacemi a návštěvou místní-
ho softwarového parku, pokračuje v Bangkoku 
a končí v severním městě Khon Kaen kongre-
sem a výstavou. Návštěvníci a vystavovatelé 
jsou ze zemí ASEAN a z celé Evropy. Každý 
z bodů programu je doplněn bilaterálními 
podnikatelskými kontakty.

Organizátoři:

SIPA Khon Kaen, THAILAND www.sipa.or.th, 
Software Park Thailand www.swpark.or.th 
spolu s ITBeurope www.itbeurope.org, za 
podpory Švédsko-thajské obchodní komo-
ry www.swethai.com, IT Technology www.
it-technology.at, Jihovýchodasijského odboru 
Rakouské hospodářské komory WKO http://
wko.at/awo/th a Hospodářské komory České 
republiky www.komora.cz. 

Cestu českých účastníků zajišťuje:

Jan Svoboda, Prague, jan.svoboda@pegasus.
cz, www.pegasus.cz

red

Chceme pořádat více misí 
do zajímavých teritorií
Regionální exportní místa (REM) jsou kontaktními místy Hospodářské komo-

ry ČR, která nabízejí proexportní služby České agentury na podporu obchodu 

– CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní banky. 

Projekt REM představuje jeho vedoucí z hospodářské komory Kateřina Petrů.

Můžete nám přiblížit, co je cílem projektu 
REM?
Projekt vznikl na základě veřejné zakázky 
Rozvoj poradenských a informačních služeb 
pro mezinárodní obchod v regionech ČR 
v rámci operačního programu Průmyslu 
a podnikání při ministerstvu průmyslu a ob-
chodu. Jeho cílem je prohloubit, zkvalitnit 
a zefektivnit informační a poradenské služby 
zaměřené na mezinárodní obchod poskytova-
né agenturou CzechTrade ve všech regionech 
České republiky. V průběhu letošního roku 
byla postupně otevírána jednotlivá regionální 
exportní místa. Od července je v provozu 
všech 13 krajských míst (s výjimkou Pra-
hy). Každé místo vede příslušný regionální 
manažer. 

Jaká je hlavní úloha regionálního manažera?
Vedle propagace a nabídky služeb agen-
tury CzechTrade, ČEB a EGAP exportním 
podnikům a potenciálním exportérům nabízejí 
regionální manažeři také služby hospodářské 
komory. Mimo jiné manažeři organizují ex-
portně orientované akce ve svých regionech, 
jako jsou konzultační dny, vzdělávací akce, 
obchodní mise, setkání exportérů apod. 

Do jaké míry jsou exportní regionální 
místa propojena s informačními místy pro 
podnikatele?
Regionální manažeři většinu svého času tráví 
v terénu a osobně se setkávají s podnikateli, 
kteří se na ně obracejí i s dotazy, které se 
netýkají jen oblasti exportu. Tím se přirozeně 

propojuje spolupráce, kdy regionální manažer 
předává požadavky kolegovi z informačního 
místa, který pak postupuje standardní cestou 
při zpracování požadavku. Zajištěno je tak pro-
pojení s krajskými koordinátory projektu InMP 
při jednotlivých komorách. 

Jak chcete využít projekt REM do bu-
doucna?
Z pohledu Hospodářské komory ČR bychom 
chtěli využít co nejvíce výstupů z pravidelných 
reportingů, které zpracovávají regionální mana-
žeři v rámci kraje, a zvýšit tak počet podnika-
telských misí do zemí, které jsou pro exportéry 
zajímavé.

Olga Herzová

Jak hledat partnera v zahraničí
Není pochyb o tom, že správné kontakty na správné lidi jsou pilířem dobrého 
byznysu. Ještě víc to platí o dobrých kontaktech s obchodními partnery v ci-
zině. Hospodářská komora hl. m. Prahy (HKP) nabízí pražským podnikatelům 
jednoduché řešení: správného obchodního partnera se pokusí vyhledat sama 
– „na vlastní náklady“. 

Hlavním záměrem projektu je poskytnout 
pražským podnikatelům – zejména malým 
a středním firmám – účinný nástroj pro 
proniknutí na zahraniční trhy ať už formou 
exportu zboží a služeb, nebo formou expanze 
firem za hranice Česka. Hlavní cílovou oblastí 
budou státy Evropské unie, i když know-
-how a zázemí, které se v Komoře vytvoří, 
bude využitelné i pro vstup na trhy po celém 
světě. Pracovníci pražské komory budou 
tyto kontakty navazovat osobně, zejména 
prostřednictvím celoevropské komorové sítě 
Eurochambres. Využijí přitom samozřejmě 
i stávajících vztahů se zahraničními byznys-
many. Spolupracovat budou i s obchodně-
-ekonomickými úseky českých velvyslanectví 
v cizině, jakož i s ambasádami sídlícími 
v Praze. „Tento tým a jeho síť kontaktů je už 
nyní podnikatelům k dispozici,“ říká vedoucí 
oddělení zahraničí a EU v pražské komoře 
Jan Hauser.

Jak funguje celoevropská komorová síť Eu-
rochambres v jiných evropských zemích?
Eurochambres sdružuje národní hospodářské 
komory všech evropských zemí a je tedy nej-
přirozenější platformou pro výměnu informací 
a obchodních kontaktů mezi jednotlivými 
komorami. V drtivé většině evropských zemí 
mají nejen celostátní, ale i regionální komory 
velká zahraniční oddělení, která se zabýva-
jí podporou exportních aktivit svých členů 
a také vyhledáváním zajímavých dodavatelů ze 
zahraničí. Pražská komora zájemce o obchody 
se zahraničními partnery nejdříve podrobně 
seznámí s možnostmi spolupráce s tou kterou 
zemí, s legislativou, která se podnikání dotýká. 
Pak přijdou na řadu jednání „jeden na jedno-
ho“ se zástupci zahraniční firmy. 

Kolik podnikatel za takovou službu zaplatí?
Komorová síť představuje unikátní způsob 
vyhledávání informací a obchodních partnerů 

v zahraničí, podobných služeb je na běžném 
trhu velmi málo a jsou často cenově ne-
dostupné, zejména pro malé a střední firmy. 
Díky tomu, že projekt Eurochambres je spo-
lufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky, mají 
podnikatelé všechny služby od naší komory 
zadarmo.

Existují podobné projekty pro nepražské 
podnikatele?
Projekt Hospodářské komory hlavního města 
Prahy je v českém prostředí unikátní. Vzhle-
dem k tomu, s jak velkou odezvou se setkal, 
předpokládáme, že podobné služby pro 
podnikatele ve svých krajích připraví také další 
regionální komory.

Táňa Švrčková

Kontakt: europrojekty@hkp.cz

Příležitosti v Číně
Hospodářská komora ČR ví, jak pomoci podnikatelům 
s čerpáním evropských fondů.
V aktuální nabídce programu Evropské komise 
ASIA INVEST, který je zaměřen na organizaci 
mezinárodních firemních kontaktních akcí ve 
vybraných asijských zemích, jsou dva projekty 
zaměřené na Čínu. Prvním je letošní největší fi-
remní kontaktní akce Evropské komise EU-CHI-
NA PARTENARIAT 2006, která se bude konat 
ve dnech 9.–10. listopadu 2006 v Chengdu, 
hlavním městě čínské provincie Sečuán. Akce 
se zúčastní přes 500 čínských firem a okolo 
400 malých a středních podniků ze zemí EU. 
Akce je multioborová s následujícím zaměřením: 
strojírenství, stavebnictví a inženýrink, infor-

mační a komunikační technologie, elektronika 
a elektronické součástky, zdravotnická technika 
a farmaceutika, cestovní ruch, životní prostředí 
– technologie, výrobky apod., zemědělství 
a biotechnologie. Více na internetové adrese 
http://www.euchinapartenariat.com/english/ 
nebo na webu HK ČR. České firmy se stále 
mohou přihlašovat do výběru pro účast na této 
akci.

Dalším projektem je EU-CHINA MACHINERY 
& CONSTRUCTION INTERPRISE, který je 
oborově zaměřen na strojírenství a stavebnictví. 

Termín akce v rámci tohoto projektu zatím není 
určen, předpokládá se polovina roku 2007.
Pro české firmy může být zajímavá i význam-
ná kontaktní akce automobilového průmyslu 
2006 AUTO BUSINESS EVENT, která se usku-
teční ve dnech 17.–19. října 2006 v čínském 
Qingdao. Akce sice není financována z pro-
gramu ASIA INVEST, účast pro české firmy je 
však díky podpoře čínských institucí a HK ČR 
velmi výhodná (přibližně v ceně letenky).

Jiří Hansl,

odbor zahraničních vztahů a EU HK ČR 

Středočeši v říjnu na Tchaj-wan 
Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
ve spolupráci s hejtmanem Středočeského 
kraje Petrem Bendlem připravuje v pořadí 
již druhou podnikatelskou misi do zahraničí. 
Cílové místo je Tchaj-wan a termín konání 
mise je od 22. do 29. října 2006. Účastníci se 
budou moci seznámit s místní samosprávou, 

navštívit tchajwanské firmy a v rámci dopro-
vodného programu poznat místní zajímavosti. 
Celý program, včetně obchodních jednání, je 
sestavován podle požadavků účastníků. Ti 
mohou využít česko-čínských překladatelů či 
bezplatné inzerce na tchajwanských webo-
vých stránkách organizace TAITRA. 

Bližší informace o cestě lze získat 
na tel. 724 613 949 nebo na 
e-mailové adrese: chottova@komora.cz.

Ivana Chottová

TÉMA



ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU

PODPOŘTE SVŮJ EXPORT ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

VYUŽIJTE PROGRAM MARKETING

CzechTrade je v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání implementační agenturou pro 
program Marketing a v rámci projektu rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezi-
národní obchod realizuje exportně zaměřené projekty

•  marketingový průzkum
•  obchodní adresáře
•  příležitosti na zahraničních trzích

Detailní informace o programu marketing WWW.CZECHTRADE.CZ

CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
tel.: 224 907 500, fax: 224 907 503, info@czechtrade.cz

Dnem 1.10.2006 končí příjem projektů v rámci Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP) v programo-
vacím období 2004-06. Do tohoto dne (1.10. včetně) lze předkládat žádosti o dotaci v programu Marketing, kde 
jsou ještě k dispozici dostatečné fi nanční prostředky. Projekty mohou pokrýt vaše marketingové aktivity na rok 
2007, příp. část roku 2008.

•  propagační materiály
•  prezentace na internetu
•  výstavy a veletrhy v zahraničí

S NÁMI

 PLACHTY!
NAPNETE 
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Podnikatele nezajímá válka byrokratických 
státních aparátů, ale služba, kterou dostane,
uvedl ve svém příspěvku Vladimír Šiška, tajem-
ník Hospodářské komory ČR, na diskuzním 
fóru pod názvem „Účinnější podpora pro ex-
portéry – Milníky a vize služeb státu a Exportní 
strategie ČR“ konaném 20. července v Praze. 
Převážná většina z více než stovky účastníků, 
kteří zastupovali sedmdesát českých firem, se 
shodla na tom, že současný systém služeb 
státu exportérům nabízí služby kompaktní 
a kvalitní a že by se proto měl jako funkční 

mechanismus zdokonalovat, a ne měnit. 
Diskutovalo se o úspěšných zakázkách které 
firmy získaly díky státní podpoře a asistenci, 
ale také o tom, co by bylo ještě třeba zkvalitnit, 
změnit či zlepšit. Všichni diskutující se však 
shodli na tom, že mají obavy z některých tlaků, 
které chtějí přesunout proexportní kompetence 
na ministerstvo zahraničních věcí a potažmo 
na zastupitelské úřady. „Obchod pak nemusí 
být prioritou,“ zaznělo například z úst Tomáše 
Koláře, marketingového ředitele společnosti 
Linet. Vladimír Šiška z Hospodářské komory 

ČR na toto téma dodal: „V devadesátých 
letech jsme si zrušili spoustu nejlepších oborů 
tím, že jsme ekonomiku podřídili politikům 
a diplomatům. Ať ekonomiku řídí ekonomo-
vé!“ S podobným stanoviskem vystoupila 
i Dagmar Kuchtová, ředitelka odboru vnějších 
vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR, která 
řekla, že by podpora exportu měla být řízena 
z MPO. Diskuzní fórum uspořádalo Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR a Exportní klub 
CzechTrade. 

(is)

Export služeb
Pod tímto názvem se koná 5. října v pražském 
hotelu Pyramida seminář určený pro české 
exportéry. V šesti blocích se zájemci dozvě-
dí o roli agentury CzechTrade a její pomoci 
českým exportujícím firmám (Ing. Ivan Jukl, 
GŘ), o nově schválené směrnici o službách 
v EU se zdůrazněním změn, které přináší 
českým exportérům (Ing. Lucie Šestáková, 
odb. vnitřního trhu a služeb EU, MPO), dále 
se bude hovořit na téma liberalizace služeb 
v EU a grantové informační projekty vyhlašo-

vané Úřadem vlády (Ing. Petra Mašínová, odb. 
pro informování o evropských záležitostech), 
Ing. Jitka Hanzlíková z Trade Finance nabídne 
prezentaci platebních a zajišťovací nástrojů 
financování vývozu, které exportérům nabízí 
Komerční banka, a na závěr se účastnící dozví 
od Ing. Milana Moravce z Hydroprojektu a 
Ing. Michala Zálešáka z ICT o praktických 
zkušenostech členů vývozních aliancí.

jj

Zdroj: www.czechtrade.cz

Jak mohou exportéři uspořit 
stovky tisíc korun
Mezinárodní veletrhy jsou jedinečnou možností, jak získat na jed-
nom místě informace o zahraničních trzích, kontakty na potenciální 
odběratele, nebo konzultovat svůj exportní záměr. Na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu (MSV) v Brně 18. 9.–22. 9. 2006 chce tyto služ-
by nabídnout agentura na podporu exportu CzechTrade.

Podnikatelé z USA a Kanady

Mise amerických a kanadských podnikatelů 
na MSV navazuje na mezinárodní veletrh IMTS 
konaný každé dva roky v Chicagu, neboť 
v oboru strojírenství má Česká republika 
v těchto teritoriích velmi dobré jméno. V rámci 
mise se budou konat setkání s vybranými čes-
kými firmami a asociacemi v jejich výstavních 
stáncích a uskuteční se také několik akcí, při 
nichž bude možné získat či prohloubit ob-
chodní kontakty a prodiskutovat možné formy 
mezinárodní spolupráce. 
Přítomna bude i Ivana Ingramová, ředitelka 
zahraniční kanceláře CzechTrade v USA, která 
bude spolu s řediteli zahraničních kanceláří 
z Bulharska, Rumunska, Srbska, Chorvatska, 
Indie, Kanady, Mexika a Brazílie zodpovídat 
dotazy zástupců jednotlivých firem. 
Více na www.czechtrade.cz/info/kontakty

Mexiko poprvé

Poprvé se na veletrhu pod hlavičkou 
CzechTrade představí i nově zřízená zahraniční 

kancelář CzechTrade v Mexiku, která je po 
Brazílii druhým zastoupením agentury v La-
tinské Americe. „Mexiko patří z hlediska za-
hraničního obchodu mezi nejotevřenější země 
na světě,“ řekl nám její ředitel Jan Puschman. 
České exportní firmy se na mexickém trhu 
velmi dobře uplatňují především jako subdoda-
vatelé zdejších výrobců. Daří se tedy vyvážet 
suroviny, součástky či polotovary například pro 
elektrotechnický průmysl, elektroniku, výrobu 
automobilů apod. „Tyto exporty se dynamic-
ky rozvíjejí a budeme je podporovat,“ doplnil 
Puschman. „Chceme se však dále zaměřit i na 
dodávky větších a velkých strojů a zařízení, pří-
padně investičních celků. Připravujeme mimo 
jiné individuální prezentace vybraných průmys-
lových oborů a v jejich rámci exportních aliancí 
(pokud existují). Jedná se zejména o zařízení 
pro energetiku (vodní elektrárny, kogenerace, 
spalování biomasy atd.), dodávky pro doly 
(především uhelné), zařízení pro zkvalitnění 
životního prostředí, pro vyhledávání a úpra-
vu pitné vody, součástky pro automobilový 
průmysl, osobní ochranné pomůcky proti che-
mickým, biologickým a radioaktivním látkám, 

obráběcí stroje, hudební nástroje a další. 
Více na telefonu 224 907 500 nebo na 
www.czechtrade.cz.

CEBRE

Pracovníky České podnikatelské reprezen-
tace při EU (CEBRE) budete moci potkat na 
doprovodných konferencích a seminářích, kde 
budou přednášet na odborná témata. Budou 
vám k dispozici také v rámci bezplatných indi-
viduálních konzultací, proto využijte možnosti 
poradit se o svých evropských záměrech či 
případných problémech přímo s bruselskými 
lobbisty!

Termíny konzultací: 19. září, 14.00–16.00 
a 20. září 2006, 14.00–16.00. 
Místo konání: Stánek Svazu průmyslu a do-
pravy ČR, volná plocha A2–1, stánek č. 1.
Více na www.cebre.cz. 

(is)Váš názor
Ivan Jukl, generální ředitel agentury 
CzechTrade: Pomáháme exportérům

Systém státní podpory exportu a podnikání je 
věcí politiků. Naší rolí je tuto politiku implemen-
tovat v praxi. Pokud ale mám říct svůj osobní 
názor, globalizující se svět, který vyžaduje 
schopnost reagovat na podněty z trhu ve stále 
kratším čase, přeje spíše malým, pružným 
subjektům. Koneckonců, až na některé výjim-
ky, jsou ve většině zemí Evropské unie agen-
tury na podporu investic a exportu oddělené. 
Je to logické, protože mají poněkud odlišné 
poslání. CzechInvest se zaměřuje hlavně na 
zahraniční investice v Česku, CzechTourism 
a Česká centra se ekonomickým věcem 
nevěnují. Smyslem zastupitelských úřadů je 
zprostředkovat základní informace o daném 
trhu, sbírat důležité kontakty a otevírat dveře. 
Jste-li však podnikatel, který je pevně rozhod-

nut exportovat, je tu pro vás CzechTrade. Je 
však pravda, že by všechny jmenované sub-
jekty měly tam, kde je to opodstatněné, účelně 
spolupracovat a při propagaci České republiky 
vystupovat jednotně. Pro tuto spolupráci již 
byly položeny základy v podobě několika 
pilotních projektů. V tomto bodě jsem velkým 
optimistou. 

Agentura na podporu exportu jako státní 
příspěvková organizace je v zahraničí zcela 
běžný model. Zdá se to logické, protože jde 
o subjekt, který se řídí exportní politikou dané-
ho státu a uplatňuje ji v praxi. Pokud bychom 
fungovali jako ryze komerční organizace, 
museli bychom se chovat podle standardních 
tržních pravidel, včetně selekce zakázek podle 

jejich lukrativity. Řídili bychom se zákonitost-
mi obchodu, nikoli státní politikou. Na druhé 
straně má CzechTrade ve srovnání s jinými 
státními institucemi poněkud odlišné posta-
vení v tom, že není zcela závislý na státním 
rozpočtu a má i vlastní příjmy z prodeje služeb, 
i když ve srovnání s komerčními poradenskými 
firmami jsou ceny našich služeb velmi nízké.
Víme, že v zahraničí existují i polostátní nebo 
dokonce soukromé subjekty s podobným 
portfoliem služeb, ale závisí to také hodně na 
„vyspělosti“ zákazníků. My jsme zatím ve fázi 
samotné přípravy malých a středních podniků 
na zahraniční obchod.

Zdroj: BusinessInfo
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Čím konkrétně se zabývá vaše nezisková 
organizace?
Zabýváme se úsporami energie jak v prů-
myslu, tak ve veřejném sektoru, v dodávkách 
a rozvodech energie i v její spotřebě. Zamě-
řujeme se samozřejmě na úspory, které jsou 
větší, protože náš zájem je snížit negativní 
vliv spotřeby energie na životní prostředí. To 
je naše poslání: ochrana životního prostředí 
a podpora ekonomického růstu cestou snižo-
vání energetické náročnosti.

Kdo jsou vaši klienti?
Průmyslové podniky, města, obce, kraje, mi-
nisterstva, investoři. Firma byla založena v ro-
ce 1990 s americkou podporou včetně pře-
vzetí potřebného know-how. Jsme konzultanti, 
kteří rozšiřují informace o úsporách energie 
a o podnikání na úsporách energie (tzv.EPC). 
Podporujeme a sledujeme vývoj tohoto podni-
kání v České republice. V 90. letech proběhla 
školení firem energetických služeb a dnes 
spíše spolupracujeme se zákazníky, kteří 
energetické služby kupují. Vypisujeme soutěže 
na firmy, jež poskytují energetické služby. Do 
budoucna je to velmi slibný obor s rostoucím 
trhem nejen u nás, ale v celé Evropě. 

Proč jste se rozhodli vydat oborovou pří-
ručku, která je součástí našeho časopisu 
Komora.cz?
Chceme především informovat čtenáře o tom, 

že tady možnosti úspor jsou. Nenašel se pod-
nik, kam bychom přišli my jako firma a nedalo 
se tam ušetřit ani procento energie. Příručka 
samotná nemůže být zcela vyčerpávající, jsou 
tam uvedeny některé hlavní směry v úsporách. 
Tato oblast se liší podle typu podniku, každý 
má svá specifika, proto najímáme specialis-
ty např. na klimatizaci apod. Všechno je to 
o energii, ale ta obsahuje obrovskou škálu 
činností, kterou je potřeba zaměřit a každému 
zákazníkovi správně nakonfigurovat tým, který 
bude řešit jeho problémy. Na jednom projektu 
jsme před čtyřmi lety ukázali, že za peníze, 
za které se normálně dnes domy stavějí, se 
dá postavit dům, který má poloviční spotřebu 
energie a nic víc nestojí. Záleží na správném 
využití materiálu, technologií, které už na trhu 
jsou. Leckdy ani nejsou tak drahé, jak si lidé 
myslí.

Takže za stejné náklady lze uspořit polo-
vinu energie?
Ano, ukázali jsme to i před pěti lety, kdy se 
stavěly byty a domy se spotřebou energie na 
vytápění ročně řádově 100 kWh/m2. Navrh-
nuta byla stavba tří domů, postavily se dva: 
v Sušici a v Železném Brodě. Ty mají poloviční 
spotřebu za stejnou cenu. Pokud by domy 
byly dražší, tak by si je města neobjednala. 
Rozhodla se, že přijmou náš koncept a posta-
ví nízkoenergetický dům ze stejného rozpočtu 
jako normální domy.

dokazuje v rozhovoru o šetření 
energií, energetických službách 
a nové směrnici EU Jaroslav 
Maroušek, výkonný ředitel ne-
ziskové organizace SEVEn, jež 
je členskou firmou HK ČR a kte-
rá se zabývá energetickou hos-
podárností. 

Co všechno spadá pod pojem energetic-
ké služby?
Energetické služby je velice široký pojem. 
V principu jde o realizaci úspor energie na ob-
jednávku s garantovaným výsledkem. Základní 
problém ve většině podniků, a hlavně v terciár-
ní sféře, je ten, že energetika je stále složitější 
obor, kterému musí někdo rozumět. Energe-
tické technologie se musí občas vylepšovat, 
rekonstruovat a průběžně optimálně řídit.
Zákazník obvykle nemá skupinu odborníků, 
kteří jsou špičkoví na energetické technologie. 
Pokud se rozhodne pro energetické služby, 
neobjednává si zařízení, ale službu na snížení 
nákladů. Dodavatel, firma energetických slu-
žeb, úspory energie navrhne, zainvestuje a řídí 
sama tak, aby úspor bylo skutečně dosaženo.
Konkrétně např. nemocnice v Motole platí za 
energii řádově asi 100 mil. ročně. Jistá firma 
jim nabídla energetickou službu s tím, že ne-
mocnice bude platit těchto 100 mil. ročně po 
dobu trvání kontraktu. Kontrakt byl sjednán na 
osm let a firma sama investovala asi 100–150 
mil. do rekonstrukce celého systému. Spo-
třebují méně energie a z úspor splácejí nové 
technologické zařízení. Po osmi letech kon-
trakt skončí, firma odejde a nemocnice bude 
spotřebovávat téměř o třetinu energie méně.

Je tento postup podobný v jiných státech?
Energetické služby jako podnikání na úspo-
rách jsou relativně novou podnikatelskou ob-
lastí původně ze Spojených států. Informace 
o ní dnes rozšiřuje Evropská komise v Bruselu 
a hodně tyto aktivity podporuje. Státy v Evropě 
jsou velmi nevyrovnané, myslím si, že Česká 
republika je v aktivnější polovině. S touto 
činností jsme začali poměrně brzy a jsme 
nepochybně jeden ze států, který má velké 
zkušenosti. Určitě se můžeme rovnat i s ně-
kterými zeměmi ze staré patnáctky. Nicméně 
jsme malý stát, firem s tímto zaměřením není 
příliš mnoho, trh se neustále otevírá, proto 
by bylo dobré, aby se do tohoto typu služeb 
zapojily další společnosti.

Můžete přiblížit směrnici EU o úsporách 
energie? Jaký je rozdíl mezi závazným 
a indikativním cílem?
Oba stanovují roční snížení o 1 procento. 
Rozdíl je ve vymahatelnosti práva u závazného 
cíle. Mnozí aktivisté i odborníci si myslí, že by 
bylo lepší mít ten cíl závazný. Já si myslím, že 
je to sporné, protože úspory nelze nařídit cen-
trálně. S tím máme velké zkušenosti, nakonec 
to skončí víc předstíráním než aktivitou.

Co je tedy hlavní problém?
Úspory se velice špatně měří, musíte do toho 
započítat všechny vlivy. Prokázat úspory na 
úrovni celého státu je složitý proces. Máme 
poměrně velké zkušenosti s tím, že papírově 
se úspory dají splnit a reálně nemusí platit. 
Proto si myslím, že závazný cíl by příliš rychle 
vedl k tomu, že by se úspory dobře vykázaly, 
ale reálně neuskutečnily. Vykazování a kon-
trola jsou také administrativně velice náročné. 
Alespoň pro první období je indikativní cíl lepší. 
Do té doby, než se najde cesta, jak úspory 
vykazovat.

Jakým způsobem se bude naplňování cíle 
kontrolovat?
Jsou dvě možné cesty. Buď se dá snížení 
energetické spotřeby vykazovat cestou shora 
dolů, anebo zespoda nahoru.
Cesta shora dolů je celková spotřeba energie 
ve státě, detailní bilance užití energetických 
zdrojů. Nadále si zjistíte nárůsty produkce 
v jednotlivých odvětvích, spotřebu energie 
v těchto odvětvích, což znamená, že provede-
te velmi podrobnou analýzu toho, co se stalo 
s růstem produkce a se spotřebou energie. 
Na tom prokážete, zda jste úsporu dokázali, 
nebo nedokázali. Je to poměrně náročná 
cesta a vyžaduje velice podrobnou strukturu 
energetické statistiky.
Druhá cesta je ta, že dodáte do Evropské 
unie stoh konkrétních projektů, z nichž každý 
bude mít prokázanou nějakou úsporu. Když 
se všechny projekty sečtou, tak dají dohro-

mady jedno procento. Vypadá to jako skvěle 
prokazatelná cesta, avšak všichni připouštějí, 
že ji provází rozsáhlá administrativa. Pro každý 
stát jsou to tisíce a tisíce projektů. Nakonec 
to výsledné řešení bude nejspíše kombinace 
těchto dvou přístupů.

V čem se tedy směrnice liší od původního 
návrhu?
Kromě jiných oblastí nebylo v původním ná-
vrhu požadováno vykázat indikativní cíl devět 
procent v průběhu devíti let, ale splnit je jako 
závazný cíl. To znamenalo, že každý stát kaž-
dý rok vykáže, že docílil relativní úspory jedno 
procento ze své spotřeby energie čili nikoli 
absolutně. Relativně znamená, že se výroba 
zvýšila např. o 10 procent za rok, ale energie 
nám narostla jen o 9 procent. Proto jsme 
ušetřili jedno procento. Závazný cíl by mimo 
jiné vedl k razantnějším tlakům členských států 
na podnikatele, aby uspořili energii. 

Jak je to s postihy v případě nedodržení 
cíle?
U indikativního cíle nikdo nemůže být trestán 
za to, že se neplní objem úspor doporučený 
směrnicí. Nikdo nás nenutí, abychom si úspory 
navíc vymýšleli, vykážeme to, co skutečně 
uspoříme a vykázat můžeme. Indikativní cíl 
slouží pouze k našemu vlastnímu hodnocení 
vlivu energeticky úsporných programů a opat-
ření na celkovou spotřebu. 

Táňa Švrčková a Petra Kozlíková

Foto: Táňa Švrčková

Jaroslav Maroušek říká, že snižovat 

spotřebu energie dobrovolně např. díky 

ekonomické motivaci je lepší než příkazem, 

který může zůstat pouze na papíře.

„Drahé úspory 
energie jsou mýtus“

Hospodářsklá komora ČR v rámci projektu Informační místa pro podnikatele vydává v tištěné 
formě oborové příručky, o které je ze strany podnikatelů a firem nebývalý zájem.
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Oborová autorizace 
– krok správným směrem

Přinášíme první ze série článků k problematice autorizace živnos-
tenských společenstev začleněných v HK ČR. Naším cílem je vzbu-
dit o ni zájem a současně vyvolat diskuzi, která by vedla k jednot-
nému postupu při autorizaci jednotlivých podnikatelů. V dalších 
číslech uvedeme například témata, zda a jak jsou živnostenská spo-
lečenstva na oborovou autorizaci připravena a jaká profesní kritéria 
musí splňovat. 

Do budoucna bude velmi potřebné podpo-
rovat drobné (živnosti a firmy rodinného tipu), 
malé a střední podniky. Menší podnikatelé 
představují důležitou část sociální stability 
a ekonomického rozvoje České republiky. 
Všeobecně je tento sektor považován za páteř 
ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstna-
nosti a sociální integrace. Podle dostupných 
údajů v roce 2004 působilo v České republice 
asi 992 tisíc malých a středních podniků, které 
zaměstnávaly asi 1,9 milionu zaměstnanců. 
Malí a střední podnikatelé představují stabili-
zující prvek zejména z pohledu zaměstnanosti, 
kde si trvale udržují asi 60% podíl z celkové 
zaměstnanosti. Nejvíce jsou zde zastoupeny
(80 %) služby, obchod a stavebnictví. Podni-
katelé jsou vysoce citliví na kvalitu podnika-
telského prostředí, které je tvořeno širokou 
škálou podmínek v oblasti legislativy, institu-
cionální infrastruktury a v oblasti fungování 
trhu. Na vytváření podnikatelského prostředí 
se podílí i podnikatelská samospráva, do které 
patří komory, svazy, asociace, spolky a další 
organizace. 

Co ohrožuje podnikatelské prostředí

Všichni, kteří se pohybují v podnikání, dobře 
vědí, že za hrozby a slabé stránky podnikání 
je možné stále ještě považovat např. neetické 
chování firem na podnikatelském trhu, nedodr-
žování kvalifikačních požadavků v jednotlivých 
oborech a dalších povinností, které jsou jim 
uloženy řadou právních a odborných předpi-
sů. Nedodržováním zásad získávají nepoctiví 
podnikatelé neoprávněné výhody a současně 
svým nepoctivým jednáním narušují podnika-
telské prostředí a rovné podmínky pro volnou 
hospodářskou soutěž. Mnohdy je důsledkem 
tohoto jednání nekvalitně poskytnutá služba, 
případně dodávka, která poškodí nebo ohrozí 
odběratele. 

Právě v těchto směrech může sehrát velmi 
pozitivní roli podnikatelská samospráva. Svými 
postoji a opatřeními přispěje ke zlepšení pod-
nikatelského prostředí a dodržování pravidel 
volné hospodářské soutěže v České republice.

Jak situaci zlepšit

Je tedy velice pozitivní, že právě Hospodářská 
komora České republiky, která představuje se 
svými 13 tisíci členy jednu z předních podnika-
telských samospráv u nás, přistoupila k usta-
vení Autorizační komise působící při předsta-
venstvu HK ČR s cílem autorizovat jednotlivá 
oborová živnostenská společenstva začleněná 
v HK ČR. Byla zpracována a vydána Pravidla 
autorizace živnostenských společenstev HK 
ČR, která upravují postup udělování autorizace 
vybraným společenstvům k výkonu koordi-
načních a reprezentačních činností v jednom 
oboru v dané územní oblasti. V Pravidlech jsou 
zakotveny základní podmínky pro žadatele 
z jednotlivých oborů činnosti podnikání, jejich 
hodnocení, kompetence a povinnosti vyplývají-
cí z jejich autorizace. 

Všechny autorizací stanovené podmínky 
směřují k etickému chování členských firem  
na podnikatelském trhu, k dodržování kvalifi-
kačních požadavků a dalších nezbytných po-
vinností v jednotlivých oborech, které jsou jim 
uloženy řadou právních a odborných předpisů. 

Přínos pro všechny zúčastněné  

Pravidla neomezují možnost živnostenského 
společenstva v rozsahu svých potřeb udělit 
v daném oboru dílčí autorizaci dle svých 
zvláštních pravidel. Oborová autorizace se 
jistě stane kvalitativním přínosem podnikatel-
ské samosprávy pro podnikatelské prostředí. 
Především proto, že autorizovaná oborová 

společenstva zaručují zejména etické chování 
svých členů a jejich kvalifikační předpoklady. 
Proto bude autorizace pomocí zejména pro 
investory a orgány státní správy, kteří uskuteč-
ňují výběrová řízení k realizaci svých zakázek 
a kteří budou autorizaci brát jako adresnou 
záruku kvality firem vstupujících do výběrových 
řízení. 
Nezbytné je seznámit s přednostmi a záru-
kami autorizace orgány státní správy a širo-
kou veřejnost a vzbudit zájem u oborových 
společenstev začleněných v HK ČR o jejich 
autorizaci v oboru, ve kterém působí. Lze 
předpokládat, že na podnikatelském trhu pak 
nebude docházet k paradoxním situacím, kdy 
při výběrovém řízení na vysoce odborné práce 
získá zakázku firma, která k tomu nemá ani 
základní předpoklady.

Roman Pommer a Jaroslav Stach,

Česká asociace telekomunikací

Svaz chemické-
ho průmyslu ČR 
se spoluúčastí 
Asociace malých 
a středních pod-
niků a živnostní-
ků ČR 
organizuje:

Odborný seminář CHEMICKÁ LEGISLA-
TIVA ZÍTRA – REACH.
Partneři a programy V&V v EU (NTP 
SusChem ČR, LRI, 7. RP). Seminář se 
koná 5. října 2006 v Praze, v Kongre-
sovém centru, 5. května 65, Praha 4 
(sál Panorama, 1. patro, vstup hlavním 
vchodem č. 5).

Seminář se bude zabývat aktuální-
mi otázkami přípravy nové chemické 
legislativy REACH a její implementace. 
Zvýšenou měrou bude studovat i otázky 
vědy a výzkumu v evropském a českém 
kontextu s důrazem na technologickou 
platformu udržitelné chemie a možnosti 
zapojení pro české subjekty. 

Účast představitelů členských organizací 
SCHP ČR, přidružených federací SCHP 
ČR (AVNH ČR, SCHOD ČR), členů 
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR a státních institucí je 
zdarma (do počtu tří účastníků z jedné 
společnosti či instituce). 
Vstupní poplatek pro ostatní účastníky 
– 1500 Kč + 19 % DPH, tj. 1785 Kč.
Program semináře a přihláška jsou k dis-
pozici na www.schp.cz. Zájem o účast 
na semináři můžete projevit na adrese 
vladimir.janecek@schp.cz nebo faxem 
266 793 578.

REACH přede dveřmi
Návrh nového nařízení Evropské unie – chemické legislativy 
REACH – nahradí několik desítek současných evropských práv-
ních předpisů, které upravují nakládání s chemickými látkami. 

Zvolené prostředky nové legislativy jsou pros-
té: jednotný způsob regulace, použití principu 
předběžné opatrnosti k regulaci nakládání 
s chemickými látkami, přesun nákladové 
stránky na podnikatelskou sféru. Regulace 
bude prováděna v Evropské unii z jednoho 
centra – z nově zřízené Evropské chemické 
agentury. 

Bílá kniha

Komise předložila veřejnosti k diskuzi Bílou 
knihu o strategii pro budoucí chemickou 
politiku (White Paper Strategy for a Future 
Chemicals Policy) v únoru 2001. Předložený 
komplex principů představoval všemi hlavními 
zájmovými skupinami evropské společnosti 
přijatelný návrh strategie pro budoucí chemic-
kou politiku. Hlavním cílem je zajištění ochrany 
lidského zdraví a ochrany životního prostředí 
(včetně minimalizace používání zvířat k testo-
vání), konkurenceschopnosti průmyslu, mezi-
národních závazků vyplývajících z WTO. Jinými 
slovy v souladu s cílem zajištění udržitelnosti 
rozvoje chemického průmyslu. Uplynulo již pět 
a půl roku postupného vývoje tváře návrhu 
Nařízení Evropského parlamentu a Evropské 
rady REACH – obsahově jde o registraci (Re-
gistration), hodnocení (Evaluation), autorizaci 
(Authorisation) a omezení (Restrictions) chemi-
kálií (Chemicals) – REACH.

Jednotnost pravidel versus zájmy skupin

K základním myšlenkovým principům patří 
sjednocení požadavků – vypracování pravidel 
– na výrobu, uvádění na trh nebo používání 
chemických látek samotných, chemických 
látek v přípravcích a chemických látek ve 
výrobcích. 

Svým záběrem zasahuje návrh Nařízení 
REACH nejenom průmysl chemický, ale 
i všechna další průmyslová odvětví, která che-
mické látky používají – automobilový, obuvnic-
ký, textilní, elektrotechnický, papírenský atd. 
I přesto, že naprostá většina nových, závaž-
ných povinností vyplývajících z tohoto návrhu 
se vztahuje na výrobce, dovozce a distributory, 
některé úkoly se týkají i prodejců. 

Ve své zatím pětapůlleté historii návrh Nařízení 
REACH již dosáhl v rozměrech Evropských 

společenství jednoho prvenství. O výsledný 
text Nařízení je sváděna největší lobbistická 
bitva zájmových skupin. 

Role Svazu chemického průmyslu ČR

Zájmové skupiny celé Evropy vyvinuly úsilí 
o prosazení svých zájmů do návrhu. Svaz 
chemického průmyslu České republiky (SCHP 
ČR) prosazoval oprávněné zájmy chemických 
společností po celých pět a půl roku vývoje 
návrhu Nařízení REACH. Věnoval značnou 
energii vysvětlování svých stanovisek našim 
europoslancům, členům odborné pracovní 
skupiny REACH (odborná pracovní skupina 
Rady), koordinoval své postoje s VCI (Svaz 
chemického průmyslu Německa) a s chemic-
kými svazy středoevropských zemí – členy 
skupiny VISEGRAD. Například přijetí principu 
jedna látka – jedna registrace považuje i za 
svůj přínos.

SCHP ČR v současné etapě vývoje návrhu 
Nařízení REACH má pozici Rady k autorizaci 
za efektivní v minimalizaci účinků chemických 
látek na člověka a životní prostředí a současně 
podporující inovační vznik novějších a zdravěj-
ších chemických látek.

SCHP ČR je intenzivně orientován do budouc-
na. Na bázi standardních informací o REACH 
připravuje nadstandardní obchodní činnost, 
která bude poskytovat společnostem, ve kte-
rých bude REACH vyžadovat implementaci, 
odborný servis.

I ve fázi budoucí implementace REACH 
prokáže SCHP ČR svou tradiční připravenost 
a pohotovost ve službách chemickým společ-
nostem. 

Informace o REACH na www.schp.cz.

Vladimír Janeček,

sekretář pro chemickou legislativu

Při udělování autorizace je základní důraz 
kladen zejména na: 

–  předmět podnikání – odbornost nebo 
profesi žadatele, 

–  zabezpečení služeb v oblastech tech-
nických, informačních, poradenských, 
vzdělávacích aj. pro své členy i veřej-
nost,

–  dodržování podmínek volné hospodář-
ské soutěže, 

–  sledování vývoje podnikání ve svém 
oboru - profesi, 

–  účasti na tvorbě právních norem a před-
pisů v daném oboru – profesi,

–  zapojení žadatele na systém Informační 
místa pro podnikatele (InMP).

SVAZY A ASOCIACE



U břehu řeky Traun se rozprostírá nádherný pohled na 

čarokrásnou přírodu u našich rakouských sousedů.

Z REGIONŮ

Inspirace u sousedů:
V Solné komoře o podpoře podnikání

Vliv komory na hospodářský rozvoj

Kromě poznávání přírodních krás a navázání 
nových kontaktů bylo pro účastníky velmi pří-
nosné seznámení s významnou rolí rakouské 
hospodářské komory, která se mimořádně 
věnuje výchově učňovského dorostu. Rakouští 
podnikatelé totiž velmi pečlivě dbají na to, aby 
se udržela kontinuita specializací v jednotlivých 
regionech s ohledem na požadavky podni-
katelů z regionu (většinou rodinných firem). 
Rakouská komora má velký vliv na rozvoj 
hospodářství, a tak je také vnímána všemi 

podnikateli, činovníky i občany. Je všeobecně 
známo, že v Rakousku je stanoveno povinné 
členství v hospodářské komoře. Při průzkumu 
mezi podnikateli uvedlo 95 procent respon-
dentů, že povinné členství v HK podporuje 
z důvodu sjednocení a prosazování zájmů 
podnikatelů a hospodářského růstu země. 
Komora v Rakousku má stejné úkoly jako 
HK ČR, má však podstatně větší prostor 
a pravomoci; zejména v oblasti vzdělávání 
mládeže i dospělých, pomoci při podnikání, 
kontroly podnikatelů, zastupování podnikatelů, 
spolupráce se všemi složkami či komunikace 
s obcemi. 

Sladění zájmů

Za rakouskou stranu okresní hejtman prezen-
toval svou funkci jako činnost, která má vést 
k hospodářskému rozvoji a současně chránit 
životní prostředí. Starosta města Gmünden 
popsal zkušenost, kdy se vedení města dlou-
há léta snažilo vytlačovat osobní dopravu ze 
středu města, výsledkem však bylo zjištění, že 
je to neúnosné pro obchodníky a podnikatele, 
protože opatření vedlo k neudržitelným ekono-
mickým ztrátám. V současné době plánují pří-

mo v historickém centru vybudovat nákladné 
podzemní parkoviště, které dovolí občanům, 
návštěvníkům a turistům dojet až do středu 
města. Tím se zde podpoří hospodářský růst 
obchodníků a podnikatelů. 

Oskar Mužíček,

ředitel OHK v Jablonci nad Nisou

Foto: Oskar Mužíček

Podpora cestovního ruchu, jakožto nejdynamičtěji rozvíjejícího se hospodářského odvětví, 
se stává nutností, kterou berou hospodářská komora a Liberecký kraj velmi vážně. K tomu 
je ale třeba vytvořit podmínky. Proto se místní podnikatelé spolu s pracovníky kraje a měst 
zodpovědnými za cestovní ruch včetně zástupců liberecké a jablonecké hospodářské komory 
setkali se svými rakouskými kolegy z turistické oblasti zvané Solná komora v městečku Eben-
see, proslulém centru zpracování solnohradské kamenné soli, které je svou polohou předur-
čeno k rozvíjení všestranných aktivit v rámci cestovního ruchu.

Ze života hospodářských komor

Již poněkolikáté se malým výrobcům, kteří se 
zúčastnili tzv. živnostenské výstavy, dostalo 
pomoci od hejtmana Středočeského kraje 
Petra Bendla, kdy byla uzavřena smlouva 
na finanční příspěvky pro pronájem výstavní 

plochy. O dotaci v celkové výši 69 905 Kč 
požádalo 12 vystavovatelů a všem žádostem 
bylo vyhověno. Škoda jen, že tyto firmy nemají 
o výstavu takový zájem a že mezi vystavovateli 
převažují i nadále obchodní firmy nevýrobní 
povahy. 

Uvítáme, když si zápis do katalogu Regionál-
ního adresáře firem a institucí pro rok 2007 
zadají menší řemeslnické firmy, které se dosud 
nepodařilo podchytit ve větší míře. Letošní 
vydání bude již 14. ročníkem tohoto prezen-
tačního katalogu firem v příbramském regionu. 

Do rekreačního střediska Relax Monínec na 
Sedlecku-Prčicku zavítala skupinka složená ze 
zástupců města Příbram, Hornického muzea, 

Muzea Svatá Hora, Památníku A. Dvořáka na 
Vysoké, OHK Příbram a několika podnikatelů 
z oblasti cestovního ruchu. Přijeli získat zkuše-
nosti od místních podnikatelů, kterým se po-
dařilo vytvořit v půvabné krajině zvané Český 
Merán přitažlivou a vyhledávanou turistickou 
oblast. Kromě rekreačního střediska navštívili 
i koňskou farmu, odchovnu plemenných býků 
a golfové hřiště Čertovo břemeno. V oblasti se 
dále provozuje rybářská bašta a zvláště zají-
mavé jsou běžkařské tratě, kterých se v zimě 
protahuje 90 km, a provoz lyžařského vleku. 
V dohledné době se bude realizovat obrovský 
projekt na sjezdovku dlouhou 1200 m spojenou 
s dalším množstvím služeb. 

autor a foto: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

V Hospodářské komoře Gmünden nás vřele přijali.
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Pavel Telička na jednom ze setkání Euroklubu, v pozadí 

s Janou Moravcovou a Traianem Urbanem z Centra pro 

evropskou integraci HK ČR.

INTEGRACE V EU INTEGRACE V EU

EUROSTAT: fakta a čísla

Žebříček zemí EU podle HDP 
Eurostat zveřejnil aktuální pořadí zemí Evrop-
ské unie podle jejich bohatství. Vychází přitom 
z aktuální výše hrubého domácího produktu 
na jednoho obyvatele přepočteného podle 
parity kupní síly. Nejvýše se mezi zeměmi EU 
umístilo Lucembursko (248 %), které je téměř 
2,5krát bohatší než průměr Unie. S velkým 
odstupem za ním stojí Irsko (137 %) a Dánsko 
(124 %). Česká republika se zařadila na 17. 
pozici – o jednu příčku za Slovinsko, ale před 
nejchudší stát staré patnáctky, Portugalsko. 
Hospodářská úroveň ČR dosahuje 73 % prů-
měru Evropské unie. Data jsou dostupná i za 
kandidátské státy a státy EFTA. 

Pokles průmyslové výroby v EU
Podle údajů Eurostatu došlo v dubnu 2006 ve 
srovnání s březnem téhož roku k mírnému po-
klesu průmyslové výroby v EU. Země eurozóny 
zaznamenaly větší pokles (-0,6 %) než celá EU 
(-0,1 %). Pokles zaznamenalo celkem 14 člen-
ských zemí, z nichž nejhůře dopadly Portugal-

sko (-5,6 %) a Litva (-5,6 %), naopak nejvyšší 
růst byl zjištěn v Irsku (+7,6 %) a Lucembur-
sku (+2,0 %). V meziročním srovnání (duben 
2005–duben 2006) zaznamenala průmyslová 
výroba růst o přibližně 2 %.

Růst nákladů práce v EU-25 
Podle údajů Eurostatu rostla nominální výše 
nákladů práce (mzdy a platy + nemzdové 
náklady) v Evropské unii ročním tempem 2,4 % 
(první čtvrtletí 2005–první čtvrtletí 2006). V eu-
rozóně byl růst mírně nižší – na úrovni 2,2 %. 
V EU-25 rostly více mzdy a platy (+2,7 %) než 
nemzdové náklady (+1,6 %). Největší nárůsty 
nákladů práce byly zaznamenány v Lotyšsku 
(+19,0 %), Estonsku (+14,9 %), Litvě (+13,2 %) 
a na Slovensku (+7,5 %), naopak nejnižší v Ho-
landsku (+0,1 %) a Švédsku (+0,4 %). V České 
republice dosáhl růst nákladů práce +4,9 %.

Zdroj: CEBRE 

Foto: ČTK

PODNIKEJTE S OTEVŘENÝMI DATY VYDÁVANÝMI STATISTICKÝM ÚŘA-
DEM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (EUROSTAT). ZDROJEM VYBRA-
NÝCH ÚDAJŮ JE CEBRE.CZ.

Postřehy z Bruselu
Brusel zná každý z nás jako sídlo institucí 
Evropské unie či centrály NATO a jako hlavní 
město Belgie. Během roku se zde vystřídá celá 
řada úředníků, zástupců firem a dalších osob, 
které sem většinou ráno přijíždějí na různá 
jednání a navečer už město zase opustí, takže 
ani nemají čas pravý Brusel a Belgii poznat. 
Jak tedy ta pravá Belgie vypadá?
Belgie je jednou z nejhustěji osídlených zemí 
Evropy, což platí především o její severní 
části. Rozlohou je zhruba poloviční než Česká 
republika, počet obyvatel je přitom stejný jako 
u nás. Hospodářsky patří Belgie k nejbohat-
ším státům EU. Měřeno indikátorem hrubého 
národního produktu je asi o polovinu vyspělejší 
než ČR. Ale stejně jako ostatní země západní 
Evropy se v posledních letech potýká s nízkým 
růstem ekonomiky na úrovni kolem 2 % ročně. 
V porovnání s českým tempem růstu je to 
sotva polovina, ale i přesto titulky v belgických 
novinách hovoří o velice solidním ekonomic-
kém růstu. 
Dost ale suchých faktů a statistik. Nejeden 
našinec je po příjezdu do Belgie překvapen 
jazykovým Babylonem. Přispívají k tomu tři ofi-
ciální jazyky – francouzština, vlámština a něm-

čina (především na východě země u hranic 
s Německem). Víceméně středem Belgie od 
západu na východ vede tzv. jazyková hranice, 
která od sebe odděluje francouzsky a vlámsky 
mluvící oblasti. Brusel leží sice ve vlámské 
zóně, ale je především frankofonní. Frankofon-
ní Belgičané jsou na svůj jazyk a kulturu velice 
pyšní, což se bohužel odráží i v tom, že ne 
příliš mnoho Valonů je schopno se domluvit 
vlámsky. Vlámové jsou v tomto přeci jenom 
o něco otevřenější.
Vztahy dvou hlavních komunit existujících 
v Belgii – Vlámů a Valonů – nejsou vždy har-
monické. Celou řadu let existuje ve Flandrech 
politická strana Vlaamse Beland, v jejímž pro-
gramu je osamostatnění severní části Belgie. 
Díky svému přílišnému nacionalismu a militaris-
mu byla již zakázána, ale pod změněným jmé-
nem se jí podařilo činnost obnovit. O napjatos-
ti vztahů svědčí např. i osudy kulturního centra, 
ze kterého vysílalo slavné Radio Luxemburg. 
To prošlo před několika lety rekonstrukcí a na 
jeho financování se podílejí obě jazykové ko-
munity stejným dílem. Nedávno však vlámské 
úřady oznámily, že jsou připraveny převzít 
financování centra plně na svá bedra. A hned 

byl oheň na střeše. Mezi nemnoho věcí, které 
obě jazykové komunity spojují, patří určitě 
instituce konstituční monarchie a postava 
belgického krále.
A jaké pojítko můžeme najít mezi Belgií a Čes-
kou republikou? Víte například, kde má své ko-
řeny slovo brusle? Ano, podobnost se slovem 
Brusel není zcela náhodná. Toto slovo pochází 
z doby krále Jiřího z Poděbrad, který vyslal do 
západní Evropy delegaci s úkolem prezentovat 
země České koruny jako kulturní stát. V Bruse-
lu čeští návštěvníci spatřili nevídanou věc – lidé 
si připínali na boty „nože“ a jezdili na nich po 
ledě. Bruslili. Výprava brusle přivezla později 
s sebou do Prahy. Podobný osud spojující 
obě země má i slovo flámovat. Historie tohoto 
slova spadá do období třicetileté války, kdy 
ve službách Albrechta z Valdštejna působili 
žoldnéři z belgických Flander. Díky tomu, že se 
nějakou dobu příliš nebojovalo, užívali hojně 
českého piva a krásných žen a slovem flámo-
vat se zapsali do naší historie i jazyka. 

Ondřej Hradil, Brusel 

Euroklub HK ČR
je fórem oboustranné komunikace 

s osobnostmi z politiky, byznysu a s nezávislými experty na 
problematiku evropské integrace, říká v rozhovoru pro časo-
pis Komora.cz Jana Moravcová, ředitelka Centra pro evrop-
skou integraci HK ČR a Euroklubu

Mohla byste charakterizovat poslání va-
šeho centra a vašich projektů?
Hlavním posláním Centra pro evropskou 
integraci HK ČR je prostřednictvím svých 
projektů přispět k lepší informovanosti čes-
kých podnikatelů, a to ve všech oblastech, 
které souvisejí s podmínkami podnikání na 
jednotném vnitřním trhu EU. Nejvýznamněj-
ším projektem CEI je momentálně Euroklub 
HK ČR.

Mohou podnikatelé prostřednictvím Euro-
klubu propagovat své služby v zahraničí, 
a pokud ano, jakým způsobem?
Tyto služby zajišťuje členství v Euroklubu 
PLUS. Podnikatelé si jeho zakoupením zajistí 
účast na stáži v Bruselu spoluorganizované 
kanceláří CEBRE (České podnikatelské re-
prezentace při EU v Bruselu), předplatné moni-
toringu aktualit o nové legislativě Evropské 
unie a také inzerci v časopisu Czech Business 
Today, který je distribuován právě v Bruselu. 
Propagaci služeb v domácím českém prostře-
dí zase umožňuje Euroklub TOP.

Co je obsaženo ve členství v Euroklubu 
TOP?
Tento balíček zahrnuje kromě již zmíněných 
služeb realizovaných prostřednictvím Euro-
klubu také možnost inzerovat na webových 
stránkách HK ČR, v časopise Komora.cz 
a dále umístit materiál o firmě na pěti seminá-
řích či konferencích realizovaných CEI HK ČR. 

Jaká témata jsou na zasedáních Euroklu-
bu projednávána? Kdo bude pozván ze 
známých osobností v tomto roce? 
Druhé pololetí letošního roku zahájíme klubo-
vým setkáním na téma „Nové programy pro 
podnikatele s využitím prostředků ze struktu-
rálních fondů EU“. Chystají se také diskuzní 
setkání o přípravách na zavedení eura v ČR, 
o obchodní politice EU vůči třetím zemím, 
strategii EU v hospodářské politice a vlivu této 
strategie na daně a problematiku společného 
zdanění. Na klubových setkáních vystoupí jako 
již tradičně osobnosti ovlivňující politické dění 
v ČR, renomovaní ekonomové a specialisté 
na otázky EU. O vystoupení na slavnostním 
zasedání Euroklubu, které bychom chtěli usku-
tečnit v závěru roku, jednáme s prezidentem 
ČR Václavem Klausem. Zájemci se tedy mají 
skutečně na co těšit.

Organizujete studijní cesty také do dal-
ších zemí EU?
Kromě cest do Bruselu nabízíme také studijní 
pobyt v Irsku, který má zároveň charakter 
obchodní mise. Je organizován ve spolupráci 
s Obchodní komorou v Dublinu a Velvyslanec-
tvím ČR v Irsku. Studijní část zahrnuje diskuze 
o zkušenostech Irska s využitím finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU, které 
pro nás pro Čechy mohou být vzhledem k ir-
ským úspěchům v této oblasti velmi zajímavé. 

Jedním z vašich projektů byl také pří-
pravný kurz pro uchazeče o práci v EU. 
Pokračujete ještě v této aktivitě?
Pro velký zájem chystáme na podzim 2006 
další cyklus těchto přípravných kurzů orga-
nizovaných opět ve spolupráci s Fakultou 
mezinárodních vztahů VŠE. Bude se jednat 

o dvoudenní intenzivní kurz v angličtině shrnu-
jící požadavky obtížných konkurzních řízení na 
místa v institucích a orgánech EU. 

Z vašich slov je zřejmé, že zájem o služby 
nabízené prostřednictvím Euroklubu nebo 
dalších zmiňovaných projektů je stabil-
ní a trvalý. Sdělila byste nám tajemství 
úspěchu?
Ve spolupráci se zahraničními komorami se 
snažíme získávat nové podněty pro práci 
na hospodářských komorách a reagovat na 
výzvy, se kterými se komory a jejich členové 
v 21. století musí vyrovnávat. Z toho důvodu 
se zapojujeme také do projektu Evropské 
komise, jehož cílem je zvýšit ve společnosti 
povědomí o problematice „Corporate Social 
Responsibility – CSR“ neboli „Společenské 
odpovědnosti podniků“. Tento pojem v sobě 
skrývá v podstatě jednoduchou a praktic-
kou myšlenku: „Investice do vzdělávání, do 
technologií šetrných k životnímu prostředí 
a dodržování dobrých mravů v obchodním 
styku jsou investicemi, které se dlouhodobě 
vyplácejí.“ Dalším projektem, do kterého se 
již tradičně zapojujeme a jenž je podporován 
Evropskou komisí, je účast v programu Taiex. 
Cílem je české podnikatele dále vzdělávat 
v oblasti legislativy EU. Důležitou zásadou 
našeho CEI je pak samozřejmě nabízet pouze 
služby kvalitní, a setkávat se tak pokud možno 
jen se spokojenými klienty.

red

„Centrum pro evropskou integraci 

HK ČR (CEI) nabízí prostřednictvím 

projektů přístup k lepší informovanosti 

českých podnikatelů, a to ve všech 

oblastech, které souvisejí s podmín-

kami podnikání na jednotném vnitřním 

trhu EU,“ zdůrazňuje ředitelka centra 

Jana Moravcová.
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EU a MY
Směrnice na baterky

Evropský parlament se v červenci dohodl 
s Radou EU na kompromisu o návrhu směrnice 
pro sběr a recyklaci baterií. Směrnice přinese 
nové povinnosti členských státům, výrobcům 
i distributorům. 
S ekologicky motivovaným návrhem směrnice 
přišla Evropská komise již v roce 2003. Cílem 
bylo stanovit minimální úroveň objemu zpětné-
ho sběru a recyklace všech druhů použitých 
baterií. Jejich roční produkce není v EU nízká: 
800 000 tun automobilových, 190 000 tun prů-
myslových a 160 000 tun tužkových a dalších 
spotřebních baterií. Velká část z nich obsahuje 
zdravotně závadné prvky jako olovo, rtuť a kad-
mium, a ty končí často na smetištích. Jen šest 
členských zemí – Rakousko, Belgie, Francie, 
Německo, Nizozemsko a Švédsko – má dnes 
národní politiku sběru a recyklace baterií, což se 
odráží i na odlišném nakládání s nimi v jednotli-
vých členských zemích. Například dvě soused-
ní, úrovní rozvoje i mentalitou blízké země jako 
Francie a Belgie sbírají první jen 16 %, zatímco 
druhá až 59 % použitých baterií. 
Směrnice, která již čeká jen na formální schvá-
lení, usiluje o zavedení takových opatření, aby 
minimum baterií končilo ve spalovnách a na 
smetištích. Ukládá proto, aby členské státy 
zajistily minimálně 25% úroveň jejich zpětného 
sběru v roce 2012 a 45% v roce 2016. Z baterií 
obsahujících olovo by se mělo recyklovat 65 % 
váhy celkové produkce, z baterií niklo-kad-
miových 75 % a z ostatních 50 %. Uložení na 
skládky bude možné jen v případech, kdy pro 
olovo, rtuť či kadmium nebude existovat jiný 
způsob zpracování a tržního užití. Baterie obsa-
hující více než 0,0005 % rtuti a 0,002 % kadmia 
budou až na drobné výjimky (např. pro bezpeč-
nostní systémy a lékařské přístroje) zakázány. 
Směrnice stojí, jako většina současné ekolo-

gické legislativy EU, na principu „znečišťovatel 
platí“, tj. většinu nákladů přenáší na výrobce 
a distributory, i když ti budou samozřejmě inkli-
novat k tomu, aby je v maximální míře promítli 
do cen a tedy do peněženek spotřebitelů. Vý-
robci, kteří se budou muset do sběrně-recyk-
lačního systému povinně registrovat, jsou dle 
směrnice povinni zaplatit i informační kampaň 
pro spotřebitele. Navíc musí opatřit (od roku 
2009) všechny produkované baterie informací 
o jejich skutečné kapacitě nebo průměrné 
životnosti. Prodejci-distributoři budou zase po-
vinni přijímat baterie od spotřebitelů bezplatně 
zpět, nehledě na datum jejich uvedení na trh. 
Za tímto účelem musí informovat klienty o tom, 
že servis zpětného odběru nabízejí, aby nikdo 
nemusel tápat, jak má s vybitou baterií naložit. 
Směrnice vstoupí v platnost ještě v roce 2006 
a členské státy budou mít dva roky na to, aby 
ji transponovaly do svých domácích zákonů. 
Doufejme, že tento legislativní kompromis, 
který zcela neuspokojil ani evropské zelené 
lobby, ani výrobce baterií, postupně eliminuje 
všemožné baterie tak často poházené na divo-
kých skládkách po celé České republice. 

Národnost nadnárodních šampionů

Nejnovější studie bruselského think-tanku 
Bruegel, věnovaná „národní příslušnosti“ nej-
větších evropských obchodních společností, 
usvědčuje z omylu stratégy hospodářských 
politik, kteří po vzoru francouzského premi-
éra Dominika de Villepina volají po novém 
ekonomickém patriotismu. Autoři sledovali 
rozložení tržeb a zaměstnanců stovky největ-
ších evropských firem (podle tržní kapitaliza-
ce) v letech 1997–2005 z hlediska země či 
regionu původu. 
Ukazuje se, že lídři evropského podnikání již 
dávno nejsou výhradně vázáni na zemi či 

(u menších národních ekonomik) na region 
svého sídla (Benelux, Skandinávie atd.). Jest-
liže v roce 1997 přitékalo z jejich domovské 
„základny“ 50,2 % tržeb, v roce 2005 to bylo 
jen 36,9 %. Výrazným trendem přitom je právě 
poevropštění příjmů i zaměstnanosti, které se 
prosazuje rychleji než globalizace, tj. pronikání 
stejných firem do zámoří. Patrné je to zejména 
u společností z Francie a Itálie, zatímco u firem 
z Německa a Velké Británie jsou průniky do 
Evropy i světa víceméně v rovnováze. Nejpo-
kročilejší poevropštění lze pozorovat u firem 
v odvětvích telekomunikací a veřejných (síťo-
vých) služeb, ale také distribuce spotřebního 
zboží a logistiky. 
Tam, kde je většina tržeb i zaměstnanců 
lokalizována mimo původní zemi, lze jen stěží 
hovořit o ekonomickém patriotismu, tím spíše, 
že stále více se národnostně diversifikuje i slo-
žení managementu a akcionářů společností. 
Dobře to ilustruje výrok německého ředitele 
společnosti Continental, pronesený v listopa-
du 2005 při polemice nad propouštěním ze 
závodu firmy v Hannoveru: „Cítím povinnost 
vůči 80 000 zaměstnancům mé firmy po ce-
lém světě.“ Podle autorů studie je pak každá 
státní podpora, udělená firmě, jejímu exportu 
či výzkumu apod. nejen právně, ale stále více 
i politicky neudržitelná. Z peněz daňových 
poplatníků jedné země profitují zaměstnanci, 
akcionáři, manažeři a spotřebitelé v úplně 
jiných zemích. Politicky ospravedlnitelná tudíž 
může být jen podpora lokálního podnikání 
a zaměstnanosti, tj. jejich rozvoje a udržení 
v konkrétním regionu. 

Václav Šmejkal,

AK TAIŠL & ECIN

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

Pomoc Evropského hospodářského 
prostoru a Norska České republice
Ministerstvo financí ČR vyhlásilo 24. července 2. výzvu 
k předkládání grantových žádostí z Finančních mechanismů 
Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska.

Národním kontaktním místem pro předkládání 
žádostí je Centrum pro zahraniční pomoc 
Ministerstva financí ČR. Prioritními oblastmi 
této výzvy jsou uchování kulturního dědictví, 
ochrana životního prostředí, rozvoj lidských 
zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, udržitelný 
rozvoj, posilování justice a spolupráce v na-
plňování povinností vyplývající z přistoupení 
ČR do Schengenského prostoru. „Důraz při 
posuzování žádostí je kladen na kvalitu projek-
tů, důležité je, aby realizace takového projektu 
měla smysl a byla vidět,“ řekl náměstek 
ministra financí Tomáš Prouza. Proto minister-
stvo pořádá seminář pro potenciální žadatele 
o grant. Pokud bude žádost obsahovat drob-
nou technickou chybu, neskončí kvůli ní v koši: 
„Nejsme tvrdí byrokraté, v takovém případě 
požádáme o doplnění,“ dodal Prouza.

V první výzvě, vyhlášené loni, činila celková 
alokace navýšená donory 22,980 mil. eur, 
což je 650 mil. Kč. Nyní v rámci druhé výzvy 
je alokováno 27,51 mil. eur, tedy 784 mil. 
Kč. Šance na úspěch je tedy o něco větší. 
Při první výzvě donoři přistoupili na navýšení 
původní částky, jež měla být jen ve výši 16,83 
mil. eur s ohledem na velké množství kvalitních 
projektů. Za zmínku stojí například obnova 
freskové a štukové výzdoby baziliky na Svatém 
kopečku u Olomouce či projekt HISPRA Měst-
ské knihovny Praha, jehož cílem je zachránit 
vzácné rukopisy. Obě tyto žádosti patří do pri-
ority Uchování evropského kulturního dědictví.

Společně se Slovinskem a Maďarskem jsme 
prvními zeměmi, které vyhlásily druhou výzvu. 
„Pokud všechny předložené projekty uspějí, 

získáme už v rámci první výzvy, společně 
s částkami alokovanými do fondů, zhruba 
třetinu z celkového objemu prostředků. Po 
druhé výzvě by to mohlo být až 70 procent 
z celkových prostředků,“ řekl závěrem Tomáš 
Prouza. Žádosti o grant lze předkládat do 
26. října. Podrobný text 2. výzvy a veškeré 
související dokumenty jsou zveřejněny na 
www.eeagrants.cz.

TŠ 

(s využitím tiskové zprávy ministerstva financí)

ÚŘEDNÍCI JDOU DO PRAXE

Evropská komise zahájila v červenci 2006 ve 
spolupráci se sdružením Eurochambres a dal-
šími organizacemi projekt s názvem Entreprise 
Experience Programme 2006. Jeho cílem je 
zlepšit komunikaci mezi Komisí a soukromým 
sektorem, a to formou stáží pro pracovníky 
Generálního ředitelství pro podniky a průmysl 
EK v soukromých firmách. Euroúředníci by 
tak při rozhodování o politikách ovlivňujících 
podnikatelské prostředí mohli čerpat přímo ze 

zkušenosti s reálným chodem firmy.
Projekt by měl být ve výsledku přínosem jak 
pro hostitelskou firmu, tak pro Evropskou 
komisi: 
•  euroúředníci získají náhled podnikové praxe, 

což jim umožní toto praktické hledisko 
reflektovat při tvorbě legislativy a politik EU 
týkajících se malých a středních podniků,

•  firmám bude umožněna bezprostřední ko-
munikace s vrcholným výkonným orgánem 
EU a objasnění jejich náhledu na politiku 
Evropské komise,

•  Komise dostane výjimečnou možnost 
vysvětlit své počínání přímo zástupcům 
podnikatelské obce, na kterou je její politika 
zaměřena.

Realizace projektu je plánována do r. 2009, 
dokdy chce Evropská komise vyškolit až 350 
svých úředníků. Členové Hospodářské komory 
ČR byli osloveni s žádostí o vyjádření případ-
ného zájmu na poskytnutí týdenní stáže jedno-
mu pracovníkovi Evropské komise, během níž 
by měl především asistovat klíčovým osobám 
firmy s další možností působit v různých 

složkách společnosti. Určení konkrétní náplně 
stáže a zajištění materiálních předpokladů 
poskytne hostitelská firma, cestovné, stravné 
a ubytování je hrazeno v režii EK. 
Další užitečné informace o této nabídce, 
včetně žádosti o účast, lze získat na webové 
stránce Eurochambres: http://www.eurocham-
bres.be/activities/EnterpriseExperience.shtml. 
Na konci srpna sice byly již uzavřeny regis-
trace pro první fázi projektu, která proběhne 
v říjnu a listopadu 2006, avšak v posledním 
kvartálu letošního roku lze očekávat realizaci 
dalšího výběrového řízení na dvacet pět no-
vých firem, jež budou ochotny nechat úředníky 
Evropské komise nahlédnout do svého zákulisí 
na počátku roku 2007.

Zájemci o další informace mohou kontaktovat 
Mgr. Terezu Šamanovou, právničku zahraniční-
ho odboru úřadu HK ČR, 
e-mail: samanova@komora.cz

TŠ

Foto: ČTK

Povinné svícení i ve dne?

Evropská komise otevřela veřejnou konzul-
taci k problematice bezpečnosti silničního 
provozu a celoročního svícení všech moto-
rových vozidel. Celoroční svícení by podle 
odhadů Komise mohlo zabránit každoroč-
ně 1200–2000 úmrtí v důsledku dopravní 
nehody. Celkem 14 členských států (včetně 

České republiky) již také má vlastní legislati-
vu, která zavádí povinnost svícení v různých 
modifikacích. Komise navrhuje zavedení této 
povinnosti spojit i s technickým řešením, kdy 
by každé nové motorové vozidlo muselo mít 
příslušné automatické technické systémy pro 
svícení za dne. Své postřehy a připomínky 
můžete posílat na adresu TREN-E3-CON-
SULTATION@cec.eu.int. Uzávěrka veřejné 

konzultace je 17. listopadu 2006. 
Další informace: http://ec.europa.eu/trans-
port/roadsafety/library/consultations/consul-
tation_paper_drl_20060727.pdf 

Zdroj: CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při 

EU, www.cebre.cz 
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ARBITRÁŽ ANO, ČI NE?
Mezinárodní arbitráž bývá někdy jako alternativa běžných soudů po-
užívána pro řešení přeshraničních problémů. Je to postup založený na 
shodě užívaný při soukromém řešení právních sporů. Její rozhodnutí 
je však závazné.

Nadnárodní společnosti se stále častěji ob-
racejí se svými spory k mezinárodní arbitráži, 
neboť váhají svěřit svou věc místním soudům. 
Studie provedená mezi téměř 150 právními 
zástupci působícími po celém světě zjistila, že 
třiasedmdesát procent společností upřed-
nostňuje tuto formu řešení problémů před 
nadnárodním soudním procesem.
Hlavními důvody pro volbu mezinárodní ar-
bitráže jsou: rychlost procesu, vymahatelnost 
odškodného, diskrétnost a možnost výběru 
vhodného rozhodčího soudce. Tyto výhody 
jasně převažují nad nevýhodami, kterými jsou: 
nutné výdaje a občasné problémy zaintereso-
vaných stran v počátečním stadiu arbitráže. 
Pokud mají společnosti implementována jasná 
pravidla pro řešení sporů, mají oproti ostatním 
strategickou výhodu. Šestaosmdesát procent 
respondentů uvedlo, že pevné zásady pro 
řešení sporů pomáhají snižovat náklady, a to 
především efektivním řízením celého procesu 

a snížením rizik, že se problém rozvine do 
větších rozměrů. Společnosti, které disponují 
znalostmi, nástroji a taktikami, jsou zpravi-
dla dobře připraveny na úspěšné zvládnutí 
mezinárodní arbitráže a s tím spojeného 
řízení klíčových investičních rizik. Nicméně 
Gerry Lagerberg, partner z britské pobočky 
společnosti PricewaterhouseCoopers varuje: 
„Společnosti by měly postupovat uvážlivě 
při volbě způsobu, jakým budou celý proces 
v konečném důsledku řešit. Myslím si, že 
mezinárodní arbitráž může společnostem po-
moci řešit vzniklé problémy, řídit rizika a získat 
konkurenční výhodu.“ Mnoho respondentů je 
přesvědčeno o potřebě posílení regionálních 
arbitrážních institucí, aby se mohly případy 
projednávat blíže zemi zainteresovaných stran 
– ovšem též chápou, že mnoho těchto institucí 
musí absolvovat určitý vývoj nutný k vytvoření 
atmosféry důvěry. Taktéž bylo zjištěno, že 
společnosti si vybírají místo konání procesu dle 

právní reputace daného místa. Mezi nejpo-
pulárnější pak patří Velká Británie, Švýcarsko, 
Francie a USA. Nicméně ne všechny spo-
lečnosti považují tento prvek za podstatný. 
Sirshar Qureshi, ředitel v oddělení Forenzních 
služeb české kanceláře PricewaterhouseCo-
opers k tomu říká: „Předpokládáme, že i na-
dále bude narůstat množství arbitráží, a to díky 
víře zúčastněných společností, že arbitrážní 
právo a praxe zajistí efektivní řešení jejich spo-
rů. Ačkoliv byli v tomto průzkumu dotazováni 
zástupci společností, zjištění jsou užitečná 
i pro české regulační a vládní úřady – zvláště 
při výběru právních zástupců s dostatečnými 
zkušenostmi, při rozhodování o místě arbitráže 
a jmenování rozhodčích soudců.“ 
Studie je dostupná na adrese: 
www.pwc.com/arbitrationstudy.

autor: Pavel Šafránek,  

PricewaterhouseCoopers

RESTRUKTURALIZACE V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

Cílem konference bylo vyhodnotit historicky 
první společný projekt evropských sociálních 
partnerů (UNICE, UEAPME, CEEP a ETUC), 
který byl nazván Restrukturalizace v nových 
členských státech EU a zahájil činnost v loň-
ském roce. Projekt spočíval v sérii národních 
seminářů k dané problematice konaných 
postupně ve všech nových členských státech 
Unie a zahrnoval i vypracování národních 
expertních zpráv o průběhu restrukturalizace 
domácího hospodářství za posledních patnáct 
let. Na základě dílčích výsledků sumarizova-
ných za jednotlivé členské státy byla konzul-
tační firmou Aritake-Wild zpracována souhrnná 
„Studie o restrukturalizaci v nových členských 
státech“ (její plné znění naleznete na: http://
www.ueapme.com/docs/various/2006/0607_
restructuring_final.pdf). Dokument obsahuje 
údaje o vlivu restrukturalizace na složení 
průmyslu a na zaměstnanost, ale i zajímavé 
demografické ukazatele a informace o migraci 
obyvatelstva za prací v rámci jednotlivých států 
i v celé EU.

UNICE také zpracovalo v březnu 2006 ma-
teriál „Restrukturalizace: Zpráva o aktivitách 
sociálních partnerů při zvládání změn“ (je 
k nahlédnutí na: http://212.3.246.117/1/DN-
LJPPEADPGMHIEDFHEFNAHDPDBN9DB-
KWY9LI71KM/UNICE/docs/DLS/2006-00411-
-EN.pdf).

Hlavním účelem konference byla jednak 
prezentace výsledků projektu, jednak výměna 
zkušeností sociálních partnerů z jednotlivých 
nových i starých členských států. Setkání 
předsedal Alan Wild ze společnosti Aritake-
-Wild, jako řečníci dále vystoupili zástupci 
evropských sociálních partnerů a sociálních 
partnerů na národní úrovni. Svůj příspěvek 
přednesl i evropský komisař pro zaměstnanost 
a sociální věci Vladimír Špidla. Souhrn nalez-
nete na stránce ETUC: http://www.resourcee-
tuc.com/index.php?mode=main. 
Delegace České republiky byla tvořena před-
staviteli Českomoravské konfederace odbo-
rových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR 

a samozřejmě i Hospodářské komory České 
republiky, která byla zastoupena z titulu svého 
členství v UEAPME (Evropském sdružení živ-
nostníků a malých a středních podniků).

Konference byla zakončena konstatováním, 
že restrukturalizace průmyslu je sice společen-
ským procesem bolestným, avšak nevyhnu-
telným. Jejím negativním důsledkům je možné 
předcházet zejména dobrou informovaností 
a poskytováním konzultací dotčeným za-
městnancům, kteří v jejím důsledku přicházejí 
o práci a jsou často nuceni zcela změnit své 
profesní zaměření. 
Vzhledem k úspěchu projektu uskutečněné-
ho v uplynulém období v nových členských 
státech bude projekt v příštích letech realizo-
ván také v těch starých. O jeho průběhu vás 
budeme informovat.

Tereza Šamanová

CO NOVÉHO V OBLASTI 
TVORBY EVROPSKÉHO POD-
NIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ?

V jarních číslech Komory.cz jsme informovali o nové koncepci HK 
ČR při ovlivňování tvorby podnikatelského prostředí v EU. Hospo-
dářská komora České republiky se v tomto ohledu zaměřuje na 
sledování osmi prioritních oblastí. V každé z nich se v uplynulých 
měsících udály novinky, o nichž chceme v podzimních číslech po-
stupně informovat.

Mezi prioritní oblasti patří návrh směrnice 
o službách na vnitřním trhu EU, Lisabonská 
strategie resp. Národní Lisabonský program 
a jeho revize, přechodná období pro volný 
pohyb osob pro občany nových členských 
států EU, daně (resp. společný unijní daňový 
základ), zavádění eura v ČR, institucionální 
zabezpečení tohoto procesu a jeho praktické 
provedení, strukturální fondy EU a čerpání 
prostředků z nich, evropské právo obchodních 
společností (tzv. Company Law) a konečně 
problematika snižování administrativní zátěže 
podnikatelů (tzv. Better Regulation). Důraz je 
přitom kladen na aktivní zapojování do činnosti 
národních i nadnárodních konzultačních týmů 
a skupin a připomínkování vznikajících mate-
riálů. 

Návrh směrnice o službách na jednotném 
vnitřním trhu EU

O této legislativní aktivitě EU, jejím účelu, 
obsahu návrhu a stavu legislativního proce-
su jsme podrobněji informovali v květnovém 
čísle Komory.cz. V uplynulém čtvrtletí došlo 
na Radě Evropské unie ke schválení návr-
hu směrnice ve znění revidovaného návrhu 
Evropské komise z dubna 2006 a zároveň byl 
vypracován Společný postoj Rady EU. Oba 
dokumenty budou předloženy k projednání 
Evropskému parlamentu ve 2. čtení, které 
se uskuteční na počátku měsíce září 2006. 
Připomeňme, že směrnice o službách by se 
měla stát nástrojem k dosažení liberalizace 
jednotného vnitřního trhu se službami, měla by 
usnadnit přeshraniční poskytování služeb pod-
nikatelům a sjednotit aplikační praxi členských 
států EU v této oblasti. Komplexní a aktuali-
zovaný přehled dalšího vývoje můžete nalézt 
na stránce projektu Na stopě, který realizuje 
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace 
při EU v Bruselu (www.cebre.cz/nastope). 

Hospodářská komora České republiky posled-
ní fáze legislativního procesu mimo jiné vždy 
komentovala svými veřejnými stanovisky, která 
byla v češtině a angličtině distribuována národ-
ním i ostatním evropským partnerům.

Implementace Lisabonské strategie v ČR 

V červenci proběhla bilaterální konzultace 
představitelů české státní správy se zá-
stupci Evropské komise, kteří jsou pověřeni 
sledováním implementace tzv. Národních 
Lisabonských programů zpracovaných 
jednotlivými členskými státy v říjnu 2005 
na léta 2005–2008. Při jednáních, kam byli 
přizváni i relevantní partneři pro konzultace 
tzv. Lisabonské problematiky v ČR (Českomo-
ravská konfederace odborových svazů, Svaz 
průmyslu a dopravy ČR, Svaz měst a obcí ČR 
a Hospodářská komora ČR), vedla českou 
stranu ředitelka odboru EU Úřadu vlády ČR 
Mgr. Kateřina Hejdová. Zástupci zaintere-
sovaných resortů prezentovali kroky, které 
byly v ČR za uplynulá tři čtvrtletí podniknuty 
k realizaci cílů Lisabonské strategie a popsali 
stav naplnění NPR. Dále slovo ke komentování 
posledního vývoje situace v ČR dostali i při-
zvaní partneři. Evropská komise konstatovala, 
že pokrok je uspokojivý, a požádala v termínu 
do 15. října 2006 o předložení výroční zprávy 
o implementaci NPR. 

Národní program reforem ČR lze nalézt 
na webové stránce Úřadu vlády ČR na 
adrese: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.
php?id=9338.

Zavádění eura v ČR

Na jaře letošního roku byla při Ministerstvu 
financí ČR pod vedením náměstka ministra To-
máše Prouzy zřízena Národní koordinační sku-

pina (dále jen NKS) pro zavádění eura v ČR. 
Ta začala fungovat ve složení následujících 
šesti pracovních skupin: pro finanční sektor, 
pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele, 
pro legislativu, pro informatiku a statistiku, pro 
veřejné finance a veřejný sektor a pro komuni-
kaci. Prozatímním výsledkem činnosti NKS je 
vypracování materiálu Volba scénáře zavedení 
eura v České republice, který v současné 
době prochází mezirezortním připomínkovým 
řízením a na podzim roku 2006 by měl být 
předložen ke schválení vládě. Materiál reflek-
tuje zkušenosti starých členských států při 
zavádění eura i nových členských států, které 
se chystají k tomuto kroku dříve než Česká 
republika (zejména Slovinska – přisoupí 1. 1. 
2007 a Slovenska, které plánuje přistoupení 
na 1. 1. 2009 a má k měnovému systému ČR 
nejblíže). Rovněž jsou zohledňovány zkuše-
nosti z poslední měnové odluky při rozdělení 
ČSFR na přelomu let 1992 a 1993. Hospo-
dářská komora České republiky se v tomto 
ohledu zapojila do mezirezortního připomínko-
vého řízení k materiálu a iniciovala své zahrnutí 
do vybraných pracovních skupin NKS (v níž 
jsou doposud zastoupeny pouze jednotlivé 
vládní rezorty).

V příštím čísle budeme pokračovat dalšími 
tématy, z nichž nyní největší změny zazname-
nává problematika strukturálních fondů EU, 
kde jsou dokončovány operační programy pro 
období 2007–2013, a oblasti snižování admi-
nistrativní zátěže na národní i evropské úrovni. 

Tereza Šamanová

Foto: ČTK

Restrukturalizace průmyslu je společenským procesem bolestným, avšak nevyhnutelným. 
V následujícím článku vás seznámíme se závěry konference evropských sociálních partnerů 
k restrukturalizaci v nových členských státech EU, která se konala v červnu v Bruselu. 
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Minulý rok se ve Spojených státech prodalo popr-
vé v historii více notebooků než stolních počíta-
čů. Trend přesunu k mobilním počítačům je patrný 
i u nás. Pokud si chcete pořídit přenosný počítač i vy, 
poradíme vám, jak si vybrat ten správný. Před ná-
kupem byste si měli nejdříve ujasnit, k čemu budete 
nový počítač používat. Jiné požadavky totiž uplat-
ní pojišťovací agent pracující v terénu a jiné 
člověk, který si čas od času stěhuje na 
chalupu svůj domácí stolní počítač.

Když si nejste jistí
Před rokem byla spuštěna nová interneto-
vá služba easyresearch.biz, která svým uži-
vatelům umožňuje provádět vlastní online 
průzkumy.
Online „do it yourself“ (udělej si sám) průzkumy 
jsou zatím u nás novinkou. V zahraničí fungují 
podobné služby již v mnohem vyšší míře, 
především díky historicky rychlejšímu rozšíření 
internetu. I u nás již ale firmy začínají online 
průzkum objevovat jako nástroj pro rychlý 
a levný sběr dat. A v tomto směru se jako 
jedno z možných řešení jeví i služba easyre-
search.biz. Jedná se kompletně o webový 
nástroj – uživatel tak nemusí na svůj počítač 
nic instalovat, stačí se zaregistrovat na 
www.easyresearch.biz, a získat tak možnost 
zdarma vytvořit vlastní průzkum. 

Jeho příprava probíhá v několika krocích – nej-
prve je třeba ujasnit si, koho chceme oslovit, 
a připravit si otázky s variantami odpovědí. Po 
zalogování do systému jednoduše vložíme jed-
notlivé otázky a varianty odpovědí a průzkum 
spustíme. Systém automaticky zobrazí uživa-
teli webovou adresu dotazníku, kterou stačí 
poslat emailem respondentům, nebo ji umístit 
na vlastní webové stránky. Respondenty bývají 
vlastní zaměstnanci, zákazníci či vážení klienti 
z databáze věrnostního klubu.

Výhodou je, že uživatel nemusí vytvářet dotaz-
ník úplně od nuly, ale může využít tzv. Knihov-
nu průzkumů, kde jsou již připravené často 
používané dotazníky např. pro zjištění spoko-
jenosti zákazníků, test logotypu či grafického 
návrhu nebo marketingové průzkumy. Stačí 
si zvolit dotazník, který odpovídá představám 
zadavatele, zkopírovat jej, eventuelně upravit 
(například přidat vlastní obrázky, zvukové 
soubory atp.) a spustit. 
Výsledky průzkumu je možné sledovat online 
a jsou neustále aktuální. Uživatel tak nemusí 
čekat na závěrečný report od výzkumné agen-
tury, ale kdykoliv se může podívat, kolik lidí 
aktuálně na jeho průzkum odpovědělo a jak 
se vyvíjejí výsledky průzkumu; máte možnost 
je procházet, třídit i filtrovat. Tuto funkci lze 
využít, pokud chce uživatel znát odpovědi 
specifické skupiny respondentů – například 

pouze mužů. Veškeré výsledky se dají expor-
tovat do formátu PDF, do Wordu či Excelu pro 
další zpracování. Výhodou jsou také automa-
ticky generované grafy, které se například vloží 
do prezentací PowerPoint.

V případě, že uživatel požaduje sofistikovanější 
funkce, může využít například omezení celko-
vého počtu respondentů (nedojde k tomu, že 
získá více odpovědí, než aktuálně potřebuje), 
filtrování, může nastavit tzv. kvóty pro získání 
přesného vzorku respondentů. Klient napří-
klad položí první otázku na věk respondenta, 
a pokud se respondentův věk neshoduje 
s definicí cílové skupiny, může být odfiltro-
ván a jeho odpověď nebude zaznamenaná. 
Další možností například je, když chce mít 
tazatel určitý poměr odpovědí od mužů a od 
žen. V první otázce se pak zeptá na pohlaví 
respondenta a ke každé variantě odpovědi 
přiřadí požadovaný počet odpovědí. Může tak 
být nadefinováno, aby dotazník celkem přijal 
1000 odpovědí a z toho 500 od mužů a 500 
od žen. Jakmile odpoví pětistý muž, další 
reakce od žádného muže již nebude přijata 
a dotazník bude akceptovat již jen odpovědi 
žen. Řízení kvót i filtrování lze kombinovat, 
a lze tak snadno získat požadovaný vzorek 
respondentů. 

Hlavní výhodou je především rychlost, s kterou 
je možné dotazník připravit, a jednoduchost, 
kterou služba nabízí. Zadavatel tak velice rych-
le získá zpětnou odezvu ať už třeba od svých 
zaměstnanců, nebo od návštěvníků webových 
stránek či zákazníků. Služba easyresearch.biz 
nedisponuje vlastním panelem, a tudíž je na 
klientovi, aby měl „zásobu“ kontaktů, které 
může pro dotazník použít. Proto uživatelé 
oslovují zpravidla respondenty uvnitř firem (in-
terní průzkumy) nebo zákazníky. Další možnos-
tí je „pověšení“ dotazníku na vlastní webové 
stránky, nebo lze využít bannerové kampaně 
a oslovit tak specifickou cílovou skupinu – na-
příklad návštěvníky určitých webových portálů.

Za cenu 14 900 Kč uživatel získá roční licenci 
s možností přijmout 500 responsí od dotazova-
ných. Je jen na něm, zda vytvoří jeden průzkum, 
na který získá uvedených 500 responsí, nebo 
zda vytvoří dotazníků 10 a každý rozešle 
padesáti respondentům. Uživatel tak není limi-
tován počtem dotazníků, ale celkovým počtem 
přijatých odpovědí ve všech svých dotazní-
cích. Pro objektivitu článku je potřeba uvést 
i nedostatky služby, které ji v některých přípa-
dech znevýhodňují proti službám výzkumných 
agentur. Především se jedná o „do it yourself“ 
nástroj, tedy uživatel si musí dotazník vytvořit 
sám, což od něj vyžaduje jistou, přestože 
minimální, časovou investici. Absence panelu 
respondentů je také fakt, který nelze opome-
nout, a při využití easyresearch.biz je tak uživatel 
odkázán na vlastní databáze respondentů.

Online průzkumy mají některé nevýhody. Jejich 
výhody jsou ovšem nepřehlédnutelné – nízká 
cena a bezkonkurenční rychlost získání odpo-
vědí je to, co je v dnešní době neoddiskutova-
telný benefit.

Pro průzkumy do 100 responsí můžete službu 
využít zcela zdarma na www.easyresearch.biz.

autor: Michal Jirkovský,

šéfredaktor magazínu eGouvernment

Vybíráme ideální notebook

Rady k nezaplacení:

Kvalitní výrobce: Je lepší připlatit dva tisíce 
korun za stejný notebook známého výrobce, 
který nabízí lepší servis a podporu produktu, 
než za notebooky firmy bez zázemí. V Česku 
jsou v tomto směru nejzavedenější značky HP, 
ASUS, Toshiba, Fujitsu Siemens, Sony a Acer.
Minimální výkon: Důležitá je především 
operační paměť. Pro svižnou práci chtějte no-
tebook s 512MB operační pamětí RAM a více. 
Pokud si počítač pořizujete domů, možná na 
něm budou chtít děti hrát hry. Potom je třeba 
zvolit lepší grafickou kartu: s grafikou od nVidie 
(GeForce Go) či ATI (Mobility Radeon) neudělá-
te chybu.
Operační systém: Některé notebooky lákají 
skvělou cenou, avšak není na nich nainstalo-
vaný operační systém (Windows XP), případně 
je dostanete s Linuxem, kterému příliš lidí 
zatím neholduje. Takových se raději vyvarujte, 
pokud jej tedy cíleně nesháníte.
Typ displeje LCD: Poslední dobou se rozmá-
hají lesklé LCD displeje, které sice poskytují 
lepší barvy, ale na druhou stranu odrážejí mno-
hem víc světla a tím pádem odlesků a odrazů. 
Ve specifikacích notebooků je tato vlastnost 
uvedena jako např.: ColorShine, BrightShi-
ne, CrystalBright apod. Většině lidí vyhovuje 
klasická matná obrazovka.
Záruka: Pozor! Pokud pořizujete přenosný 
počítač pro firmu, někteří výrobci vám poskyt-
nou pouze dvanáctiměsíční záruku.

Univerzální notebook

Chcete-li počítač pro všechno, případně se 
nemůžete rozhodnout, zda radši lepší mobilitu, 
nebo vyšší výkon, musíte udělat kompromis. 
Kompromis znamená kombinaci rozumné 
ceny, slušné výbavy a doby výdrže baterie. 

Daní za to však mohou být vyšší rozměry, 
hmotnost a absence některých rozhraní 
(BlueTooth).
Takovým ideálním příkladem zlaté střední 
cesty může být notebook ASUS A6M-Q016. 
ASUS sice nepatří k nejznámějším výrobcům 
notebooků, avšak kvalitou si s ostatními 
v ničem nezadá a cenově jsou jeho nabídky 
velice atraktivní. Jen pro zajímavost, ASUS je 
dodavatelem notebooků pro NASA.
A jaká je cena za dobře vybavený notebook 
této kategorie? Například u společnosti Czech 
Computer, s.r.o. koupíte ASUS A6M-Q016 
bez operačního systému za 22 500 Kč včetně 
DPH, varianta s Windows XP Home přijde na 
stejném internetovém obchodě (www.czc.cz) 
na 24 400 Kč.

Mobilní notebook

Zatímco výdrž je pro drtivou většinu uživatelů 
plně dostačující, hmotnost může být pře-
kážkou. Zvlášť dámy by určitě uvítaly něco 
lehčího, neboť pokud k této hmotnosti připoč-
teme ještě napájecí adaptér a nějaké to další 
příslušenství, dostáváme se až k 5 kg. A to je 
na časté nošení hodně.
Společným znakem tzv. subnotebooků je, 
jak asi tušíte, menší rozměr a malá hmotnost. 
Malé rozměry často také znamenají i nižší 
výkon, avšak u některých modelů je to kom-
penzováno vyšší výdrží až přes hranici 6 hodin. 
Takovým příkladem jsou notebooky Sony VAIO 
(SZ2HP apod.), kde je však tradičně velmi 
vysoká cena.
Vyjdeme-li z předpokladu, že výdrž baterie 
3 hodiny je dostatečná, jsou dobrou volbou 
notebooky Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205. 
Jde o velmi kompaktní stroje s displejem 
o úhlopříčce 12“. Oproti předchozímu ASUSu 
je o celý 1 kg lehčí, což ve výsledku činí 

dobrých 1,8 kg. S příslušenstvím, adaptérem 
a brašnou se tak dostaneme lehce přes 3 kg, 
což není vůbec špatné.
Cena podobných notebooků se pohybuje 
v relaci nad 30 000 Kč včetně DPH. Konkrétně 
popisovaný model Fujitsu Siemens včetně 
operačního systému Windows XP Professional 
je v nabídce společnosti Czech Computer, 
s.r.o. za 31 900 Kč včetně DPH.

A co Apple?

Časopis Time označil letos v červnu Apple 
MacBook za výkonný, cenově dostupný 
a velice praktický přenosný počítač. Je podle 
něj dobrou volbou i pro ty, kteří mají zájem 
o běžný notebook. V nejlevnější konfiguraci 
stojí v obchodě store.apple.cz 37 860 Kč 
včetně DPH.
Časopis ve svém prvním testu nedávno uve-
deného počítače Apple MacBook hýřil chvá-
lou. V recenzi se píše: „Další verze Windows 
Vista může mít úspěch, ale MacBook je sázka 
na jistotu. Získáte počítač, ve kterém už dnes 
funguje Mac OS X i Windows XP, a dokonce 
splňuje i minimální požadavky na Vistu.“

Bára Středová, Digitalní byt

Článek vznikl ve spolupráci s Czech Computer, s. r. o. 

a Czech Data Systems, s. r. o.

Foto: archiv autora
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zaměstnanců. Finální výsledky potvrdily pri-
mární předpoklad velké oblíbenosti stravenek, 
nicméně čísla předčila optimistická očekávání. 
Nejvíce byly zastoupeny malé a střední 
podniky z oboru obchodu, zpracovatelství 
a stavebnictví (graf 1).

Hodnocení zaměstnavatelů poskytujících 
stravenky 

Celých 60 % respondentů ze strany zaměst-
navatelů poskytuje stravenky, které patří mezi 
nejčastější způsob zprostředkování stravování 
(graf 2). celých 70 % z nich považuje pou-
kázky jako efektivní motivaci zaměstnanců, 
o deset procent víc považuje za svou sociální 
povinnost stravování poskytovat. Nicméně 
jedním z hlavních důvodů, proč se jídelní 
poukázky těší takové oblibě, je jejich daňová 
uznatelnost (90 %) a možnost navýšení příjmů 
pracovníků. 
Vysoké hodnocení získala spokojenost se 
službami stravenkových firem a nastave-
ným systémem, včetně snadné distribuce 
a možnosti výběru (87 % dotázaných). Možná 
překvapivě, nicméně povzbudivě, vyznívá po-
stoj zaměstnavatelů ke zdravotnímu aspektu 
stravenek – 70 % považuje umožnění pravi-
delného stravování za starost o zaměstnance. 
Bohužel celých 62 % v něm nevidí spojitost 
s vlivem na produktivitu práce. 

Hodnocení zaměstnanců využívajících 
stravenky

Celých 70 % z dotázaných zaměstnanců 
stravenky pravidelně dostává, 62 % z nich je 
nepovažuje za speciální benefit, nýbrž stan-
dard. Přesto je pro 90 % stravenka nejoblíbe-
nější zaměstnaneckou výhodou, následova-
nou penzijním připojištěním a příspěvkem na 
dovolenou (graf 3).
Jídelní poukázky utrácí zaměstnanci v dr-
tivé míře v restauracích v polední pauze 
(78 % dotázaných) v průměru čtyřikrát týdně 
a celá polovina respondentů dává přednost 
poukázkám v hodnotě do 80 Kč. Co se týče 
úhrady stravenkami za komoditu jinou než 
jídlo – 62 % pracovníků toto praktikuje méně 
než jednou týdně, nejčastěji v supermarke-
tech (62 %). 

Hodnocení zaměstnavatelů 
neposkytujících stravenky

Celých 66 % dotázaných z řad zaměstnava-
telů, kteří zatím stravenky neposkytují, o jejich 
zavedení vážně uvažuje. Hlavním důvodem 
pro toto rozhodnutí zůstává atraktivita daňově 
uznatelného nákladu poukázek, dvě třetiny 
však částečně odrazuje představa adminis-
trativy se systémem spojené. Tento postoj 
vyplývá z faktu, že neměli zatím praktickou 
zkušenost s fungováním systému. Ostatní 

aspekty, včetně postoje vůči zdraví zaměst-
nanců, cítí stejně jako kolegové stravenky 
poskytující.

Zaměstnanci stravenky chtějí!

Ze zbývajících třiceti procent zaměstnanců, 
kteří stravenky nedostávají, má 68 % z nich 
k dispozici firemní jídelnu. Přestože je o jejich 
stravování tímto postaráno, 80 % z nich by 

preferovalo jídelní poukázky. Tento postoj je 
spojen především s možností svobodného 
výběru místa a formy stravování, který podni-
ková jídelna neumožní (graf 4).

Jakub Rainisch, 

ředitel odboru marketingu 

a komerčních služeb HK ČR

Grafy: Hospodářská komora ČR

Graf 1 Zaměření firem – Podle odvětví se 

nejvíce firem zabývá obchodem (23 %), 

zpracovatelským průmyslem (20 %) a sta-

vebnictvím (19 %). Polovinou respondentů 

byly ženy. Zaměstnanci byli zastoupeni 62 

procenty, zbytek tvořili zaměstnavatelé.

Graf 2 Podíl zaměstnanců a zaměstnava-

telů – Ze zaměstnavatelů jich poskytuje 

stravenky celých 61 procent.

Graf 3 Úroveň oblíbenosti – Ve srovnání 

s ostatními benefity jsou stravenky jedno-

značně nejoblíbenější. Hned po straven-

kách zaměstnavatelé hodnotí jako velice 

oblíbený příspěvek na dovolenou a poté 

penzijní připojištění. Ani zdravotní péče či 

sportovní benefity nehodnotí špatně, zato 

kultura a vzdělávací kurzy zůstávají daleko 

nejméně oblíbené.

Graf 4 Poptávka – Zhruba dvě třetiny 

zaměstnanců by stravenky uvítaly.

Stravenkový 
systém:
Výhody pro 
všechny
zúčastněné

Jedinečnost obliby stravenkového 
systému v České republice

Široká oblíbenost zaměstnaneckého benefitu 
ve formě stravenek je v České republice 
jedinečná. V porovnání s ostatními zeměmi 
EU je rozšířenost stravenkových systémů 
v ČR se svými 30 % uživatelů na špici. Snad 
jen s výjimkou Maďarska, kde celých 90 % 
zaměstnanců stravenky pravidelně využívá.
Obliba stravenek mezi českou zaměstna-
neckou veřejností i mezi zaměstnavateli je 
obecně známa, nicméně dosud chyběla 
přesná kvantifikace s přihlédnutím k jasným 
důvodům této popularity a okolnostem ve-
doucím zaměstnavatele stravenky pracovní-
kům poskytovat. 

Zaměstnanecká výhoda 
ve formě stravenek v hledáčku HK ČR

Vzhledem k tomu, že se jedná o jistý 
fenomén, který si zaslouží bližší zkoumání, 
rozhodla se Hospodářská komora České re-
publiky zjistit příčiny a souvislosti této obliby. 
HK ČR jako subjekt zastupující podnikatel-
skou veřejnost v České republice s člen-
skou základnou téměř 15 000 členů, proto 
podnikla unikátní průzkum vztahující se právě 
k problematice stravenek. Ze své pozice ga-
ranta podnikatelského života, který zastupuje 
zájmy zaměstnavatelů, je mimo jiné v zájmu 
hospodářské komory disponovat údaji, které 
v rovině zaměstnaneckého stravování ovlivňují 
drtivou většinu jejích členů.
Průzkum byl připraven tak, aby definoval 
vztah uživatelů ke stravenkovému systému 
na čtyřech úrovních – úrovni zaměstnavatelů 
a zaměstnanců, kteří stravenky používají, 
a úrovni zaměstnavatelů a zaměstnanců 

stravenky nevyužívajících. Zároveň sledoval 
důvody s tímto rozhodnutím spojené a srov-
nával jídelní poukázky s ostatními zaměstna-
neckými benefity. 

Část průzkumu se specificky věnovala také 
zdravotnímu aspektu stravenek – zda jsou 
jídelní poukázky současně projevem zaměst-
navatelovy péče o zdraví pracovníků, či tento 
jev považují pouze za jistý pozitivní vedlejší 
dopad. 

Organizace a načasování průzkumu

HK ČR pro účely celostátního průzkumu 
vytvořila dotazník, který byl přístupný na jejím 
webu, a následně vyzvala všechny své členy 
k jeho vyplnění. Časově průzkum probíhal bě-
hem července, konečná data byla hospodář-
skou komorou vyhodnocena začátkem srpna 
2006. Návratnost odpovědí byla vysoká, asi 
jedna pětina. Díky tomu nashromážděná data 
zaručují vysokou míru objektivity. V šetření 
byly nejvíce zastoupeny malé firmy – 38 %, 
30 % tvořily střední podniky a necelých 8 % 
živnostníci. Z regionů byl nejvíce (z 15 %) po-
kryt Jihomoravský kraj a hlavní město Praha, 
z 10 % kraj Jihočeský. HK ČR prezentovala 
výsledky průzkumu na tiskové konferenci 
na začátku září, získaná data mohou být 
v budoucnosti použita v rámci ochrany a za-
stupování podnikatelských zájmů spojených 
s otázkami stravenkových systémů.

Výsledky celostátního průzkumu mezi 
členy HK ČR

V rámci průzkumu bylo zodpovězeno a zhod-
noceno takřka 3500 dotazníků, respondenti 
z řad zaměstnavatelů tvořili 40 % oproti 60 % 
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Alfred Heineken – muž, 
který vymyslel zelenou láhev

Rodinný pivovar 

Historie pivovaru Heineken se začala odvíjet 
v roce 1863, kdy Gerard Adriaan Heineken, 
tehdy ve věku 22 let, koupil v Amsterdamu 
starý pivovar „De Hooiberg.“ Oficiální název 
Heineken dostal pivovar až o deset let později. 
Během doby, kdy stál ve vedení pivovaru, spo-
lupracoval Gerard s doktorem Elionem, žákem 
známého francouzského chemika Louise Pas-
teura. V roce 1866 vyvinul Elion speciální typ 
kvasnic, který se dodnes používá jako hlavní 
přísada při výrobě piva.
Gerard měl syna Henryho Pierra, jenž po otci 
převzal vedení podniku v roce 1917 a spravo-
val jej až do roku 1940. Během jeho „vlády“ se 
Henrymu podařilo vyřešit problém, jak zacho-
vat kvalitu piva při masové výrobě. Nicméně, 
ke konci jeho působení ve vedoucí funkci 

postihla rodinu série drobných katastrof, která 
vyústila v rozvod a dluhy. K tomu se přidala 
špatná správa pivovaru a všechno dohromady 
mělo za následek, že rodina Heinekenů byla, 
co se kontroly pivovaru týče, odsunuta na 
pozici pouhého přihlížejícího.
Dne 4. listopadu 1923, tedy v době, kdy 
rodina ještě držela pivovar pevně v rukou, 
se Henrymu narodil syn. Dostal jméno Alfred 
Henry Heineken. 

Co je doma, to se počítá

Alfred, též přezdívaný Freddy, začal pracovat 
v pivovaru v roce 1942 ve svých 18 letech. 
O čtyři roky později opustil Nizozemí a vyrazil 
na zkušenou do Spojených států, kde praco-
val u amerického dovozce piva Heineken. Dva 
roky strávené v USA byly pro Alfreda vskutku 

přínosem. Předně zde potkal Lucille Cummin-
sovou, která se roku 1948 stala jeho ženou, 
a dále poprvé narazil na principy reklamy 
a marketingu. Tato skutečnost byla pro jeho 
další kariéru opravdu klíčová. Svůj hluboký 
zájem o reklamu a vše, co s ní souvisí, Alfred 
trefně vystihl, když jednou prohlásil: „Kdybych 
nevařil pivo, určitě bych pracoval v reklamě.“
Když se tedy v roce 1948 Alfred vracel zpět do 
Amsterdamu, byl pevně rozhodnut uplatnit své 
znalosti získané v USA na značku Heineken. 
V rámci mateřské společnosti Heineken N. V. 
založil reklamní oddělení a začal od zákla-
dů přebudovávat image značky. Do názvu 
Heineken uvedl usmívající se písmeno „e“, 
tradiční hnědou barvu pivních láhví vyměnil za 
barvu zelenou a stal se duchovním otcem loga 
s rudou hvězdou. Úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat a Alfred stoupal v hierarchii 

Zeptáte-li se pivních znalců, co že je to 
Heineken, dostane se vám odpovědi, že se 
jedná o známý nizozemský pivovarnický 
koncern a též o značku prémiového ležá-
ku, který se vyváží do celého světa. Stejnou 
odpověď vám však muže dát i obyčejný 
smrtelník, který se jinak v pivovarnictví ni-
jak zvlášť neorientuje. Důvodem toho, že se 
Heineken dostal do povědomí lidí od New 
Yorku po Tokio, je především image této 
značky reprezentovaný zelenou láhví a cha-
rakteristickým logem s rudou hvězdou. 
Tím, kdo takto vydělil Heineken z celého 
oceánu různých pivních značek, byl Alfred 
Heine ken ze třetí generace staré holandské 
pivovarnické rodiny. 

společnosti stále výš a výš. V roce 1951 se 
stal členem dozorčí rady společnosti a o 13 let 
později zasedl v představenstvu. Předsedou 
představenstva Heineken N. V. se Alfred stal 
v roce 1971. 
Alfredovi se též podařilo vrátit pivovar zpět do 
rodinných rukou. „Chtěl jsem zabránit tomu, 
aby nějací cizinci prováděli bůhví jaké věci pod 
mým jménem,“ řekl Alfred. Za tímto účelem 
začal tajně skupovat akcie podniku a v roce 
1954 se stal majoritním akcionářem. Společ-
nosti Heineken N. V. tedy opět vládl Heineken. 
Jak již bylo zmíněno, v roce 1971 stanul Alfred 
ve vedení firmy, což mu umožnilo plánovat 
a uskutečňovat dlouhodobou strategii rozvoje 
firmy. Ta byla jednoznačně ve znamení expan-
ze. V Americe byl Heineken pevně uchycen 
od roku 1933, kdy v USA skončila prohibice, 
a tak se Alfred zaměřil na jiné trhy. První vlna 
mířila do Evropy, především do Francie a Itálie, 
odtud se pokračovalo do střední a východní 
Evropy a na Balkán, dále do severní Afriky 
a nakonec do Asie. Pod Alfredovým vedením 
se Heineken dostal na pozici světové trojky, 
hned za Anheuser-Bush a Interbrew, a ku-
příkladu v roce 2001 činil celosvětový obrat 
společnosti 4449 miliard euro. 
Alfred stál v čele představenstva Heineken 
N. V. do roku 1989, kdy dosáhl horní věkové 
hranice stanovené vnitřními předpisy firmy. 
Nicméně, i když z představenstva odešel, stal 
se předsedou dozorčí rady a nadále zůstával 
v kontaktu se svým nástupcem na postu před-
sedy představenstva Karlem Vuursteenem. 
V čele dozorčí rady setrval až do roku 1995, 
kdy se definitivně stáhl z vedení společnosti, 
avšak nadále zůstával majoritním akcionářem 
a předsedou správní rady společnosti Heine-
ken Holding N. V., která drží rozhodující podíl 
akcií ve společnosti Heineken N. V. 

Drama se šťastným koncem

Bohatství je bezpochyby pěkná věc, smutným 
faktem však zůstává, že kromě jiného též 
přitahuje všelijaké podivné existence. Jak kon-
cern Heineken rostl a sílil, tím rostlo i bohatství 
Alfreda Heinekena. Jeho jmění činilo zhruba 
3,6 miliard dolarů, což z něj činilo nejbohatšího 
Holanďana. Není proto divu, že se Alfred stal 
středem pozornosti kriminálních živlů. 
V noci 10. listopadu 1983 odcházel z budovy 
ústředí Heineken N. V. a směřoval k limuzíně, 
která čekala venku na ulici. Kde se vzali, tu 

se vzali tři maskovaní muži, přepadli Alfreda 
a jeho řidiče Aba Doderera, nacpali je do oran-
žové dodávky a spolu s nimi zmizeli v ulicích 
nočního Amsterdamu. Okamžitě se do světa 
rozlétla zpráva: Alfred Heineken byl unesen. 
Později únosci zveřejnili své požadavky. Za Al-
fredovo propuštění požadovali 35 milionů eur., 
což je v přepočtu zhruba 16 milionů eur. 
Celý incident trval tři týdny a ukončil ho zásah 
holandské policie. Té se podařilo zjistit identitu 
únosců a též vypátrat jejich úkryt v jednom 
opuštěném skladišti kdesi v Amsterdamu. 
Únosci byli celkem čtyři. Tři z nich – Cor van 
Hout, Jan Boelaard a Willem Holleeder – byli 
zadrženi a odsouzeni k trestu odnětí svobody 
v rozsahu 11 let. Avšak čtvrtý únosce Frans 
Meijer měl štěstí a podařilo se mu uprchnout 
z Nizozemí. O několik let později se znovu vy-
nořil a to v Paraguaji jako majitel restaurace. 
Jakmile byla jeho identita odhalena, byl Meijer 
paraguayskými úřady zatčen a uvězněn.
Alfred a jeho řidič přežili celý incident bez 
úhony. Alfred později tuto záležitost komen-
toval s humorem sobě vlastním: „Mučili mě, 
nutili mě pít Carlsberg.“ Nicméně po svém 
únosu se Alfred stáhl do ústraní, na veřej-
nosti se objevoval zřídka a své soukromí si 
pečlivě střežil. Také nařídil opancéřovat svou 
kancelář. 

Mimo kancelář

Alfred byl činorodý nejen v podnikání, ale též 
v rámci různých společenských aktivit. V roce 
1964 založil k poctě svému otci nadaci 
Dr. H. P. Heinekena, která každé dva roky 
uděluje peněžní ocenění za přínos a vědeckou 
práci v oblastech biochemie a biofyziky. V 80. 
letech založil druhou nadaci, tentokrát svou 
vlastní, na podporu umění a věd. 
Za svou osvětovou činnost byl mnohokrát 
oceněn. Stal se rytířem Řádu holandského lva 
a ve Francii rytířem Řádu čestné legie. Kromě 
toho získal mnoho čestných doktorátů a jiných 
ocenění. V roce 1999 byl zvolen podnikatelem 
století v oblasti reklamy a Heineken byl vyhlá-
šen značkou století. 
Ani v soukromém životě s ním nebyla nuda. 
Byl známý tím, že sám pilotoval své soukro-
mé letadlo a jeho jachta se stala oblíbeným 
místem pro dostaveníčka holandské královské 
rodiny. 

Opona padá 

Jak bylo řečeno, ačkoliv se již Alfred nepodílel 
přímo na řízení koncernu Heineken, stále byl 
v čele holdingové společnosti, a tudíž, jak se 
říká, měl pod palcem rozhodující balík akcií. 
Na postu předsedy správní rady Heineken 
Holding N. V. setrval až do roku 2001. Tehdy 
prohlásil: „78 let je krásný věk k odchodu na 
odpočinek.“ Bohužel mu nebylo dáno, aby si 
ten zasloužený odpočinek užil. V dubnu 2001 
postihla Alfreda mozková mrtvice, která podlo-
mila jeho zdraví. 
Jako by nebyl všem strastem konec, dostal 
Alfred na konci roku 2001 zápal plic, který se 
mu stal osudným. A tak 3. ledna 2002 zemřel 
Alfred Henry Heineken, označovaný za marke-
tingového génia, ve své rezidenci v Noordwijku 
na západě Holandska. 
Rodinnou štafetu pivovarnictví převzala jeho 
dcera Charlene de Cravalho-Heinekenová, 
která zdědila otcův podíl v holdingu Heineken.

Ondřej Šmejkal

Foto: ČTK



str. 38 září 06 str. 39 září 06VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci programu JPD 3 realizuje Středisko 
služeb podnikatelům, s.r.o. ve spolupráci s HK 
ČR projekt Podpora konkurenceschopnosti 
a adaptability MSP prostřednictvím systema-
tického modulového vzdělávání a poradenství“ 
(dále jen Poradenství a vzdělávání MSP), který je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem, 
státním rozpočtem České republiky a rozpoč-
tem hlavního města Prahy. V rámci programu 
JPD 3 jej realizuje Středisko služeb podnikate-
lům, s.r.o., Hospodářská komora České 
Republiky, Business Link, s.r.o. a Klub VKW.

Celoživotní učení
Projekt svým zaměřením spadá do koncepce 
stále častěji skloňovaného celoživotního učení 
či celoživotního vzdělávání (někdy též ozna-
čovaného jako permanentní nebo kontinuální 
učení), které je velmi významným nástrojem 
rozvoje podniku. 
O pracovnících i zaměstnancích lze obecně 
konstatovat, že jsou připraveni, resp. ochotni 
dále se vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikační 
úroveň. O něco horší je připravenost na straně 
některých MSP, jejichž management nevěnuje 
dostatečnou pozornost práci s lidskými zdroji 
a má jen malou motivaci investovat prostředky 
do dalšího odborného profesního rozvoje za-
městnanců z vlastních zdrojů. Z krátkodobého 
hlediska lze v tomto spatřovat „úsporu“ finanč-
ních prostředků, které by byly vynaloženy na 
další vzdělávání pracovníků, z dlouhodobého 

hlediska se však tato „úspora“ může projevit 
v podobě snížené efektivity celého podniku.

O projektu 
Projekt „Poradenství a vzdělávání MSP“ 
reaguje na tuto situaci a přináší malým 
a středním podnikům, začínajícím podnikate-
lům a osobám samotně výdělečně činným se 
sídlem v Praze příležitost zdarma se zúčastnit 
modulového vzdělávacího programu a pora-
denství. Tyto aktivity přispějí ke zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti a adaptability v sou-
časné ekonomické situaci. Projekt je určen pro 
malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) 
se sídlem v Praze, pro začínající podnikatele 
a OSVČ se sídlem nebo bydlištěm v Praze. 
V současné době jsou již známy termíny jed-
notlivých modulů.
Druhou důležitou aktivitou je poradenství, které 
bude rovněž pro účastníky projektu poskyto-
váno zdarma. V České republice působí mno-
ho poradenských společností poskytujících jak 
obecné, tak odborné poradenství, pro MSP, 
začínající podnikatele a OSVČ však tyto služby 
bývají poměrně nákladné. Oblasti, ve kterých 
bude poradenství poskytováno, korespon-
dují se vzdělávacími moduly. Za zmínku stojí 
poradenství ekonomické a finanční a poraden-
ství v oblasti dotací a projektů z evropských 
strukturálních fondů.

Michal Vokurka, manažer projektu

Současné, neustále se zvyšující nároky na pracovní sílu spolu s rozvojem infor-
mačních technologií zvyšují význam celoživotního učení, které by se mělo stát 
nedílnou součástí profesního života všech věkových i odborných skupin. Všichni 
podnikatelé, osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci by tedy měli mít 
přístup k vhodným formám celoživotního vzdělávání. 

Konkurenceschopnost versus celoživotní učení 

Moduly

Základy marketingu pro podnikatele 

Lektor: Ing. Lenka Nováková

Rozsah: 1 den (8 hodin)

Termín: 13. října 2006

Strategie a byznys plán pro malé firmy a začína-
jící podnikatele 

Lektor: Ing. Jeanne Bočková – Kašpaříková, 
MBA

Rozsah: 2 dny (16 hodin)

Termín: 23. a 24. října 2006

Management pro MSP

Lektor: Ing. Hynek Valenta

Rozsah: 1 den (8 hodin)

Termín: 8. listopadu 2006

Řízení a rozvoj lidských zdrojů MSP

Lektor: Ing. Eva Mohauptová

Rozsah: 1 den (8 hodin)

Termín: 9. listopadu 2006

Podnikání, legislativa a finance v souvislosti se 
začleněním do EU

Lektoři: Ing. Tibor Lechman, JUDr. Stanislav 
Klimeš, JUDr. Jitka Hejduková

Rozsah: 1 den (8 hodin)

Termín: leden 2006

VZDĚLÁVÁNÍ

Učiliště zanikají..., ale nemusela by
Při přijímání žáků do učebních oborů se dnes každá škola snaží o co 
největší naplněnost svých učeben. Je to naprostá nutnost, která má 
i své ekonomické opodstatnění. Mnohá odborná učiliště tak spějí 
k zániku a je s podivem, že to skoro nikoho nezajímá. A pokud se už 
někdo ozve, vedení školy se s ním co nejrychleji rozloučí.

Všichni naříkají, že je málo dětí, a proto se 
musí rušit jak pracovní místa, tak i zavedené 
školy. Jen málokdo si připustí, že je sice méně 
dětí, ale hlavně jich spousta přešla do soukro-
mých škol, kde se ztrácejí i státní prostředky, 
a to většinou bez valného výsledku. Avšak 
školy, které vyučují žáky v učebních oborech, 
mají svá specifika. V praktickém výcviku 
například není možné mít ve třídě třicet žáků, 
jak tomu bývá při teoretickém vyučování na 
ostatních ústavech. Zásada „čím víc žáků, tím 
víc peněz“ tady prostě nefunguje. Je otázka, 
zda tomu naše školství nerozumí, anebo snad 
ani rozumět nechce.

Výběr školy je vykročením do života

Ať si to připouštíme, nebo ne, na rozhodování 
rodičů a žáků o volbě budoucí školy mají velký 
vliv média. To ona nám sugerují myšlenku, že 
náš potomek je předurčen na dráhu manaže-
ra, který si vydělá na svou skývu chleba daleko 
snadněji než ostatní. Avšak školy orientované 
na podobné vzdělávání by neměly být podpo-
rovány státem, protože naprosto neplní funkci, 
kterou by plnit měly. Jsou to nadstandardní 
ústavy a jako takové by si svou výuku měly 
hradit z jiných zdrojů. 
Stejně nevhodná je tzv. optimalizace škol, 
která není nic jiného než rušení středních 
odborných škol. Spojování SOU se středními 
průmyslovými školami je pochybením a likvida-
cí učilišť. Myslím si, že by se měly věci nazývat 
správným jménem, a ne pouze překrucovat 
a zaobalovat, jenom aby zněly lépe. 
Za chybu považuji i to, že se zcela vyřadil 
pojem učeň a nahradil se slovem žák. 
Samotné školy by se zároveň měly snažit 
o vlastní propagaci. Velkým přínosem je např. 
praktická činnost na zakázkách v místech 
bydliště budoucích žáků, kde rodiče i je sezná-
mí s prací, kterou by žáci mohli vykonávat. 
Dalším pozitivním prvkem při získávání žáků 
jsou dny otevřených dveří s možností účastnit 
se přímé výuky na dílnách. Nezastupitelnou roli 
má i návštěva odborníka z praxe v posledním 
ročníku základní školy a seznámení s klady 
i zápory zvoleného oboru. Vynikající prezen-
tací řemesel jsou také soutěže mezi školami 
na všech úrovních, nebo soutěže pořádané 
na stavebních veletrzích, které jsou hojně 

navštěvovány veřejností a slouží k popula-
rizaci řemesel. Zde návštěvníci vidí, že naši 
žáci umějí a jsou schopni svou práci prodat 
i v tvrdé konkurenci. Propagací řemesel by se 
měla více zaobírat i HK ČR spolu s jednotlivý-
mi cechy.

Levná výuka – nekvalitní pracovník

Jen společným úsilím všech zainteresova-
ných, tj. škol, cechů, hospodářské komory 
a v neposlední řadě i úřadů práce, by bylo 
možno dosáhnout toho, aby se učňovské 
školství znovu zařadilo tam, kam patří. Tedy 

nepropagovat neúměrně gymnázia a různé 
střední školy jen proto, že je výuka na nich 
levnější. Vždyť, ať chceme a nebo nechceme, 
budovy se musí stavět, opravovat a udržovat 
na patřičné úrovni. A musí to dělat odborníci 
– jako vše ostatní. Není možné, aby každý 
dělal jen to, co mu výhodně nabízí trh práce. 
Konečně, výsledky takového přístupu jsou 
poznat na každém kroku – na jedné straně 
krásné budovy, na druhé opadávající omítka, 
obklady nebo pády lešení.

Zdeněk Vejpustek

Foto: archiv autoraPropagace učňovských oborů v Plzni
V loňském roce zahájila Hospodářská komora Plzeň tradici pořádání veřejných 
prezentací studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a stře-
doškolské studenty technických oborů pod názvem „Perspektiva technických 
oborů ve 3. tisíciletí“. 

Smyslem celé akce je i nadále přesvědčovat 
veřejnost o perspektivě technických oborů 
a rehabilitovat v jejích očích učňovské školství 
a strojírenské i elektrotechnické řemeslo tím, 
že bude současně představena nabídka vzdě-
lávání i možnosti pracovního uplatnění v těchto 
oborech. 
V tomto roce HK Plzeň připravuje prezentační 
akci ve spolupráci se společností Grafia, a.s. 
a projektem ŠKODA Holding: TECHNORAMA. 
Termín konání je 31. října 2006 ve Velkém sále 

Peklo, Pobřežní 10 v Plzni od 10.00 do 19.00 
hod. Vedle expozic odborných škol a firem se 
připravují různé soutěže pro mládež, slosova-
telné akce o ceny i dárkové předměty. To bude 
část určená pro žáky základních škol. Důleži-
tým bodem programu bude odpolední „kulatý 
stůl“ pro rodiče a veřejnost, za účasti zástupců 
hospodářské komory, škol, podniků, psycho-
loga nebo odborníka na psychologii práce. 
K aktivní účasti jsou zvány výrobní firmy, které 
mají zájem oslovit mladé lidi se svým výrobním 

programem, pracovním prostředím a pod-
mínkami ve firmě. Vítáni jsou samozřejmě 
také rodiče, kteří společně se svými dětmi, 
žáky 8. a 9. tříd základních škol, hledají jejich 
vhodné budoucí uplatnění na trhu práce. Bližší 
informace a přihlášky k účasti: Hospodářská 
komora Plzeň, Anglické nábřeží 1, 
301 00 Plzeň, www.hkplzen.cz

Miluše Švarcová,

Hospodářská komora Plzeň
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Co to je?
Správce daně je oprávněn zjistit základ daně 
a stanovit daň podle pomůcek, které má 
k dispozici, anebo které si sám opatří, a to 
i bez součinnosti s daňovým subjektem. Tyto 
pomůcky jsou dle § 31 odst. 6 zákona o sprá-
vě daní a poplatků zejména listinné doklady, 
výpisy z veřejných záznamů, daňové spisy 
jiných daňových subjektů, znalecké posudky 
a výpovědi svědků v jiných daňových věcech 
a osob přezvědných, zprávy a vyjádření jiných 
správců daně, státních orgánů a orgánů obcí, 
zájmových sdružení a vlastní poznatky správce 
daně, a to jak z průběhu zdaňování u dotče-
ného daňového subjektu, tak i u daňových 
subjektů obdobných. V této souvislosti je 
nutno upozornit na skutečnost, že uvedený 
výčet není taxativní. Jakožto pomůcku může 
správce daně použít např. daňová přiznání 
podaná daňovým subjektem za předcháze-
jící zdaňovací období nebo daňová přiznání 
daňového subjektu se stejným (obdobným) 
předmětem činnosti. Co to znamená v praxi? 
Téměř stoprocentní jistotu, že vaše daňová 
povinnost bude vyšší, než kdybyste daňové 
přiznání podali a obhájili sami. Proč? Správce 
daně vyjde při stanovení daně ze situace, jako 
by vaše příjmy po odečtení výdajů byly v rovině 
nejúspěšnějšího podnikatele v širém okolí.

Kdy se použije
Je to nesporně jeden z největších strašáků 
daňových subjektů. Správce daně oznamuje, 
že nedoloží-li daňový subjekt určité skuteč-

nosti, může správce daně stanovit daňovou 
povinnost za použití pomůcek, které má 
k dispozici, nebo které si obstará bez sou-
činnosti s daňovým subjektem. Tento postup 
mu umožňuje ustanovení § 31 odst. 5 zákona 
o správě daní a poplatků v platném znění. 
Toto oprávnění má správce daně tehdy a jen 
tehdy, jestliže poplatník nesplní při dokazování 
jím uváděných skutečností některou ze svých 
zákonných povinností, a proto v tomto případě 
není možno daňovou povinnost stanovit 
dokazováním podle § 31 odst. 1 až 4 zákona 
o správě daní a poplatků. Tedy není pravda, 
že by správce daně mohl kdykoliv upustit od 
„klasického“ dokazování a použít vyměření 
podle pomůcek.

Pomůcky – jen náhradní způsob
Takovéto stanovení daňové povinnosti (podle 
pomůcek) je vždy náhradním způsobem, jak 
stanovit daň, pokud poplatník nedoloží svá 
tvrzení řádnými důkazy. Je-li možné stanovit 
daňovou povinnost při dodržení principu spo-
lupráce poplatníka se správcem daně, tedy 
dokazováním, nebo dokonce dohodou dle § 
31 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků, 
není žádný důvod ke stanovení daně podle 
pomůcek.

Základní podmínky pro stanovení daně 
podle pomůcek
a) Poplatník nesplnil zákonnou povinnost
A že je těch povinností požehnaně! Jmenuj-
me alespoň povinnosti dle zákona o správě 
daní a poplatků či zákona o účetnictví. Jejich 
nesplnění znamená již porušení zákonných 
povinností. K tomu se většinou přidá i neprů-
kaznost stanovení daňového základu, a máme 
zde další možnost správce daně stanovit 
daň podle pomůcek. Dojde-li správce daně 
k názoru, že účetnictví není vedeno správně, 
úplně a průkazně, a prokáže-li to, pak přichází 
v úvahu jeho pravomoc stanovit daň podle 
pomůcek.
Časté tvrzení daňových subjektů, že tato situa-
ce není jimi zaviněna, je bezvýznamné. 
b) Jde o dokazování skutečností uvádě-
ných daňovým subjektem
Daňový subjekt prokazuje správci daně všech-
ny skutečnosti, které je povinen uvádět v da-
ňovém přiznání, hlášení či vyúčtování, nebo 
skutečnosti, k jejichž prokázání byl správcem 
daně vyzván. Přesný výčet těchto položek by 
zabral mnoho stran a jedná se převážně o výši 
částek vykázaných, správné vykázání nákladů 
a výnosů atd., k jejichž průkazu byl správcem 
daně v průběhu daňového řízení vyzván.
c) Pro nesplnění povinnosti nemůže být 
daň objektivně stanovena dokazováním

Poslední možnost správce daně přistoupit 
ke stanovení daně podle pomůcek je skuteč-
nost, že jinak nelze daň stanovit. Toto je často 
v daňovém řízení zaměňováno za situaci, kdy 
z podkladů poplatníka lze daň bez problémů 
stanovit, ale správce daně nepokládá tvrzení 
poplatníka za věrohodná. Zde je ale na místě, 
aby správce daně dokázal, že konkrétní 
tvrzení poplatníka je nepravdivé a neprůkazné, 
a příslušný doklad z daňově účinných nákladů 
vyloučil.

Kdo nese důkazní břemeno?
Mimo jakoukoliv pochybnost – důkazní břeme-
no nese v daňovém řízení daňový subjekt. Co 
to ale v praxi znamená? Unesení důkazního 
břemene znamená, že rozhodující orgán při-
hlédl k tvrzením poplatníka ať už proto, že byla 
řádně a dostatečně dokázána důkazy navrho-
vanými poplatníkem (poplatník splnil důkazní 
povinnost), nebo proto, že byla prokázána 
jiným způsobem (zde hrají roli i zkušenosti 
správce daně a jeho znalost prostředí), nebo 
prostě proto, že správce daně podle svých 
zkušeností poplatníkovi uvěřil. Unést důkazní 
břemeno znamená přesvědčit orgán, který 
ve věci rozhoduje, o správnosti svých tvrzení 
předložením tomu odpovídajících důkazů.
Zákon o správě daní a poplatků ukládá 
daňovému subjektu předložit v souvislosti 
s dokazováním důkazní prostředky prokazující 
jeho tvrzení v průběhu kontroly. Je na správci 
daně, jak tyto důkazy zhodnotí. Pokud daňový 
subjekt svá tvrzení nedoloží, může správce 
daně stanovit daň podle pomůcek.

Daňově uznatelný náklad a jeho prokázání
Daňově uznatelný náklad musí být prokázán 
daňovým subjektem. A pokud tento daňový 
subjekt prokazuje náklady dokladem, z něhož 
jasně nevyplývá jeho souvislost s činností 
směřující k dosažení, zajištění a udržení příjmů, 
nelze než říci, že daňový subjekt neunesl dů-
kazní břemeno, a nemůže tedy částku v tomto 
dokladu uvedenou vykázat jako daňový náklad 
snižující základ daně. Zde se ale již jedná 
o dokazování, a nikoli o stanovení daně podle 
pomůcek.

Přezkoumání postupu při stanovení daně 
podle pomůcek
Pokud správce daně, který stanoví daň podle 
pomůcek říká, že daňový subjekt porušil svou 
zákonnou povinnost, je povinen ve svém roz-
hodnutí naprosto jasně uvést, která konkrétní 
zákonná povinnost byla daňovým subjektem 
porušena, včetně odkazu na příslušné zákon-
né ustanovení. Jinak totiž není jeho rozhodnutí 
přezkoumatelné.

Částka 79 ze dne 31. 5. 2006
245/2006 Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických 
zařízeních a o změně některých zákonů.
246/2006 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých 
zákonů, přijatému parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému 
prezidentem republiky dne 5. května 2006.
247/2006 Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných 
provozoven v noční době.
248/2006 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o omezení provo-
zu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijatému 
parlamentem dne 12. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky 
dne 2. května 2006.
249/2006 Zákon, kterým se mění Zákon č. 273/1993 Sb., o některých 
podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně 
a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Částka 81 ze dne 2. 6. 2006
253/2006 Zákon, kterým se mění Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další souvi-
sející zákony.

Částka 82 ze dne 31. 5. 2006
256/2006 Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných 
havárií.

Částka 84 ze dne 7. 6. 2006
262/2006 Zákon - Zákoník práce.

Částka 85 ze dne 7. 6. 2006
266/2006 Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
267/2006 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úra-
zovém pojištění zaměstnanců.

Částka 87 ze dne 9. 6. 2006
276/2006 Vyhláška, kterou se mění Vyhláška ministerstva spravedlnosti 
č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za po-
skytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
278/2006 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 88 ze dne 9. 6. 2006
283/2006 Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění 
oznamovací povinnosti podle Zákona č. 61/1996 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a dopl-
nění souvisejících zákonů.

Částka 90 ze dne 14. 6. 2006
289/2006 Úplné znění Zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné 
papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších 
změn.

Částka 93 ze dne 20. 6. 2006
295/2006 Úplné znění Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá 
z pozdějších změn.
297/2006 Úplné znění Zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněž-
ních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních 
systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn.

Vyšlo 
ve Sbírce ...

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

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. 

Naše rubrika vám připomíná daňové povinnosti na měsíc září tohoto roku. Netýká se všech, neboť jen málokdo je plátcem všech 
daní. Ale pokud jen jednoho z vás zachráníme od postihu finančního úřadu, pak naše upozornění splnilo svůj účel.

Pondělí 11. 9. spotřební daň  splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
Pátek 15. 9. daň z příjmů  čtvrtletní záloha na daň
Pondělí 25. 9. spotřební daň  splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
     daňové přiznání za srpen
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
     a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok) 
  daň z přidané hodnoty  daňové přiznání a daň za srpen       

Daňový kalendář – září 2006

Stanovení daně podle pomůcek
Pokud se daňový subjekt odvolá, odvolací or-
gán pak přezkoumává pouze a jenom to, zda 
při stanovení daně podle pomůcek byly dodr-
ženy výše uvedené podmínky. Nic jiného není 
totiž oprávněn přezkoumávat. Proto také musí 
odvolací orgán ve svém potvrzujícím rozhod-

nutí uvést, která konkrétní zákonná povinnost 
byla daňovým subjektem nesplněna. Musí totiž 
postupovat podle ust. § 50 odst. 5 zákona 
o správě daní a poplatků. Splnění zákonných 
podmínek je jediná věc, kterou je odvolací 
orgán oprávněn zkoumat. Pozor – neuvede-li 

konkrétní odkaz na zákonnou povinnost po-
platníkem nesplněnou, je jeho postup nepře-
zkoumatelný, a tudíž jeho rozhodnutí musí být, 
v případě podání správní žaloby, zrušeno. 
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Návrh zákona o státním rozpočtu České 
republiky na rok 2007 a návrh usnesení 
vlády České republiky k návrhu zákona 
o státním rozpočtu České republiky na 
rok 2007, k návrhu střednědobého výhle-
du státního rozpočtu České republiky na 
léta 2008 a 2009 a k návrhu střednědobé-
ho výdajového rámce na léta 2008 a 2009.

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 
2005.

Návrh zákona, kterým se mění Zákon 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů.
 
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výčet meto-
dik zkoušek ke zjišťování odlišnosti, uniformity, 

stálosti a užitné hodnoty prováděných v řízení 
o registraci odrůdy.
Návrhy vyhlášek ministerstva průmyslu 
a obchodu, kterými se stanoví požadavky 
na jednotlivé druhy stanovených měřidel:
–  návrh vyhlášky, kterou se stanoví poža-

davky na silniční rychloměry používané 
při kontrole dodržování pravidel silniční-
ho provozu, 

–  návrh vyhlášky, kterou se stanoví poža-
davky na automatické hladinoměry na 
stacionárních nádržích,

–  návrh vyhlášky, kterou se stanoví poža-
davky na analyzátory alkoholu v dechu.

Miluše Kohoutková

pripominkovani@komora.cz

Kalendárium

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

14. - 18. 10.
Studijní cesta do Bruselu s HK ČR
Návštěva a seminář
Získání praktických a věcných informací 
o podnikání v Evropě 
Pořádá: Hospodářská komora ČR
Kontakt: www.komora.cz

17. – 19. 10.
Mezinárodní kontaktní akce v Číně
2006 Auto Business Event
Veletrh zaměřený na automobilový průmysl
Pořádá: Hospodářská komora ČR
Kontakt: www.komora.cz 

VE SPOLUPRÁCI S ČASOPISEM NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ UVÁDÍME PŘÍKLADY DOTAZŮ A JE-
JICH ODPOVĚDÍ PUBLIKOVANÝCH V TOMTO ODBORNÉM PERIODIKU, KTERÉ VYDÁVÁ 
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Zaměstnání v Irsku

Do prosince 2005 jsem byl OSVČ. Od led-
na 2006 jsem odhlásil sociální pojištění. 
Od 18. dubna 2006 jsem zaměstnán v Ir-
sku na stálý pracovní poměr, kde odvádím 
daně a pojistné. Musím být pojištěn ještě 
v ČR?

Jestliže pracujete jako zaměstnanec v Ir-
sku, vztahují se na vás irské právní předpisy 
o sociálním zabezpečení a o zdravotním 
pojištění. Vaše účast na pojištění (nemocen-
ském, zdravotním, důchodovém, úrazovém, 

v nezaměstnanosti apod.) se řídí irskými 
právními předpisy. Pokud podle nich účast na 
pojištění vznikla, odvádí se příspěvky na pojist-
né do irského systému sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění, a to podle irských 
právních předpisů. Z irského systému vám 
budou vypláceny případné dávky sociálního 
zabezpečení. 
Po dobu výkonu práce nebo činnosti v Irsku 
se na vás nevztahují české právní předpisy 
o sociálním zabezpečení a zdravotním pojiš-
tění. Nemáte tudíž povinnost odvádět pojistné 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
do českého systému. 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že zahájení 

výkonu práce nebo činnosti v jiném členském 
státě EU jste povinen oznámit české zdravotní 
pojišťovně.
Podrobnější informace naleznete na 
www.cssz.cz, oblast Evropská unie, heslo 
„Povinnosti v nemocenském a důchodo-
vém pojištění před odjezdem do zahraničí 
v souvislosti s ukončením výkonu veškeré 
činnosti/zaměstnání na území ČR“ nebo heslo 
„Příslušnost k právním předpisům“. Informace 
o zdravotním pojištění najdete na www.cmu.cz.

PK

Nabídky a poptávky

v rámci poskytování pod-
pory podnikání nabízíme 
možnost využít poptávky 
a nabídky zahraničních 
firem, které přicházejí do 
databáze Hospodářské 
komory ČR. Najdete je 
na www.komora.cz/ob-
chodni kontakty.

40785 – SRN
Velký německý dodavatel automobilovému 
průmyslu hledá v ČR dodavatele hliníkových 
dílů litých pod tlakem, lisovaných/tažených dílů 
a plastových/elastomerových dílů.
40803 – SRN
Německý internetový obchod s příslušenstvím 
k PC a laptopům (pouze bezdrátové aplikace) 
schání tyto bezdrátové moduly a soupravy pro 
WLAN a UMTS aplikace u výrobců z ČR.
40804 – SRN
Německý výrobce pracovních oděvů hledá 
kooperační partnery pro šití ve mzdě.

40809 – Portugalsko
Řetězec portugalských maloobchodů elektric-
kými spotřebiči do domácnosti hledá kontakty 
na výrobce tohoto zboží.
40815 – Francie
Francouzská firma z oboru obalů hledá doda-
vatele krabic z vlnitého kartonu.

Rubriku připravuje: Antonín Zoul,

Hospodářská komora ČR,

zoul@komora.cz

telefon: 296 646 353

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONNÝCH NOREM

Poplatky
Zákon o správních poplatcích byl během jednoho 
roku 22x novelizován. V publikaci najdete jeho 
úplné znění, dále nový zákon o rozhlasových 
a televizních poplatcích, zákon o místních a soud-
ních poplatcích a prováděcí vyhlášky k těmto 
zákonům. 

(is)

Daně z příjmů 
Aktuální a značně novelizovaný soubor 26 
předpisů (zákony, přehled smluv o zamezení 
dvojího zdanění, vyhlášky a pokyny MF, přehled 
dosud vydaných pokynů řady D) včetně úplné-
ho znění zákona o daních z příjmů, který byl od 
začátku roku již 11x novelizován; změnami byl 
dotčen také zákon o rezervách. Do publikace je 
zařazeno 7 nových pokynů a sdělení vydaných 
ministerstvem financí. 

SERVIS SERVIS

Ve spolupráci s nakladatelstvím Sagit vám přinášíme informace o aktuálně vydaných zákonných normách v úpl-
ném znění. Publikace si můžete objednat prostřednictvím naší redakce na adrese: sanchezova@komora.cz.

Občanský zákoník
Všechny novely jsou zapracované do textu 
podle stavu k 1. 7. 2006. Ke stejnému datu jsou 
v publikaci obsažena také úplná znění dalších 
27 předpisů (měnil se např. zákon o mezinárod-
ním právu soukromém a procesním, o odpo-
vědnosti za škodu způsobenou veřejnou mocí, 
o veřejných dražbách, o sdružování občanů, 
o ochraně osobních údajů a další). 

Občanský soudní řád, Soudní řád správní, 
Rozhodčí řízení, Exekuční řád, Soudní po-
platky ÚZ č. 575
Celkem 23 právních předpisů v aktuálním znění 
včetně zákona o soudních poplatcích, přehledů 
diskontních sazeb, repo sazeb a sazeb odměn za 
zastupování účastníka advokátem nebo notářem. 
Součástí publikace je také vyhláška o jednacím 
řádu pro okresní a krajské soudy („malý o.s.ř.“). 
 

Technické podmínky provozu 
na pozemních komunikacích 
Obsahuje mj. 7 vyhlášek, které specifikují např. 
registraci vozidel technické prohlídky a měření 
emisí vozidel atd., nová je vyhláška o stanove-
ní způsobu a podmínek registrace, provozu, 
způsobu a podmínek testování historických 
a sportovních vozidel. 

Sociální zabezpečení a pojištění 2006 
Z oblasti sociálního zabezpečení a pojištění pro 
rok 2006 je tu 39 předpisů.
 

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!

www.komora.cz/pripominkovani zakonu

Konzultace

Práce v Irsku
Dan Boothby, Computer Press, 249 Kč

Jste student, dělník, prodavač, zdravotník, programátor či nezaměstnaný a hledáte dobře placenou práci v zahraničí? 
Toužíte poznat nové přátele anebo se za získanou mzdu podívat do světa? Pak neváhejte a využijte nabídky zaměstnava-
telů z Irska! V knize se dozvíte například o možnosti krátkodobých brigád, získáte kontakty na pracovní agentury a národní 
instituce, právní a poradenský servis nebo inspiraci pro podnikání v Irsku.

Publikace z nakladatelství Sagit si můžete objednat elektronicky v naší redakci na e-mailové adrese sanchezova@komora.cz, kde vám zajistíme zaslání vybraných titulů na dobírku.
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Zákoník práce v novém kabátu

Základní koncepce nového Zákoníku 
práce

Nejzávažnější změny oproti právní úpravě 
dosud platné, tedy zákonu č. 65/1965 Sb., je 
možné zahrnout do několika bodů:
•  nová úprava pracovněprávních vztahů se 

přibližuje občanskoprávním vztahům tím, že 
umožňuje aplikovat v omezené míře některé 
instituty ( např. zastoupení, právní úkony),

•  dříve základní zásada „co není dovoleno, to 
je zakázáno“ se nahrazuje principem v soula-
du s Listinou základních práv a svobod „za-
městnavatel a zaměstnanec mohou zakládat 
práva a povinnosti, avšak pouze v mezích 
zákona“, pokud tedy zákon něco výslovně 
nezakazuje, je zde dána smluvní volnost 
účastníků pracovněprávních vztahů,

•  součástí nové úpravy je i problematika 
odměňování zaměstnanců a cestovních 
náhrad,

•  úprava rovného zacházení a zákaz dis-
kriminace budou nyní řešeny speciálním 
zákonem,

•  jsou zavedeny některé nové legislativní 
pojmy jako konto pracovní doby, zaručená 
mzda, nově je upraveno rozvázání pracov-
ního poměru, odstupného nebo pracovní 
pohotovosti.

Co se upravuje, závislost práce 
a účastníci

Zákon jasně vymezuje již na počátku, že 
Zákoníkem práce jsou upraveny závislé práce, 
právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí 
s výkonem závislé práce, a upravuje některé 
vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů. 
Novinkou je, že je povinen zpracovávat přísluš-
né předpisy Evropských společenství.
Co se týká závislé práce, je specifikována tak, 
že se jedná o osobní výkon práce zaměst-
nance vůči zaměstnavateli, je vykonávána ve 

vztahu podřízenosti (na rozdíl od vztahů mezi 
podnikateli) podle pokynů zaměstnavatele, 
jeho jménem, za plat, v pracovní době a na 
odpovědnost zaměstnavatele. Chybí-li tedy 
některý z těchto prvků, je potom sporné, zda 
se jedná o závislou práci, nebo vztah zaměst-
navatele a zaměstnance. Za závislou práci se 
považuje také vztah přiděleného zaměstnance 
agenturou práce.
V novém Zákoníku práce je jasně stanoven 
zákaz práce fyzických osob do 15 let věku 
nebo povinných školní docházkou. Je také 
stanoveno, co je povoleno těmto osobám.
Revoluční novinkou je, že práva nebo povin-
nosti v pracovněprávních vztazích mohou být 
upraveny odchylně, jestliže to Zákoník práce 
výslovně nezakazuje, nebo z povahy jeho 
ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné 
odchýlit. Odchylka však logicky není možná 
u aplikace ustanovení z občanského zákoníku 
a náhrady škody. Odchýlení je možné, jde-li 

o odchýlení ve prospěch zaměstnance.
Účastníky pracovněprávních vztahů jsou 
zaměstnanci a zaměstnavatelé a jejich právní 
postavení se řídí občanským zákoníkem, jakož 
i právní úkony činěné právnickými osobami. 
Zastoupení je nyní také upraveno občanským 
zákoníkem.

Základní zásady

Zaměstnavatel musí zajistit zaměstnanci rovné 
zacházení, musí dodržovat zásadu stejné 
mzdy a jiných peněžitých plnění za stejnou 
práci, platí pro něj zákaz jakékoli diskriminace 
i osob ucházejících se o zaměstnání a nesmí 
zaměstnanci ukládat za porušení povinností 
peněžité postihy s výjimkou náhrady škody. 
Pojem přímé diskriminace, nepřímé diskrimina-
ce, sexuálního obtěžování a navádění k diskri-
minaci upravuje zvláštní právní předpis.

Vznik a zánik pracovního poměru

Dosud Zákoník práce neřešil žádné tzv. před-
smluvní vztahy, t.j. právní vztahy vznikající při 
obsazování míst na základě výběrového řízení. 
V souvislosti s výběrovým řízením může tedy 
zaměstnavatel požadovat od zaměstnance jen 
údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. Pracovní smlouva 
je nyní povinně sjednávána v písemné formě, 
a to i v případech, kdy je pracovní poměr 
uzavřen na kratší dobu než 1 měsíc. 
Malá změna nastala i u zkušební doby. Ta 
může být nyní uzavírána i se zaměstnanci, 
jejichž pracovní poměr musí být založen 
jmenováním. 
U skončení pracovního poměru je novinkou 
to, že pracovní poměr cizince, který není 
občanem EU a ani jeho rodinným příslušníkem 
končí dnem, kdy má skončit jeho pobyt na 
území, nebo uplynutím doby, na kterou bylo 
vydáno povolení o zaměstnání, nebo právní 

Tak to tady máme... To, co se připravovalo dlouhou dobu a stalo se 
předmětem nesčetných diskuzí, připomínek i kritiky. Všichni se sna-
žili nějakým způsobem si přihřát „svoji polívčičku“, zapracovat něco 
svého, orgány Evropské unie tlačily na kompatibilitu s jejich zákono-
dárstvím, mnoho poslanců se velmi snažilo... A co z toho všeho vyšlo? 
Seznamme se s nejdůležitějšími odchylkami a změnami a s konečným 
úsudkem nějakou dobu vyčkejme. Praxe nechť ukáže životaschopnost 
této úpravy. Norma vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2007, a nahrazuje 
tak bezmála 42 let starý Zákoník práce, ale i další normy jako zákon 
o mzdě apod.

mocí rozsudku o vyhoštění cizince. Zaměstna-
vatel je povinen oznámit úřadu práce rozvázání 
pracovního poměru s osobou se zdravotním 
postižením.
U dohody o rozvázání pracovního poměru je 
povinná jenom písemná forma a to pod sankcí 
neplatnosti. Výpovědní doba je nyní jednotně 
dvouměsíční a zaměstnavatel může dát výpo-
věď pouze z důvodů uvedených v zákoníku. 
To bylo kritizováno zaměstnavatelskými svazy, 
které takovouto možnost požadovaly. A nyní 
pozor! Nový zákoník zrušil povinnost zaměst-
navatele v souvislosti se skončením pracovního 
poměru z podnětu zaměstnavatele nabídnout 
zaměstnanci jiné vhodné zaměstnání nebo jiné 
místo výkonu práce, a to i osobám se zdra-
votním postižením, osamělým zaměstnancům 
nebo těm, kteří nejsou zajištěni důchodem.

Odstupné, dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, pracovní konto

Zde zaznamenáváme dvě významné rány pro 
zaměstnavatele: při rozvázání pracovního po-
měru z tzv. organizačních důvodů ať výpovědí, 
nebo dohodou má zaměstnanec nově nárok 
na 3násobek průměrného výdělku. Při od-
stupném ze zdravotních důvodů v souvislosti 
s pracovním úrazem či s nemocí z povolání 
mu však náleží 12násobek průměrného 
výdělku. U dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, tedy dohody o provedení 

práce a dohody o pracovní činnosti, dochází 
ke zvýšení rozsahu hodin na které lze dohodu 
uzavřít, a to ze 100 na 150 hodin.
Zcela novou kategorií jsou tzv. konta pra-
covní doby. Konta pracovní doby se uplatní 
při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 
a uplatní se za předpokladu souhlasu zaměst-
nance. Konto pracovní doby, při kterém za-
městnavatel sleduje a eviduje týdenní pracovní 
dobu, počátek a konec směny, má umožnit 
zaměstnavateli pružně reagovat na potřeby 
podnikatelské činnosti i činnosti zaměstnanců 
a zákonnou pracovní dobu vyrovnat v období 
26, maximálně 52 týdnů.

Překážky v práci, mateřská dovolená

Překážky v práci úzce souvisejí s nově přijatým 
zákonem o nemocenském pojištění. Náhrada 
platu za první dny pracovní neschopnosti pla-
cená zaměstnavatelem bude poskytována za 
pracovní dny. Dosud tomu bylo za kalendářní 
dny. Za první 3 dny vyplatí zaměstnanci 30 % 
průměrné mzdy, za 4. až 14. den 69 % prů-
měrného výdělku, přitom v případě nedodržení 
režimu dočasně neschopného pojištěnce má 
možnost neposkytnout zaměstnanci náhradu 
mzdy. 
Mateřská dovolená v délce 37 týdnů napříště 
již náleží pouze zaměstnankyni, která porodila 
dvě nebo více dětí. Osamělé matky se tak již 
budou muset spokojit pouze s 28 týdny.
Vzhledem k významu nového Zákoníku práce 
a jeho obsáhlosti si dokončíme jeho výklad 
v příštím čísle, kde probereme otázky mzdy 
a platu, náhrad poskytovaných v souvislosti 
s výkonem práce, odpovědnosti za škodu, 
informování o pracovněprávním vztahu, rady 
zaměstnancům a závěrečná ustanovení.

Předpisy upravující problematiku 

1) Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
2) Zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce 

Miroslav Kalous

autor je právník, působí v oblasti poradenství

Podnikatelé – od 1. 8. 2006 snadněji s úřady
V několika minulých letech se Hospodář-
ská komora ČR ve spolupráci s příslušnými 
ministerstvy snažila začlenit do legislativního 
procesu nejzávažnější připomínky malých 
a středních podniků a osob samostatně výdě-
lečně činných, a ulehčit tak byrokratický mo-
loch povinností nanášený každý rok na bedra 
podnikatelů. Pokud jste pravidelní a pozorní 
čtenáři našeho časopisu, mohli jste se v mi-
nulých číslech dozvědět, že takovéto ulehčení 
pro podnikatele po společných jednáních HK 
ČR a zástupců vlády je na cestě. 
Nyní je novela živnostenského zákona 455/
1991 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 
214/2006 ( sledujte rubriku Vyšlo ve Sbírce...) 
na světě a vstoupila v platnost dnem 1. 8. 
2006. S krátkým odstupem času ji můžeme 
vyhodnotit. 

Co nám tedy nového přinesla?
Především pro drobné podnikatele a malé 
a střední firmy přinesla významnou úsporu 
času tím, že byla zřízena „Centrální registrač-
ní místa“ (dále jen CRM) při živnostenských 
úřadech. Podnikatelé tak mohou počínaje 
dnem 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatel-

ské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny 
instituce, registraci pro daňové účely, evidenci 
pro účely sociálního zabezpečení, zdravotního 
pojištění, oznamovací povinnost vůči úřadům 
práce přímo na živnostenském úřadu. K ta-
kovémuto postupu podnikatel vyplní jednotný 
formulář vydaný Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu ČR, živnostenský úřad poté rozešle tyto 
údaje všem příslušným úřadům veřejné správy, 
neodpovídá však za správnost vyplněných 
údajů pro jiné správní orgány.

A jaké jsou další nejdůležitější změny 
v podnikání?
Fyzická osoba, která podniká na území ČR, 
musí prokazovat (např. při ohlášení nové živ-
nosti), že nemá daňové nedoplatky, nedoplat-
ky na sociálním zabezpečení a pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění. Pochopitelně také 
musí prokazovat svoji bezúhonnost (výpisem 
z Rejstříku trestů). Pokud tyto náležitosti ohla-
šovatel nedoloží, musí si fakta o bezdlužnosti 
a beztrestnosti ověřit sám živnostenský úřad 
na příslušných úřadech. Pokud živnostenský 
úřad prostřednictvím CRM podá přihlášky 
a ohlášení nebo výzvy k doložení skutečností 

u příslušných úřadů, musí tak učinit do pěti 
pracovních dnů.
Další vylepšení zaznamenáváme u právnických 
osob. Tyto nemusí ustanovovat odpovědného 
zástupce u živností volných. Ke zpřísnění do-
chází pouze u zástaváren a prodeje použitého 
zboží, kde musí být v každém okamžiku v pro-
vozovně přístupná evidence zboží. Vláda ČR 
si také vyhradila právo vydat seznam živností, 
které nemohou provozovat fyzické osoby bez 
bydliště na území ČR nebo EU, nebo osoby, 
které nejsou rodinnými příslušníky občana 
EU. Bude však sledovat vývoj na trhu práce 
a podle okolností zasáhne při zpřísnění nebo 
zmírnění požadavků na pobytové povolení. 
A připravují se další legislativní změny, které 
usnadní styk s obchodními rejstříky, katast-
rálními úřady, Rejstříkem trestů a dalšími ote-
vřenými centrálními evidencemi. O tom však 
budeme informovat, jakmile bude vše jasné 
a schválené. A můžeme se těšit! Byrokratický 
kůň nyní řehtá již méně. 

Miroslav Kalous,

autor je právník, působí v oblasti poradenství

LEGISLATIVA LEGISLATIVA



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

KAUZY

Ohlasy a trestní oznámení 
v kauze Podvodné inzeráty 

Hospodářská komora ČR se snaží pomoci 
podnikatelům postiženým nekalým soutěžním 
jednáním katalogových společností. Uspořá-
dala již dva semináře o katalogových firmách 
a oficiální cestou se obrátila na rakouskou, 
švýcarskou a španělskou obchodní komoru.
V návaznosti na tyto aktivity přišlo na adresu 
sídla hospodářské komory od několika společ-
ností vyrozumění o podání trestního oznámení 
na švýcarskou katalogovou společnost EU-

CODATA. Mimo jiné i dopis firmy COMPLET, 
spol. s r.o., která ve svém trestním oznámení 
Policejnímu prezidiu ČR zmiňuje i Hospodář-
skou komoru ČR, a to pochvalně:
„Řada stejně postižených českých podnika-
telů se obrátila na švýcarskou hospodářskou 
komoru v Luzernu, Sdružení na ochranu 
spotřebitelů i na Hospodářskou komoru ČR, 
která jediná českým podnikatelům poskytla 
širší pomoc, k danému tématu zajistila opako-
vaně seminář, kde se postižení měli možnost 
setkat.“ Dále je v dopise uvedeno, že jednatel 
další postižené firmy Selectra, spol. s r.o. 
Jaroslav Bílek na webových stránkách 
www.selectra.cz uvádí získané informa-
ce, shromáždil kontakty na minimálně 42 
poškozených společností v České republice. 
Jejich jména na stránkách neuvádí, nicméně 
jen během druhého červnového týdne došla 
na adresu úřadu HK ČR desítka žádostí firem 
o pomoc a součinnost. Všechny tyto společ-
nosti se již připojily k trestnímu oznámení na 
Eucodata: například už zmiňovaná firma 
COMPLET, spol. s r.o., Bezva spol, s.r.o., 
SPUR, a.s., Imaging Systems, s.r.o., 
AUTOSPED JABOR spol. s r.o., ALVA REAL, 
s.r.o. a další.
Jaroslav Bílek sdělil, že v červnu proběhl v Že-
nevě soud ve věci odvolání firmy Selectra proti 
původnímu rozsudku (jenž byl ve prospěch 
firmy Eucodata). Soud na základě odvolání 
rozhodl nyní obráceně a anuloval původní 
rozsudek. „Mám pochopitelně radost, pocit 

menšího drobného vítězství, ale nikoli totální-
ho, neboť jsem od známých slyšel, že 
firma Eucodata se s výsledkem nechce 
smířit a znovu nás prý zažaluje,“ uvedl pro 
Komoru.cz. Jaroslav Bílek, ale dodal, 
že nechce předbíhat událostem.

Podaří se společná věc?

Poškození se rovněž obrátili na švýcarské mi-
nisterstvo hospodářství v Bernu na tzv. SECO 
State Secretariat for Economic Affairs. Na 
tomto úřadu se již začali zabývat podobnými 
podvodnými obchodními praktikami jiných fi-
rem, EUCODATA však doposud zůstala nedo-
tčena, neboť „počet poškozených daný orgán 
nepřesvědčil o pravidelnosti takového jednání,“ 
uvádí se v dopisu. Je zarážející, kolik pode-
zření ze spáchání trestného činu podvodu 
bude muset být ještě ohlášeno, aby se začalo 
uvažovat o řešení a postizích! Potěšující je, že 
i díky seminářům pořádaným Hospodářskou 
komorou ČR několik postižených společností 
dokázalo najít společný postup, jak se bránit. 
„Rádi pomůžeme každému, kdo by se chtěl 
také připojit, a zašleme mu vzorový text s po-
drobným návodem,“ uvedl pro Komoru.cz. 
obchodní ředitel firmy Complet Jiří Mokošín.

Táňa Švrčková

Foto: Ablestock

V červnovém čísle našeho časopisu jsme v článku 
Podvodné inzeráty a jak se bránit již podruhé 
informovali o podvodných praktikách některých za-
hraničních katalogových firem. Pro nemalý zájem 
o kauzu v referování pokračujeme.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) informuje, že u Obvodního stát-
ního zastupitelství pro Prahu 5 je možné se připojit k trestnímu ozná-
mení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu v souvislosti 
s obchodními praktikami zástupců jiné švýcarské obchodní společ-
nosti, Intercable Verlag AG. Podle informací dostupných SOS podalo 
trestní oznámení ve spojení s nekalými aktivitami této zahraniční 
společnosti v ČR již více než 300 převážně podnikatelských subjek-

tů. To je přitom zatím jen zlomek z celkového počtu poškozených. 
SOS upozorňuje, že možnost podání trestního oznámení k OSZ pro 
Prahu 5 (spisová značka ZN 52/2006), ale i k jiným orgánům činným 
v trestním řízení, je otevřena i pro poškozené praktikami obchodních 
zástupců společností EUCODATA S.A., Construct Data Verlag A.
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Společnost s r.o. zabývající se výrobou 
a opravou strojů a zařízení pro určitá hospo-
dářská odvětví chce vyslat své zaměstnance 
(2 osoby) do Rakouska na 7 dní a dotazuje se, 
co k tomuto kroku musí zajistit, jaké formuláře 
vyplnit a kde tyto povinnosti vyřídit. Charak-
teristika práce: montáž porodních kotců ve 
stájích pro prasata. V tomto případě se jedná 
o tzv. vyslání zaměstnanců. Pokud chce 
firma své zaměstnance vyslat na montáž do 
Rakouska, je pro ni rozhodující její oborové 
zařazení činnosti podle tzv. EU-NACE.  

POTVRZENÍ O VYSLÁNÍ

Skutečnost o vyslání pracovníků za účelem 
poskytnutí služby na území Rakouska je nutno 
nahlásit ještě před zahájením prací regionální 
úřadovně Služby pracovního trhu (Arbeits-
marktservice). Tato úřadovna pak během 
šesti týdnů vystaví potvrzení o provedeném 
nahlášení (tzv. Entsendebestätigung). Ohlášení 
může učinit jak samotný vysílaný zaměstna-
nec, tak zaměstnavatel, či dokonce příjemce 
dotčené služby. Podmínky vystavení potvrzení 
o vyslání jsou stanoveny velmi striktně. Vyslaný 

pracovník musí především být alespoň jeden 
rok ve skutečném trvalém pracovním pomě-
ru ke svému zaměstnavateli. Příslušný úřad 
dále zkoumá, zda-li jsou dodrženy rakouské 
mzdové a pracovní podmínky, jakož i předpisy 
o sociálním pojištění. Potvrzení o vyslání může 
být vystaveno na dobu 6 měsíců, případně 
prodlouženo o dalších 6 měsíců, nejvýše však 
na dobu poskytování dané služby. 
Webové stránky rakouského Servisu trhu 
práce a další kontakty naleznete na adrese: 
http://www.ams.or.at/.

 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Vyslaní zaměstnanci musí mít určenu tzv. 
příslušnost k právním předpisům o sociálním 
zabezpečení. Tato příslušnost stanovuje, že 
ačkoliv pracovníci pracují fyzicky v cílové zemi 
(Rakousko), vztahují se na ně právní předpi-
sy o soc. zabezpečení vysílající země (ČR). 
Zaměstnavatel kontaktuje místně příslušnou 
správu sociálního zabezpečení v ČR se 
žádostí o vystavení formuláře E 101. Tímto 
formulářem mezi sebou komunikují správy 
sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích 

EU. V tomto případě se bude jednat o vyslá-
ní zjednodušeným způsobem, jelikož doba 
vyslání nepřesahuje dobu 3 měsíců. Podmínky, 
které musí být splněny, jsou volně přístupné na 
webových stránkách České správy sociálního 
zabezpečení: http://www.cssz.cz/evropska_
unie/prislusnost.asp.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Vyslaní pracovníci by při výkonu práce měli 
mít s sebou i tzv. Evropskou kartu zdravotního 
pojištění (modrá plastová, o rozměru kreditní 
karty), která zajišťuje bezplatnou neodklad-
nou zdravotní péči. Pokud ji ještě nemají, 
bude nutné, aby kontaktovali svou zdravotní 
pojišťovnu. Zdravotní pojišťovna kartu vydá, 
případně vystaví potvrzení dočasně nahrazující 
evropský průkaz.

DOTAZY
Vybrali jsme pro vás některé zajímavé dotazy z modulu Garantované 
informace IS InMP, které vám mohou být v podnikání užitečné.

Uvádíme některé z úspěšných příkladů 
podnikání s InMP

Rada nad zlato

Na Informační místo pro podnikatele v Turno-
vě zavítala začínající podnikatelka Vladimíra 
Hofmanová. O činnosti Informačního místa 
pro podnikatele se dozvěděla z propagačního 
letáku a rozhodla se, že této bezplatné služby 
pro začínající a již fungující malé a střední 
živnostníky využije.

Paní Hofmanová chtěla provozovat ubytová-
ní, zprostředkování obchodu a služeb, speci-
alizovaný maloobchod a do budoucna měla 
v plánu otevření bufetu. Protože s podniká-
ním neměla žádné zkušenosti, potřebovala 
veškeré informace, které se týkaly zahájení 
podnikání a pak již vlastní realizace. Pracovni-
ce InMP podala žadatelce patřičné informace 
a zprostředkovala konzultaci na Živnosten-
ském úřadu v Turnově. 

Tazatelka měla dále několik dotazů, které se 
týkaly finančních záležitostí, jako je vedení 
účetnictví, placení DPH, podnikání v prvním 

roce ve ztrátě, zařazení dokladů do podnikání 
před zahájením, vložení auta do podnikání 
atd. S těmito dotazy se pracovnice InMP 
obrátila na Oborové koordinační místo – po-
radenství a speciální činnosti, kde byly dotazy 
obratem zpracovány a dál předány začínající 
podnikatelce elektronicky. Klientka poté přišla 
osobně poděkovat za vstřícnost a ochotu 
a byla velice ráda, že se mohla na Informační 
místo pro podnikatele obrátit, protože zde 
získala cenné informace, a mohla tak vstoupit 
s větším přehledem do podnikání.

Dagmar Paštiková,
InMP Turnov

Design a čokoláda

Firma působící v oblasti výroby čokolády 
a cukrovinek se obrátila na Regionální infor-
mační místo pro podnikatele v Kuřimi s obec-
ným dotazem na možnost získání dotace pro 
svou výrobní činnost. Po konzultaci výrobního 
programu došli zástupci firmy spolu s pracov-

nicí RM Kuřim k závěru, že je možné využít 
program Design, protože firma zabývající se 
výrobou čokoládových figurek pravidelně 
dvakrát ročně (Vánoce, Velikonoce) značně 
investuje do obměny vzhledu obalů svých 
výrobků. 
Po důkladném prostudování podmínek 
programu se pracovnice InMP nejprve 
spojila s designérem, který pro firmu pracuje, 
a zjistila, že splňuje podmínky pro vstup do 
databáze designérů DC ČR. Jeho registrací 
byl splněn první požadavek programu. Majitel 
poté s pomocí InMP vyplnil příslušné formu-
láře včetně všech povinných příloh. Žádost 
byla úspěšně přijata a firma získala finanční 
příspěvek na tvorbu kvalitních obalů svých 
výrobků. Společnost se tak na základě dobré 
spolupráce s InMP přesvědčila o prospěš-
nosti informací a služeb poskytovaných pro-
střednictvím InMP a stala se novým členem 
OHK Brno-venkov.

Naděžda Šiblová, InMP Kuřim

Váš příběh...

Vy se ptáte, my odpovídáme – vše online
V minulém čísle jsme na tomto místě uvedli 
výsledky ankety, ve které byla položena otáz-
ka: „Jaký způsob podání dotazu na Informační 
místo pro podnikatele byste preferovali?“ 
Nejvíce respondentů (34 %) tehdy uvedlo, že 
by upřednostnili možnost využití webového 
rozhraní.

Elektronický formulář pro zadání jakéhoko-
liv dotazu souvisejícího s podnikáním, který 
najdete na adrese http://inmp.komora.cz, je 
podnikateli již hojně využíván. Pro ty, kteří ještě 
váhají, nebo naši službu zatím nevyužili, přiná-
šíme několik ukázek vašich požadavků:

•  Naše firma spolupracuje s německým zákaz-
níkem na projektech v Číně. Dostali jsme na 
vyplnění dotazník, který je v příloze. Rádi by-
chom věděli, zda se uvedená německo-čín-
ská dohoda vztahuje i na pracovníky české 
firmy pracující pro firmu německou v Číně. 

•  Ráda bych si zřídila provozovnu na stříhání 
a úpravu psů, tedy jakýsi „kosmetický salon 
pro psy“. Živnostenský list na tuto činnost 
mám. Jen nevím, jak tuto provozovnu vyba-
vit, aby splňovala veškerá hygienická nařízení 
a popř. i další podmínky, pokud jsou někým 
takové stanoveny. Popřípadě, kde takové 
podmínky mám hledat. 

•  Vůbec jsem netušila, že existuje takováto 
možnost pomoci pro podnikatele, jsem 
velice mile překvapena. Potřebovala bych 
tedy vědět, jak mám postupovat, pokud 
chci zřídit internetový obchod, respektive, 
jaký typ živnostenského oprávnění potřebuji, 
protože půjde o koupi a následný prodej 
zboží, potřebuji další živnostenský list, jaký? 
Mohu podnikat na jméno, nebo už musím 
mít firmu, tedy registrovat její jméno? Pokud 
zatím budou nízké výdělky, ještě nepotřebuji 
registrační pokladnu, že? Pokud získám 
v rámci objednávky od zákazníků jejich data, 
musím se už registrovat na úřadu pro ochra-
nu osobních dat? 

mj

Registrace k podnikání na jednom místě

Dne 1. srpna 2006 nabyla účinnosti novela živnosten-
ského zákona, která umožnila zahájení plného provozu 
Centrálních registračních míst (CRM) při obecních živ-
nostenských úřadech. Podnikatelům tak ubude složité 
vyřizování administrativních náležitostí, vše mohou za-
řídit na jednom místě.

Podnikatelé mohou využít CRM vedle ohlá-
šení živnosti, resp. podání žádosti o koncesi 
rovněž k podání přihlášky k daňové registraci, 
důchodovému pojištění a nemocenskému 
pojištění, oznámení zahájení samostatné 
výdělečné činnosti, vzniku volného pracov-
ního místa a podání oznámení podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Podnikatelé 
se tedy mohou registrovat k podnikání, příp. 
provést změny v registraci, na jediném místě 
prostřednictvím jednotného registračního 
formuláře. CRM postoupí uvedená podání do 
pěti pracovních dnů příslušným úřadům, které 
již vyřizují další náležitosti.
 
Nová zákonná úprava umožňuje dálkový přístup 
ke sdílení informací. Mezi úřady se vytváří 
elektronický komunikační kanál. Aktuálně je 

již Registr živnostenského podnikání elektro-
nicky provázán s Rejstříkem trestů. Postupně 
budou napojeny i další informační systémy tak, 
aby byl přenos dat rychlý a zároveň bezpeč-
ný. CRM tímto způsobem ušetří podnikateli 
nejen cesty na ostatní instituce, ale také čas 
při předkládání dokladů pro samotný živnos-
tenský úřad, jako jsou výpis z Rejstříku trestů 
a prokázání tzv. bezdlužnosti vůči finančním 
úřadům a České správě sociálního zabezpe-
čení. Uvedené doklady si může vyžádat přímo 
CRM a podnikatel je již nemusí předkládat. 
Například u prokázání bezdlužnosti je tento 
doklad vystaven příslušným finančním úřadem 
ve lhůtě třiceti dnů, zatímco CRM jej získá ve 
lhůtě sedmi dnů. Výpis z Rejstříku trestů pak 
ověří CRM v podstatě okamžitě pomocí komu-
nikace Registru živnostenského podnikání 

s databází Rejstříku trestů. Zkrácení celého 
procesu vstupu do podnikání tedy může být 
poměrně výrazné.

Z dosavadní krátké zkušenosti vyplývá, že 
přechod na nový systém probíhá bez větších 
problémů. Celý projekt, vypracovaný minis-
terstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s ostatními rezorty a zástupci podnikatelů 
v čele s Hospodářskou komorou ČR, tak 
úspěšně naplňuje původní společný cíl. 

Martin Turnovský,

ředitel sekce rozvoje podnikatelského prostředí

a konkurenceschopnosti

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Na CRM lze, ve spojení s ohlášením živnosti, podáním žádosti o koncesi či nahlášením příslušné změny v oprávnění, provést 

- daňovou registraci, 

- oznámení, resp. přihlášku k sociálnímu pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

- nemocenské pojištění, 

- registraci týkající se zdravotního pojištění, 

- ohlášení volného pracovního místa.

PODNIKÁME S InMP
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Co znamená historická krajka pro vaši 
tvorbu?
Celý život studuji zákonitosti a historické mate-
riály předtkalcovských, tkalcovských, prýmkař-
ských, vyšívačských a krajkářských technik. 
Obdržela jsem dlouhodobější stipendia od 
francouzské a belgické vlády, další příležitostí 
k poznávání byly cesty na instalace výstav 
mých i českých krajek, dále pak přednášky 
a výstavy pro Světovou radu řemesel v Irsku, 
Dánsku, Norsku, Španělsku. Byly to pro mne 
obrovské šance v době, kdy se nedalo volně 
cestovat a studovat současné řemeslo a jeho 
historii. 
Podrobná znalost historické krajky pro mne 
znamená pochopení veškerých zákonitostí 
každého z jejích druhů, protože jsou složitější 
než u ostatních textilií. Znalost historické krajky 
a zvládání všech krajkářských technik mi 
dovoluje se svobodně vyjadřovat. Je to asi tak, 
jako když se dobře naučíte cizí jazyk a můžete 
bez zábran vnímat obsah. Vyjadřuji-li nějakou 
myšlenku v paličkované krajce, pak myslím 
v zákonitostech paličkované krajky. Nelepím ji 
dohromady, jako kdybyste otrocky překládali 
text s pomocí slovníku. Je rozdíl, když máte 
realizovat krajku podle vlastního návrhu, nebo 
tvořit návrh pro realizaci jinou nebo zhoto-
venou dalšími osobami. Zákonitosti dané 
možnostmi techniky se musí vždy dodržet, ale 
výsledné zpracování je jiné. Pro Ustředí lidové 
umělecké výroby jsem v letech 1965–1985 vy-
tvořila na dva tisíce návrhů krajek všech druhů: 
paličkovaných, šitých, vázaných i síťovaných. 
Bylo to v době, kdy se v ÚLUV organizovala 
činnost všech lidových uměleckých výrobců, 
stejně jako uměleckých řemeslníků v Ústředí 
uměleckých řemesel, podporovaných zákony. 
Trestuhodná chyba nastala pro veškerá 
řemesla, a zvláště krajku, zrušením přísluš-
ných zákonů. Ochranu a podporu krajky nám 
UNESCO a celý svět záviděly. Zároveň lituji 
také zániku časopisu Umění a řemesla, který 
byl velkou oporou pro výtvarníky a řemeslníky 

všech profesí. Časopis nás seznamoval s dě-
ním ve světě a svět informoval o naší existenci. 

Co považujete osobně za základ české 
krajky jako řemesla a umění? 
Bez důkladného poznání díla Emilie Paličkové, 
Marie Serbouskové-Sedláčkové a Boženy 
Rothmayerové by znalost historické krajky byla 
neúplná. Tyto tři velké ženy můžeme považo-
vat za zakladatelky nebývalého úspěchu české 
krajky 20. století ve světě. Měli jsme výborné 
vzdělávací ústavy na středních školách a od 
roku 1946 i vysokoškolské vzdělávání, ale 
také samotné řemeslo mělo dobré vedení 
v kurzech. Tradice od dob Marie Terezie přes 
Wiener Werkstätte pokračovala ku prospěchu 
tohoto uměleckého řemesla. Myslím, že svět, 
který neměl tak výrazné příklady a možnosti, 
tak dobré odborné a výtvarně všestranné 
vzdělávání jako my, stále řeší problémy, které 
má česká krajka už dávno za sebou. V mé 
práci mi pomohlo, že jsem základní zručnost, 

kterou rozvíjím doposud, nabyla již v mateřské 
škole. Na tehdejší Průmyslové škole bytové 
tvorby (dnes Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Praze na Žižkově) jsem studovala 
řezbářství u profesora Kmenta. Tento obor 
mi pomohl rozvinout sochařské cítění, které 
uplatňuji v plastických a prostorových formách 
tvorby, ve svých reliéfech, instalacích a „pro-
středích“ (prostorových kompozicích), kterým 
se věnuji už od šedesátých let.

Jaká je situace krajky v současnosti 
a jaké jsou podle vašeho názoru mož-
nosti další existence tohoto uměleckého 
řemesla?
V současné době můžeme na výstavách vidět 
mnoho krajek „déjà vu“ – opakující již vytvoře-
ná díla. Paličkovaná krajka má tolik možností, 
že to tvůrci nemají zapotřebí. Je jen třeba umět 
se paličkovanou krajkou vyjádřit a zpodobit 
to, co autor sám cítí. Dalším nešvarem pro 
krajkářské řemeslo je šíření velmi špatných 
podvinků (nákresů se vzory), a to ve dvou ča-
sopisech a mnoha kurzech. Není zákon a není 
možná obrana těchto nepoučených krajkářek. 
Šíří tak i nevědomky špatné jméno české kraj-
ky po světě. Citelnou ztrátou bylo také zrušení 
odborné krajkářské školy v nejvýznamnějším 
centru našeho řemesla, ve Vamberku, kde nyní 
výroba krajky upadá. Dále je také podle mého 
názoru velkou chybou, že žádná z vysokých 
škol se speciálně krajkou nezabývá. Vysoko-
školské studium však většinou předpokládá 
již velkou řemeslnou zručnost, nebo by mělo 
během šesti let dávat výtvarníkům prostor 
k jejímu získání.

S jakými problémy se setkáváte při 
restaurování historických krajek?
Celý život se věnuji také restaurování textilií. 
Díky svým textilním znalostem, včetně předení 
a barvení přírodními barvami, schopnosti 
zkonstruovat si veškeré potřebné pomůcky, 
nemám žádné neřešitelné problémy. V okam-

Do říše textilií patřila odedávna také krajka, která se rozšířila 
se španělskou módou ve druhé polovině 16. století do šlechtic-
kých kruhů, později také do lidového kroje a selských domác-
ností. V první polovině 20. století se odpoutala od oděvu a stala 
se samostatným oborem užitého umění. Umělecká díla z krajky 
v návaznosti na tradici tohoto uměleckého řemesla vytváří u nás 
především Ludmila Kaprasová, která s nimi reprezentuje českou 
kulturu v různých evropských zemích.

žiku, kdybych něco nevěděla, vím, kde 
potřebnou informaci najdu. Např. v tomto roce 
to byl problém potažení velké textilní pozdně 
gotické plastiky Ukřižovaného na kasuli z To-
vačova pro jedinečnou expozici Arcidiecézního 
muzea v Olomouci. Daří se mi objevovat nové 
technologické postupy, ale také sestrojovat již 
zapomenuté středověké textilní pomůcky.

Kterým směrem zaměříte svou vlastní 
tvorbu v oblasti krajky?
Chci se vrátit k vyjadřování paličkovanou kraj-
kou. Práce touto technikou je však náročnější 
než krosienka (krajka na rámu), která se tvoří 
podle návrhu zrcadlově, a tak je časově méně 
náročná. Jsem každoročně vyzývána k účasti 
na několika výstavách, kde se očekává monu-
mentální práce. I nadále se však budu věnovat 
také šité krajce, v níž tvořím soustavně již od 
roku 1964 náhrdelníky pro řadu soukromých 
galerií. V paličkované krajce jsou to zejména 
bytové doplňky (v rozměrech asi 30 x 70 cm) 
do prodejních galerií. 

Co byste chtěla vzkázat vašim 
následovnicím?
Měly by vždy jít svojí vlastní cestou. A vyva-
rovat se „déjà vu“, které mělo hlavní podíl na 
tom, jak neslavně dopadlo letošní 3. bienále 
krajky ve Vamberku. Měly by si postupně 
osvojovat více krajkářských technik. Potřebná 
řemeslná zručnost se dostaví až s postupují-
cími léty vytrvalé práce. Z minulosti je známo, 
že vyučení zručné krajkářky trvalo sedm let. 
Je dobré nepřestat se vzdělávat. Studijního 
materiálu ke krajce je u nás i ve světě do 
konce našich životů. Své kroky je však třeba 
vést s rozmyslem a nic neuspěchat. A neza-
pomenout, že v krajce se vyplácí poctivost. 
Výtvarníků, kteří se zabývají krajkou, nebylo ni-
kdy mnoho, jen asi patnáct. Věřím, že se opět 
najdou umělci, kteří svůj život obětují krajce. 
Její technika může vyjádřit plošné i sochařské 
cítění a poskytuje neomezené možnosti výšky, 
šířky i hloubky. Má své uplatnění v miniatuře, 
šperku, oděvu, interiéru i exteriéru. Je jen třeba 
vědět, jak na to a nenechat se svést k laciné-
mu efektu dnes tolik uplatňovaných nekvalitně 
provedených prací, jak říkám „potahanin“.

Miloslav Vlk, viceprezident 

sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea 

Foto: archiv Ludmily Kaprasové 

KOUZLO Z KRAJKY STVOŘENÉ

aTradice krajkářství u nás

16. století –  Je doložena existence prvních krajkářek v českých zemích. Řemeslo navá-
zalo na dávnou tradici předcházejících technik sahající až do pravěku. Pro 
náročné oděvy šlechty a bohatého měšťanstva se také krajky dovážely ze 
západní a jižní Evropy.

 1564 –  Český sněm zakazuje hojné používání krajek ke „košilím“ a předpisuje jejich 
užívání pro šlechtu a pro sedláky.

 1587 –  Císař Rudolf II. vydal povolení k usazování výrobců krajek v Hostouni na 
Šumavě. Další oblastí bylo Krušnohoří.

 1627 –  Magdalena Grambová zavedla na svém panství paličkování flanderských 
krajek pro ženy a dívky jako robotní povinnost. Vamberk se stává význam-
ným výrobním střediskem. 

18. století –  Paličkované krajky se zhotovovaly také z kovových vláken (zlatého a stříbr-
ného dracounu) zejména na šlechtické oděvy a církevní textilie, od druhé 
poloviny 18. století se objevují také v oděvu bohatých sedláků.

 1767 –  Marie Terezie povolala do Prahy z Nizozemí učitelku pro zdokonalení domá-
cí výroby krajek.

 1816 –  Hrabě Josef z Auerspergu zavedl v Čechách šitou krajku, která se vyrábě-
la zejména v Krušnohoří. Krajka se rozšířila během 19. století do lidových 
domácností v českých zemích. 

 1889 – Ve Vamberku byla založena městská, později státní krajkářská škola.
 1919 –  V Praze byl založen Státní ústav školský pro domácký průmysl. Jeho profe-

sorkou se stává Marie Paličková.
 1925 –  Marie Paličková, Marie Serbousková-Sedláčková a Božena Rothmayerová 

získaly na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži Grand-prix. 
Krajka se tehdy stala pozoruhodným výtvarným oborem.

 1946 – Bylo založeno výrobní družstvo Vamberecká krajka ve Vamberku. 
 1958 –  Česká a slovenská krajka vzbudila velkou pozornost na Světové výstavě 

v Bruselu.
 1983 –  Ludmila Kaprasová byla poctěna cenou Zlatá palička za prostorový objekt 

Nebořme katedrály.

Ukázky z jedinečné tvorby Ludmily Kaprasové.
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Svatba jako
z pohádky

Kdo se nerozhodne žít až do smrti ve volném 
svazku, k tématu svatby se minimálně jeden-
krát za život dostane. Nejrůznější svatební 
agentury mu dnes nabízejí výběr z mnoha 
možností. „In“ jsou svatby v parcích, zahra-
dách, na zámcích a hradech. Přes zastupi-
telské úřady naší země je možné domluvit 
si svatbu kdekoli na světě. Například i na 
prosluněné karibské pláži. Vstoupit do svazku 
manželského lze i v balonu, letadle nebo na 
vrcholku hory, ke které budoucí pár váže 
nějaký společný zážitek. V tom případě se 
ovšem musí počítat i s mimořádnou ochotou 
oddávajícího úředníka. Výběr místa záleží tedy 
zcela na vašich nápadech a vkusu. A také sa-
mozřejmě na tom, kolik jste ochotni do prvního 
kroku společného života investovat.

Svatba není legrace
Minimální investicí je civilní svatba se dvěma 
svědky. Do výdajů se v tom případě počítá 
pouze poplatek za obřad. Pokud má alespoň 
jeden ze snoubenců v místě obřadu trvalé 
bydliště, svatební ceremonie je zdarma. Jinak 
se poplatky liší, cena se pohybuje od 500 do 
5000 Kč. Romantickou svatební představu 
naplňuje nevěsta v nádherných šatech. Za 
vzhled princezny se dnes v půjčovnách platí 
od 3500  Kč do 6000  Kč, ženich vyjde levněji 
asi na 1500 Kč. Má-li někdo pocit, že svatební 
róbu si nechá ušít, může ho vyjít až na 25 000 
Kč. Cena tisku svatebních oznámení se 
pohybuje asi v hodnotě 30  Kč za kus. Nelze 
zapomenout ani na náklady na kadeřníky, 
vizážisty, květiny pro nevěstu a maminky. Cena 
kytice nevěsty se přitom může vyšplhat až ke 
dvěma tisícovkám. A to se v cenové svatební 
kalkulaci teprve dostáváme k hostině. Přijde 
na to, zda proběhne doma a rodina v kuchyni 
„zaměstná“ po celý den několik příbuzných, 
nebo se rozhodnete pro hostinu v restauraci. 
V takovém případě se cena na osobu pohybu-

je v rozmezí 400–1000 Kč. Organizace svatby 
ve vlastní režii předpokládá nejen náklady, ale 
především nervy pro většinu zainteresovaných 
osob. Zajímalo nás proto, jak lze pořídit svatbu 
tzv. na klíč.

Pohoda u zámecké paní
Petra Sternbergová je spolu se svým manže-
lem Jiřím majitelkou zámku Jemniště. V době, 
kdy Jiřího rodině vydali zámek v restituci, 
šla se sem, tehdy ještě jako jeho snouben-
ka, podívat na budoucí domov. Absolvovali 
běžnou prohlídku spolu s ostatními návštěv-
níky, a přestože celkový dojem byl tehdy 
zoufalý, místo si okamžitě zamilovali. Petra 
má v sobě nesmírný cit a schopnost dopřát 
věcem harmonii. Už tehdy neviděla zchátralé 
interiéry a neudržované zahrady, ale příjemné 
zámecké prostory a vzkvétající park. Věděla, 
že spolu s Jiřím dovedou vytvořit místo, kde 
lidem bude hezky. Prožila dokonce v listopadu 
1995 na Jemništi svou vlastní svatbu. Tehdy 
tam byla taková zima, že svatebčanům mrzly 
ruce a Jiřího babička, kněžna Sternbergová, 
po celou dobu obřadu nesundala z hlavy 
ohromný chlupatý klobouk. Petra už ale tušila, 
že užít si romantickou zámeckou svatbu, 
může být pro spoustu lidí mimořádný zážitek. 
Spolu s počínající rekonstrukcí zámku založila 
svatební agenturu.
S energií se pustila do organizací svateb, 
sama s nesmírným vkusem dekoruje svatební 
stoly a v poslední době přišla i s novinkou. 
Mladým lidem nabízí na zámku Jemniště 
možnost prožít tu své zásnuby. V rozhovoru 
pro časopis Komora.cz velmi otevřeně hovoří 
o strastech i radostech „svatebního“ zámecké-
ho podnikání.

Jaké svatby jsou v současné době nejvíce 
žádané?
Záleží pouze na povaze ženicha a nevěsty. Já 

osobně z celého srdce doporučuji krásné, ro-
mantické zimní zásnuby ve dvou a v létě, které 
následuje, velkou svatbu s rodinou a přáteli.

Existuje nějaký požadavek svatebčanů, 
který vás dovede zaskočit?
Je to jen jedna stále se opakující věc. Svatba 
bez rodičů. Myslím si, že svatba je nádherný 
rituál, přestože vám při ní bývá i lehounce 
smutno. A maminka s tátou by u takové chvíle 
chybět neměli.

Co všechno a za kolik v rámci zámecké 
svatby u vás nabízíte?
V ceně svatebních sálů – 3800 Kč je pronájem 
prostoru, naše nová kniha o svatbách, která 
se jmenuje Svatbář, dále hudební doprovod 
(matrika zajišťuje sama) a květinové aranžmá. 
Cena zámecké kaple, ať už pro civilní nebo 
církevní obřady, je vyšší – 6100 Kč, protože je 
třeba doplatit varhaníka, zpěvačku a květino-

Pokud vezmeme vážně úvahu o svazku 
Evy a Adama, dá se říci, že manželství 
má za sebou úctyhodnou historii. Doba je 
dnes moderní, ale tradiční obřady, jakými 
jsou právě svatby, pro nás stále mají pří-
chuť krásy, tajemství a jistého očekávání.

vou výzdobu prostoru, který je mnohem větší. 
Každý si informace najde na www. jemniste.cz  
nebo na www. zasnuby.cz.

S jakou investicí se musí počítat v případě 
svatby s padesáti hosty?
Zhruba 200 000 Kč. V ceně je zahrnutý pro-
nájem mnoha prostor, svatební apartmány, 
práce agentury, tiskoviny, dárky pro hosty, 
krásné dekorace stolů či tabulí, květiny jak 
do rukou, tak na svatební tabuli. Welcome 
drink, oběd, večerní raut. Nápoje a DPH 
nepočítám.

Pokud se novomanželé rozhodnou strávit 
u vás svatební noc, s jakým servisem 
mohou počítat?
Ubytujeme je v jednom z našich apartmánů, 
z nichž každý je jiný. Jeden připomíná Orient, 
v dalším si prohlédnete litografie módy, ve 
třetím je úžasná postel s nebesy. Cena za 
den je v sezoně 3500 Kč, za víkend tedy 
7000 Kč. Zahrnuje dárek při příjezdu, snídani 
v zámecké kavárně, neomezenou spotřebu 
kávy a čaje v apartmánu, mísu s ovocem, po-
bytové taxy, DPH. Dále je možné domluvit si 
i večeři a další služby jako například prohlídku 
zámku pouze ve dvou s některým z našich 
průvodců.

Jakou částku naopak stojí vaši rodinu 
provoz a údržba zámeckých prostor?
Apartmány budujeme od počátku velmi svízel-
ně v mnohdy neutěšených prostorách zámku 
a přilehlých budovách. Zatím stavba žádného 
z nich nevyšla pod 600 000 Kč. Proto, aby se 
svatebčané mohli vyfotit v zahradách, musíte 
založit záhony a celoročně platit zahradníky. 
Interiéry zámku jsou vybavené historickým 

mobiliářem a celoročně je uklízí uklízečka. 
Stejně tak se neobejdeme bez průvodkyň 
a údržbáře. Zámek má bezmála 60 místností, 
a chceme-li nabídnout jeho interiéry i exteriéry 
návštěvníkům, stojí nás to opravdu hodně úsilí. 
Jen minulou zimu nás měsíční účet za elektři-
nu vyšel na 81 000 Kč. Půl zámku vytápíme 
vlastním dřevem, za zimu protopíme téměř 

120 kubíků. Odpovídala by jim cena 96 000 
Kč. A nikdo už nepočítá momenty, kdy třeba 
musíme kultivovat bukové dveře, které nám tu 
památkáři nechali naplácané emailem, berte 
v úvahu i instalaci látkových tapet, malování, 
fasády, údržbu parket a mnoho dalších výdajů.

Kolik lidí na zámku pracuje?
Trvale patnáct. Kastelánka, její asistentka, dvě 
uklízečky, tři údržbáři, ošetřovatelka zvěře, dvě 
zahradnice, manažerka svatební agentury, 
Food Beverage manažerka, kterou je úžasná 
Kateřina Fragnerová, autorka všech receptů 
pořadu Prima vařečka, dále u nás pracují ma-
nažerka, cukrářka, servírka a kuchař. Ostatní 
pracovníci přicházejí s počátkem sezony. Ve 
svatební agentuře pracuji já sama se svou 
kolegyní Klárou.

Proč vás napadlo nabízet lidem na zámku 
i zásnuby?
Chtěla jsem mužům dát možnost dopřát své 
budoucí ženě výjimečný zážitek. Můj manžel je 
neuvěřitelný gentleman a jeho žádost o mou 
ruku byla nádherná. Inspiroval mne. Řekněte 
mi, která z nás občas nezatouží po tom, aby 
před ní milovaný muž poklekl a v romantickém 
prostředí zámku ji požádal o ruku? 

Alena Štrobová

Foto: Dagmar Hájková a archiv Petry Sternbergové

Zámecká svatba nabízí mnoho variant – jahodovou, 

levandulovou, třešňovou inspiraci pro dekorace a kvě-

tinová aranžmá.

Romantická svatba i zásnuby, ke spokojenosti je třeba 

promyslet i detaily. Inspiraci je možné najít na 

www. zasnuby. cz nebo www. jemniste.cz.
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Koktejly snů

Tak to byla dávná historie, ale řekněme si, co 
je to vlastně koktejl. Obrátila jsem se na nej-
povolanějšího odborníka v oboru, Alexandra 
Mikšovice, který přednáší na seminářích pro 
Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví 
a lázeňství základy mixologie a barového 
managementu.

Co je to koktejl?
Já bych řekl spíše, co je mixologie. Mixologie 
je nauka o směšování nápojů a koktejl je její 
produkt. Směs nejméně dvou nápojů.

Jaké jsou nové trendy?
Základním trendem je používat pro míšený ná-
poj produkty, jež jsou vysoce kvalitní suroviny, 
tzv. prémiové. Místo obyčejné skotské použi-
jeme dvanáctiletou Chivas Regal, místo běž-
ného ginu Tanquearay No. 10, místo brandy 
Martell V.S.O.P. Nastala honba za kvalitnějšími 
bázemi, ale i dalšími složkami, které na ně mají 
vliv, říkáme jim modifikátory. Jsou to ovocné 
šťávy, vermuty, vína, likéry a podobně. Takže 
zvyšování kvality bází – to je věc číslo jedna. 
Trend číslo dvě spočívá ve zvýšení pracnosti 
přípravy míšeného nástroje. Dříve se připravil 
Manhattan z žitné whiskey, červeného vermutu 
a angostury, zamíchal se lžičkou v míchací 
sklenici a přes barové sítko zvané strainer se 
nalil do sklenice. Dnes barman nepotřebuje 
jedno sítko, ale dvě, říkáme tomu double strain 
method. A začíná barový tanec – do drinku 
vymačká třešničky, nebo kousek pomeranče, 
či vymačká čerstvě oloupané plátky zázvoru 
– vlastně přidá tam chuť – a pak je protřepává 

nebo promíchává ve sklenici. V barmanské 
hantýrce říkáme, že twistujeme drink, nápoj 
zůstává sice Manhattanem, ale najednou se 
tam dostal zázvor – jedná se o ozvláštnění 
klasických receptur drobnými novinkami, 
které vyžadují jinou metodu práce. A protože 
nechceme, aby zázvor byl ve sklenici, protože 
jsme ho rozmačkali, používáme druhé jemné 
sítko, které zabrání, aby se tam kousky zá-
zvoru dostaly. To je další trend – změna nebo 
rozšíření metod přípravy míšených nápojů. 
Potřebujeme jemnější metody, jiné nástro-
je. Jestliže se barman v dvacátých letech 
minulého století znázorňoval se šejkrem a byl 
to atribut jeho profese, tak dnes by měl držet 
v jedné ruce „muddler“, což je taková dřevěná 
palice, drtítko, kterým se například vymačká 
máta a limeta ve sklenici, a v druhé to 
jemné sítko.
Třetí a nejnovější trend je molekulární mixolo-
gie. V říjnu v roce 2005 v hotelu Ritz v Paříži, 
u mého kolegy Colina Petera Fielda, šéfbar-
mana v Hemingway Baru v Ritzu, představil 
Hervé This poprvé širší odborné veřejnosti mo-
lekulární mixologii. Akce začala velice efektně. 
Do velikého hrnce vylil litr tekutého dusíku a do 
této čoudící kapaliny, která zabíjí, kdyby se do 
ní sáhlo, nalil láhev vaječného likéru od firmy 
Bols. Likér ztuhl na dlažební kostku a vznikla 
zmrzlina, která byla vlastně ztuhlým nápojem, 
a to proto, že jí nebylo vůbec nic přidáno a nic 
odebráno. Ona prostě dostala šok z tekutého 
dusíku. 
Shodou okolností jsem před několika dny zažil 
první večer molekulární mixologie v Čechách, 

kde nám tým Tretter’s Baru předvedl drinky 
v tomto stylu. Takže drink dnes možná neteče, 
je to často pěna, ale je to zážitek. Dám příklad 
– smíchá se vodka s mandlovým džusem, 
vloží se do ocelové bomby na šlehačku, přidá 
se CO2 a vznikne takový bochánek, který je 
vodka, martini, neteče, jí se to lžičkou. Anebo 
naopak jsou drinky tekoucí, želatina se smíchá 
s tekutým médiem. Molekulární mixologie 
používá nečekané věci. My jsme nikdy nepra-
covali s autosifonem (kromě Gin Fizzu, aby to 
šumělo), nepotřebovali jsme jemně pokrájet 
rajče nebo extrahovat štávu z mrkve, abychom 
získali k určitému drinku čerstvou mrkvovou 
štávu. To dělá molekulární mixologie.

Ocení to hosté?
Tento nový trend bych označil jako zážitkovou 
gastronomii, tzn. malá množství, ale úžasný 
zážitek. Michal Tretter, barman a majitel Tretter ’s 
Baru trefně řekl, že oni samozřejmě nepřed-
pokládají, že by tyto drinky byly rozšířené jako 
Mojito, ale že je to o zážitku a ne o množství.

Jak se to promítá do finanční stránky?
Kvalita stojí peníze. Pracnost se musí také ně-
kde promítnout, to znamená, že cena koktejů 
jde pozvolna nahoru, ale člověk si musí říkat, 
že je v baru, který je pro klientelu, jež chce 
zážitek a chce ho zaplatit. Koktejlové bary mají 
své pravidelné hosty. Nechodí za alkoholem, 
ale za zážitkem, atmosférou. Zajímají se o to, 
co pijí, z čeho a jak se jejich drink připravuje. 
Pít lépe znamená pít kvalitně. Tedy v pěk-
ném prostředí, koktejl připravený z kvalitních 

Psal se rok 1732 a plukovník britské armády Francis Ne-
gus vložil pohrabáč do ohně plápolajícího krbu a odešel 
do kuchyně připravit si svůj oblíbený nápoj. Do velkého 
kovového džbánu nalil pintu (0:47 l) portského vína a za-
čal nad ním malou hrudkou cukru obrušovat kůru z ci-
tronu, dokud se neukázala bílá měkká vrstva. Z citronu 
pak vymačkal šťávu, procedil ji do vína, přidal asi 80 cl 
vody, kolem 10 dkg cukru a trochu muškátového oříšku. 
Vrátil se do salonu, vytáhl doběla rozžhavený pohrabáč 
a vsunul jej do džbánu. Zasyčelo to a ve chvilce začala 
z hrdla nádoby vystupovat pára. Důstojník chvíli počkal, 
nalil si do sklenice a stal se nesmrtelnou postavou dějin 
mixologie. Jeho teplý Negus, v němž lze místo portské-
ho použít sherry či jiné sladké víno, se uvádí v každé 
trochu prestižní sbírce receptur míšených nápojů.

surovin, který krásně vypadá, příjemně voní 
a skvěle chutná. Proto tvrdím, že ekonomiku 
každého baru formuje klientela.

Za poslední dobu stoupl zájem o koktejly?
Alkoholické koktejly jsou v módě už několik 
let, myslím si, že prožíváme dobu koktejlovou. 
Před čtyřiceti lety se pila Ranní růže a Gin Fizz, 
možná Bílá paní, Sidecar, zatímco dnes se pije 
Mojito, možná Strawberry Daiquiri a Piña Cola-
da. V náročnějších barech je ovšem koktejlová 
nabídka širší a hosté mají sofistikovanější 
požadavky, zejména když je zkušený barman 
k tomu vede. Občas dělám barmana v Sazka 
Areně a mám to potěšení servírovat drinky, 
které návštěvníci nikdy předtím neznali a na-
jednou propadnou jejich kouzlu, objeví krásu 
koktejlu, protože koktejl je nádherná záležitost, 
která má mnoho tváří, chutí, barev a vůní.

Co se změnilo ve vašem řemesle?
Zlatá doba koktejlů, to byla dvacátá, třicátá 
léta, koktejl se skládal ze tří složek, báze, 
modifikátoru a nějaké aromatizující, ochucující 
nebo barvicí přísady a byl obzvláště silný. Pak 
přišla osmdesátá léta. Drinky začaly být slo-
žitější, obsahovaly šest, sedm složek, saláty, 
kompoty, brčka, míchátka. Všechno se zdobilo 
velkými ozdobami. Nápoj byl tak komplikova-
ný, že člověk nevěděl, co vlastně pije.
To začalo ustupovat někdy na přelomu tisícile-
tí. Napřed nepatrně, opatrně. Ukazovalo se, že 
nálada drinku je v jednoduchosti, jen jsme se 
báli, aby si hosté nemysleli, že za stejné peníze 

dostávají míň, ale stal se opak, klienti jsou vy-
zrálejší, náročnější, což je dobře. Dnes je trend 
málo ingrediencí komplikovaně zpracovaných, 
decentně ozdobených a hlavně fyzikálně 
a senzoricky dokonalých a ledových!

Kolik jste vymyslel koktejlů a které si 
děláte doma?
Já vymyslel jenom dva. Vlastně jen jeden 
a půl. Ta půlka, to je Gin n’ Tonic, do něhož 
místo citronu nebo limety vkládám několik 
plátků neloupané okurky hadovky nebo třeba 
i pořádný kus. A ten jeden celý, to je Alcron 
Special; v šejkru protřepu po 2 cl Campari Bit-
ter, Di Saronno Amaretto Originale a čerstvou 
grapefruitovou šťávu.
Můj oblíbený koktejl je ovšem Gimlet – 4 díly 
ginu ke 3 dílům Rose’s Lime Juice – a Whiskey 
Sour, což zase protřepu v šejkru tak 5 cl skot-
ské, nejraději Chivas Regal, asi tak 3 cl čerstvé 
citronové šťávy a 2 cl cukrového sirupu.
Teď zkouším drink, který ještě ani nemá 
jméno: 4 cl Blackwood’s Ginu a po 2 cl Midori 
a čerstvé citronové šťávy. Už se začíná rýso-
vat, ale ještě ho musím vyladit.

Michaela Solarová

Foto: Alexander Mikšovic

Alexander 
Mikšovic
Absolvent Fakulty sociálních věd a publicis-
tiky UK a Střední hotelové školy v Praze.

Vydal spolu s Petrem Veselým svou první 
knihu Výroba míšených nápojů v roce 
1991. Jeho Umění koktejlu vyšlo ve dvou 
vydáních.
V roce 1999 vydal první učebnici bar-
manství na světě s doložkou ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy – Bar, pro-
voz & produkt. Podle jeho scénáře natočil 
Juraj Šajmovič jr. hodinový videofilm Svět 
koktejů I. V devadesátých letech spolupra-
coval mj. s Edem O ’Danielem, senátorem 
státu Kentucky, na sérii seminářů o bour-
bon whiskey. Působil v předních pražských 
hotelech a svou kariéru uzavřel v hotelu 
Radisson SAS Alcron Praha.
V současné době je AM korespondentem 
dvouměsíčníku Beverage und Gastro. 
Zároveň působí jako konzultant a trenér 
lidských zdrojů v hotelovém průmyslu a ná-
pojové gastronomii. Jeho zatím poslední 
knihou je CARLO QUARTO ’S COCKTAIL 
GUIDE – BOSCOLO HANDBOOK OF 
CLASSICAL AND MODERN MIXOLOGY, 
která vyšla k 200. výročí první definice 
koktejlu. V současné době vede seminář 
Základy mixologie a barového manage-
mentu na Vysoké škole cestovního ruchu, 
hotelnictví a lázeňství v Praze.

The Leaf: 3 cl Midori, 2 cl Ha-

vana Club Anejo Blanco, 6 cl 

smetana, protřepat v šejkru, 

nalít do koktejlky a ozdobit 

segmentem melounu.

Kdy se na území dnešní České republiky 
začalo pěstovat a pít víno, to už se asi nikdy 
nedozvíme. Pravděpodobně to ale bylo dříve 
na Moravě než v Čechách. Na Moravu přinesla 
vinnou révu římská vojska, která postupovala 
podél Dunaje jižní Moravou na Slovensko. 
Údajně vinnou révu pěstovaly už některé ze še-
desáti keltských kmenů žijících na našem úze-
mí od 5. století před naším letopočtem. Bylo 
to však spíše v jižnějších pásmech, v Čechách 
se Keltové-Bójové věnovali výrobě medoviny 

a ječmenného piva. Když pak germánské 
kmeny vyhnaly Kelty, skončilo především v Če-
chách na dlouhý čas pití vína a nastala doba 
pivního obžerství. Ne že by se u nás nepilo 
také víno; bylo však dováženo z jižních zemí, 
o čemž svědčí nálezy amfor a bronzových ná-
dob na pití vína už z pátého století před naším 
letopočtem v Hradišti u Písku či u Stradonic. 
Na Moravě se pravděpodobně víno pěstovat 
nepřestalo a pěstuje se dodnes (i když perská 
kronika „Země světa“ z 9. století o Moravě 
praví: „Je to velmi rozlehlé území s mnoha 
hustými lesy. Slované žijí mezi těmi lesy a nesejí 
nic jiného kromě prosa, nemají vinnou révu, 
ale velmi mnoho medu, ze kterého připravují 
víno a podobné nápoje. Jejich nádoby na víno 
jsou vyrobeny ze dřeva a jsou tam lidé, kteří 
každoročně naplní až sto takových nádob.“). 
O pěstování vína však svědčí archeologické 
nálezy vinařských nožů a dalších nástrojů u Po-
hanska, Mikulčic, Starého Města nebo nález 
semen vinné révy u Mikulčického mostu. Prv-
ním skutečně doloženým důkazem o vinařství 
na Moravě je zakládací listina Hradišťanského 

kláštera z roku 1087, v níž jsou mimo jiné 
zmiňováni i vinaři. 
O rozkvět vinohradnictví se na Moravě posta-
rala také církev. Bylo jedno, zda to bylo pro 
kněze z vlašských či bavorských diecézí nebo 
pro kněze byzantsko-makedonské. Víno pili 
všichni, a ne pouze při obřadech; kněží měli 
mlsný jazyk a špatné víno určitě nepili – to 
muselo stačit pro hříšné věřící. Kromě archeo-
logických nálezů se z této doby dochovaly také 
krásné staroslověnské texty modliteb používa-
ných při sázení vinohradu, při sklizni vína nebo 
při práci ve vinných sklepích. 
O tom, že pěstování vína na Moravě nebylo 
pouze náhodnou záležitostí, svědčí i docho-
vané viniční řády, které upravovaly pěstování 
vína a tvrdě trestaly provinilce ve vinici. Dále 
se dochovaly listiny, dokládající existenci vinic 
– například zakládací listina kláštera třebíč-
ského z roku 1109, jejíž součástí je i pasáž 
o vinicích v Drnovicích, Vomicích a Čučicích.

Kamil Mařík, 

člen Asociace sommelierů

Počátky pěstování a pití vína v Čechách a na Moravě 

O VÍNĚ
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Madlenka Albrightová 
českého hudebního pole

Kromě častého vystupování působíte také jako 
profesorka na Pražské konzervatoři, umělecká 
ředitelka Dětské opery Praha a podnikatelka.
„Tak to opravdu nerada slyším, že jsem podni-
katelka, i když jsem založila vlastní Soukromou 
školu hudby a zpěvu Jiřiny Markové a kvůli 
této činnosti vlastním několik živnostenských 
listů. Nepodnikám v tom pravém smyslu 
tohoto slova, vlastně jenom sama realizuji své 
nápady a sny.“
Jako ten o domě plném hudby. Snila ho 
během profesorské praxe na konzervatoři, kdy 
se jí z domova postupně stal průchozí byt, 
ve kterém se zkoušelo, radilo, připravovalo, 
až se situce stávala neúnosnou. Chce se mi 

zvolat „abrakadabra“, ale opravdu v tu chvíli 
osvícená paní domácí nabízí Jiřině a jejímu 
muži pronájem jednoho patra přímo vedle 
jejich bytu v překrásném gotickém domě ve 
staroměstské Týnské ulici, a podpoří tím vznik 
zcela ojedinělé vzdělávací instituce. 
Před těmi devíti lety začínala Škola hudby 
a zpěvu Jiřiny Markové s dvaceti dětmi, dnes 
se jich ve dvou patrech učí kolem dvou set. 
„Informovala jsem se na ministerstvu školství 
o zařazení do systému ZUŠ, ale pak jsem si 
uvědomila, že chci pro děti něco úplně jiného. 
Na jedné straně jsem při tvorbě vlastních 
osnov vycházela z letité zkušenosti člověka, 
který pak tyto děti přebíral na konzervatoři. 

Tady mne vedla snaha maximálně podporovat 
individualitu. Můj sen měl ovšem i svou tajnou 
komnatu, která je nesmírně organizačně i ča-
sově náročná, ale mám z ní o to větší radost. 
Ve své „školičce“ mohu dát prostor k hudeb-

Jiřina Marková-Krystlíková v současnosti 
host Státní opery Praha, absolvovala
pražskou konzervatoř u profesora Jankov-
ského a již v posledním roce studia hos-
tovala v Národním divadle v úloze Barči 
v Hubičce. Pěvecké studium rozvíjela na 
interpretačních kurzech v Sieně a Bay-
reuthu. V letech 1979–2001 byla sólistkou 
opery Národního divadla, v letech 2001–
2004 sólistkou Státní opery Praha. Vynikla 
například jako Smetanova Mařenka či 
Krasava, Dvořákova Rusalka, Mozartova 
Pamina a v mnoha dalších obtížných 
rolích. Bohatá je její koncertní činnost 
i spolupráce s rozhlasem, televizí a gra-
mofonovými firmami. Ze zahraničních 
úspěchů připomeňme koncertní vystoupe-
ní v newyorské Carnegie Hall v roce 
1986, vystoupení s Moravskou filharmonií 
Olomouc v rámci hudebního léta 1993
v Remeši a účast na mozartovském 
festivalu v Crestu.

nímu vzdělání naprosto komukoli, jak máme 
v záhlaví, od tří do sta let. Bez ohledu na věk, 
vzdělání, dokonce bez ohledu na národnost, 
pokud je dotyčný schopen komunikovat ve 
světových jazycích.“

Do výuky zapojila fundované kolegy z konzer-
vatoře a z divadla i mladé začínající učitele, 
aby se navzájem doplňovali. Počty přijatých 
studentů na vyšší hudební školy mnohokrát 
prokázaly životaschopnost této filo-
zofie a letos přišlo ocenění úřední.
„Naše školička a já osobně jsme 
dostaly prozatím na tři roky akredi-
taci od náměstka ministryně školství 
na přípravu učitelů ZUŠ a poprvé 
jsme měli na stáži jednadvacet 
pedagogů. A já jsem si vyzvedla 
další živnostenský list. To je to moje 
podnikání.“
Režisér Radok o Jiřině Markové 
prohlásil, že je jako moře, bouřlivé 
vlny se střídají se zdánlivě klidnou 
hladinou, která čeká na svou devátou vlnu. 
Po odchodu z Národního divadla hostuje ve 
Státní opeře Praha, kde dostala příležitost 

například ve Dvořákově Dimitriji nebo nejno-
věji v Bernsteinově Candidovi, v zimě měla 
v Opavě osobní premiéru Toscy a zpívá zde 
také Miladu v Daliborovi. To jsou vysněné role, 
ve které už ani nevěřila, že si je zazpívá. A byla 
pro ně ochotna podstupovat klopotnou cestu 
vlakem do Opavy. Odměnou jí bylo nadšené 
publikum v překrásném opavském divadle. 
Závěr letošní sezony patřil představení The An-
gels, které se uskutečnilo a piazetě Národního 
divadla v projektu Bouda. Tady vystupovala 
spolu se „svými“ dětmi z Dětské opery Praha. 
„...Obdiv a nejvyšší respekt však jde tento-
krát za Dětskou operou Praha, která v rolích 
andílků a čertíků podala nezapomenutelný 
výkon. Nezbývá, než věřit, že nezůstane jen 
u pěti představení v rámci projektu Bouda.“ 

(Josef Vlček, Mladá fronta DNES, 12. 6. 2006 
v recenzi představení The Angels.)
The Angels Lukáše Hurníka a Petra Čenské-
ho byl doposud nejnáročnější projekt DOP 
(Dětská opera Praha – pozn. aut.). Na jevišti 
bylo 42 dětí nejrůznějšího věku a kromě zpěvu 
zvládly i náročnou choreografii. 
„Jsem hrdá na to, že premiéra proběhla v rám-
ci Pražského jara a že jsme se stali partnery 
Národního divadla a Českého rozhlasu, který 
z představení pořizoval nahrávku. Je to po 
účasti v Aichi na Světové výstavě další oficiální 
ocenění naší práce.“ 
Dětská opera Praha je dnes v hudebním 
světě zavedená obchodní značka vysoké 
kvality. Jiřina Marková ji v roce 1999 založila 
na platformě své Soukromé hudební školy, 
ovšem tentokrát jako občanské sdružení. DOP 
je čistě nezisková organizace, která umožňuje 
nadaným dětem vystupovat pod profesionál-

ním vedením a účastnit se právě takových pro-
jektů, jako byl The Angels. V současné době 
má na repertoáru mimo jiné operu Brundibár 
Hanse Krásy, Otvírání studánek Bohuslava 
Martinů, Českou mši vánoční J. J. Ryby, výběr 
operních árií Malý Mozart, představení Génio-
vé a děti z hudby Smetany, Dvořáka, Janáčka 
a Martinů, operu Malý kominíček Benjamina 
Brittena, která v podání DOP měla dokonce 
českou premiéru. Každoročně se DOP podílí 
na adventních koncertech pořádaných Národ-
ním divadlem. 
„Když vyjedeme kamkoli za hranice, do Vídně, 

do Bayeruthu, do Aichi, všichni jsou nadšení 
a diví se, proč necestujeme více. Ale my fun-
gujeme jenom díky Magistrátu hlavního města 
Prahy a jeho grantové podpoře a to stačí sotva 
na běžný provoz. Občas podlehnu manažer-
skému nápadu zvenčí – třeba jsme rozeslali 
99 žádostí o sponzorský dar nejvýznamnějším 

firmám, kterým jsme mimochodem s velkým 
aplausem zpívali na večírku Top 100. Polovina 
se vůbec neozvala, polovina zdvořile odpově-
děla, ale nepodpořil nás nikdo. To je depresivní 
zážitek. Ale já to nevzdávám. Říkají mi Madlen-
ka Albrightová, protože se pořád někam cpu 
a biju se za děti a za hudbu.“
Ne, Jiřina Marková se rozhodně nevzdává. 
Mezi cestami za vystoupeními Kostelničky 
v Její pastorkyni v Ostravě dokonce napsala 

knihu. K tomu ji přivedla jedna ma-
minka dětí z DOP. Chtěla děti vzít 
na Čerta a Káču a předem jim před-
stavení přiblížit. Vhodnou literaturu 
pro sedmileté děti nenašla, a tak 
přesvědčila paní Markovou, aby 
spolu takovou knihu napsaly. Jak 
jednoduché, že? Kniha Opera nás 
baví byla pokřtěna loni v listopadu, 
v lednu byla rozebraná a kromě řady 
nominací na knihu roku dostala cenu 
učitelů. Tomu určitě výrazně pomohl 
malíř Jiří Votruba svým komikso-

vým stylem. Součástí knihy je CD s ukázkami 
z oper nazpívané Dětskou operou Praha.
V době, kdy většina našich dětí nezná jedinou 
lidovou písničku, kdy se přestává zpívat 
v rodinách a kdy táboráky nahrazují barbecue, 
k nimž kytara jaksi nepřísluší, je setkání s dět-
mi nadšenými „vážnou“ hudbou velice očistné. 
Přejme podnikatelce na tomto poli dosud málo 
oraném hodně osvícených sponzorů. Snů, 
nápadů a spolupracovníků má dost.

Iva Gočová

Foto: Ladislav Goč

„...Říkají mi Madlenka Albrightová, 
protože se pořád někam cpu a biju 
se za děti a za hudbu.“
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Kráska v nesnázích
Komedie
ČR, 2006
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Geislerová, Josef Abrhám, Jiří 
Schmitzer, Jana Brejchová, Jan Hrušínský
Premiéra: 7. 9. 2006

Každý film režiséra Jana Hřebejka zatím 
provázela divácká přízeň a nejinak tomu bylo 
(kupodivu) i na předpremiérovém uvedení 
Krásky v nesnázích na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech. Tentokrát se 
režisér nechal inspirovat stejnojmennou básní 
Roberta Gravese a natočil příběh milostného 
trojúhelníku, ve kterém uvízne nerozhodná 
žena, zámožný gentleman a jeho o dost mlad-
ší sok. Na snímku je bohužel vidět, že použité 
vtipy už mají svá nejlepší léta za sebou a že ani 
zástup kvalitních českých herců vše nezachrá-
ní. Čestnou výjimkou je Jiří Schmitzer v roli 
extrémně slizkého otčíma hlavní hrdinky.

Děkujeme, že kouříte
(Thank You for Smoking)
Komedie / Drama 
USA, 2005
Režie: Jason Reitman
Hrají: Aaron Eckhart, Maria Bello, Cameron 
Bright, Robert Duvall, Katie Holmes
Premiéra: 21. 9. 2006

Málokdy se snímek, který se honosí označe-
ním „satirický“, dá stejně tak dobře popsat 
jako „nechutně moralizující“. A což teprve film, 
jehož hlavním tématem je škodlivost tabáku. 
Čas od času se ale ten zázrak stane a pře-
kvapený divák se pak nestačí divit. Debutující 
režisér Jason Reitman svou hříčku o člověku, 
který se živí obhajováním tabákových koncer-
nů a jehož nejlepšími přáteli jsou obchodník 
s alkoholem a zaměstnanec jisté zbrojní kor-
porace, pojal s nadhledem a vtipem, které by 
mu mohli mnozí zkušenější kolegové závidět.

Žena ve vodě
(Lady in the Water)
Drama / Thriller, USA, 2006, 
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, 
Bob Balaban
Premiéra: 14. 9. 2006

Znamení, Šestý smysl, Vesnice...uhádli jste, co 
tyto tři snímky spojuje? Ano, správně – jejich 
režisér M. Night Shyamalan. K všeobecnému 
překvapení se příznivec temných příběhů 
tentokrát „vrhl“ na moderní pohádku. Osamělý 
údržbář v podání Paula Giamattiho jedné noci 
potká titulní hrdinku – „ženu ve vodě“, vodní 
nymfu Story (Bryce Dallas Howard ), která je 
uvězněna v našem světě. Nebyl by to Shya-
malan, aby pohádku přeci jen trochu neopepřil 
zlovolnými nadpřirozenými postavami, které 
zdaleka neusilují o život jen vodní víle.

Dita Křivská

Foto: TISCALI

Pravěk a středověk Prahy
Od července je návštěvníkům Muzea hlavního města 
Prahy otevřena nová instalace v rámci stálé expozice 
pravěku a středověku. A opravdu stojí za návštěvu.

Hlavním důvodem, proč dostaly pravěké 
a středověké sbírky muzea nový háv, byla 
dlouhá doba do očekávané rekonstrukce 
budovy muzea, která byla odsunuta až na rok 
2011. Reinstalace je pojata netradičně, co 
se týče prostoru, výtvarné stránky i obsahu. 
Zajímavé prostorové řešení je dílem architekta 
Jaroslava Obsta, zatímco autorky obsahové 
náplně expozice Miroslava Šmolíková, Dara 
Baštová a Pavla Státníková seznamují ná-
vštěvníky s historií pražského území.

Jak se zbavit zlého ducha
Oběma částem, pravěku i středověku, je 
věnován samostatný sál. První z nich provází 
návštěvníka životem pravěkého člověka z hle-

diska každodennosti od neolitu až po příchod 
Slovanů. Objevíme zde dokonce makety 
celých obydlí a osad. 
Snad každého zaujme poslední oddíl věnova-
ný pravěku nazvaný Jak mysleli a pohřbívali, 
jenž ukazuje pravěké myšlení z filozofických 
aspektů. Zajímavostí je například preparovaná 
lebka s malým otvorem. „Pravěcí lidé věřili, že 
dírou v lebce unikne zlý duch. Tento člověk 
zrovna operaci přežil,” vysvětlila s úsmě-
vem autorka dané části expozice Miroslava 
Šmolíková, která uvedla celou řadu zajímavostí 
a perliček z pravěkých dějin. 
Věděli jste například, že kalhoty objevili až 
Keltové v druhé polovině posledního tisíciletí 
před naším letopočtem?

Skvosty pražské minulosti
Druhá část expozice, věnovaná středověku, 
končí dobou husitskou a je rovněž zasvěcena 
obyčejnému životu – bydlení, oblékání apod. 
Nachází se mezi nimi nejcennějších exponá-
ty ze sbírek muzea, které sklízely obdiv i na 
výstavě Karel IV. na Pražském hradě. Vůbec 
nejvzácnější jsou plastiky z polychromovaného 
dřeva: gotický Kristus Bolestný z Novoměst-
ské radnice či Madona ze Staroměstské rad-
nice. Jistě zaujme i unikátní model gotického 
domu ze 14. století. 
Muzeum je otevřeno pro veřejnost denně 
mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Táňa Švrčková

Foto: archiv Muzea hl. města Prahy

KINOPOINT Pařákům již opravdu odzvonilo, prožíváme příjemné babí léto a zahrád-
káři si užívají letošní sklizeň. Ti, kteří neholdují ovocnářství, se mohou 
těšit na úrodu filmovou, která není o nic méně šťavnatá.

Část expozice je věnována praktickému životu ve středověku.

NOVÉ KNIHY

Nové
knihy

Moderní management 
v teorii a praxi
L. Vodáček – O. Vodáčková 
Management press, 380 Kč

Studenti, pracovníci podnikové 
praxe a účastníci různých ma-
nažerských programů se v knize 
seznámí s hlavními tématy, pojmy 
a úkoly managementu. Přede-
vším se strukturou a s typickým 
obsahem manažerské práce. 
Kapitoly se podrobně věnují 
jednotlivým manažerským funkcím 
a podávají úplný přehled směrů 
současného managementu a také 
řadu doporučení, jak uplatňovat 
nástroje moderního managemen-
tu v podmínkách nepřetržitých 
kritických změn. 

Agenda příštích let 
(Quo vadis, management?)
Jaroslav A. Jirásek 
Professional Publishing, 268 Kč 

Chcete být úspěšnými manažery 
a ponořit se do problematiky 
podnikání? Právě v této knize se 
dozvíte o problematice velkého 
podniku, o analýze strategického 
řízení či o znalostech v procesu 
růstu v podniku. V úvodu nás au-
tor provází jednotlivými obdobími, 
úspěchy a problémy podnikového 
řízení v Československu a České 
republice. Závěr knihy obsahu-
je úvahy o velké transformaci 
– o globalizaci, podnikové kultuře, 
rozporech mezi lidmi a přírodou či 
konci lineárního myšlení.

Management inovačních 
aktivit 
Zbyněk Pitra
Professional Publishing, 380 Kč

Kniha se zabývá komplexním 
pojetím inovačních řešení, která 
jsou představena jako významný 
podnikatelský fenomén a jediný 
účinný nástroj pro zabezpeče-
ní dlouhodobé podnikatelské 
prosperity organizace. Dozvíte 
se o volbě vhodného rozsahu 
inovačního podnikání či využití 
inovací pro další rozvoj podnikání 
organizace. Kromě závěrečného 
shrnutí základních poznatků jsou 
v knize uvedeny případové studie, 
týkající se probíraného tématu. 

Firma 21. století 
Předstihněme nejlepší!!!
Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.
Professional Publishing, 288 Kč 

Kniha srozumitelně vysvětluje 
principy, jimiž se má řídit firma, 
která chce být v náročném 
prostředí 21. století konkurence-
schopná. Kapitoly jsou věnovány 
principům úspěšné firmy součas-
nosti, silnému top managementu, 
aktivnímu vytváření poptávky, 
hledání nových trhů či řízení pro-
cesů. Nadále zde naleznete řadu 
praktických příkladů úspěšných 
firem z celého světa. Závěrečné 
přílohy a tabulky pomohou výše 
uváděné zásady prakticky apliko-
vat ve firmách.

PK

Zářijová rubrika určená novinkám odborné 
literatury pro podnikatele nabízí čtyři 
vynikající studie zaměřené na podnikový 
management, řízení, znalosti a prosperitu.

To si musíte přečíst!
Rusko-americký spisovatel Vladimir Nabokov 
(narodil se v roce 1899 v Petrohradě) sdílel 
osud milionů lidí, kteří ve dvacátém století 
museli prchat z rodné země před diktaturou 
nebo totalitní mocí. Narodil se v rodině, kde 
se vzdělání cenilo nejvíc, proto se v ní střídalo 
tolik francouzských, německých a anglických 
guvernantek a učitelů. Součástí všeobecného 
vzdělání bylo pro rodinu přirozeně umění, a tak 
není divu, že mladý Nabokov od mládí psal 
verše a v sedmnácti už vydal sbírku. Jeho 
jasnou životní cestu však přervala revoluce, 
ne Únorová (jeho otec byl ještě v Prozatímní 
vládě), ale Říjnová, která je vyhnala z domova. 
Usadili se v Berlíně, Vladimir s bratrem dostal 
stipendium na Trinity College v Cambridgi, 
kterou s vyznamenáním ukončil v roce 1923. 

Odjel pak za rodinou do Berlína, kde učil jazy-
ky a tenis. Vladimir Nabokov si vždy přál psát 
zábavně a tak, aby působil „estetické blaho“. 
Můžete se vracet k jednotlivým větám a hledat 
v nich tajemství, které ovšem není ve skladbě 
vět, ale v autorových niterných hlubokých 
prožitcích, jež dokáže tak nádherně vyjádřit. 
Přitom zápas s jazykem, jímž psal, nejdřív rus-
ky a od roku 1940 anglicky, nebyl jednoduchý, 
jak se sám přiznal: „Mou osobní tragédií, do 
které nikomu nic není a být by nemělo, je sku-
tečnost, že jsem se musel zříci své mateřštiny, 
svého nespoutaného, bohatého a nesmírně 
tvárného ruského jazyka, ve prospěch druho-
řadé odrůdy angličtiny, zbavené všech těchto 
ústrojí: matoucího zrcadla, černého sametové-
ho horizontu, samozřejmých asociací a tradic, 

jimiž domorodý iluzionista s vlajícími krovkami 
fraku následuje po svém dědictví otců.“ A je 
vlastně paradoxní, že v celém světě Nabokova 
proslavil jeho román Lolita, napsaný anglicky, 
který v roce 1954, kdy byl dokončen, čtyři na-
kladatelé odmítli pro nemorálnost, až nakonec 
vyšel o rok později v Paříži. Vladimir Nabokov 
nemusel řešit jen otázku, jakým jazykem 
psát, on musel několikrát utíkat do exilu nejen 
z Ruska (Sovětského svazu) do Německa, ale 
i z Německa do Francie kvůli své ženě židovce 
a z Paříže před Němci do Ameriky. A nakonec 
se přestěhoval do Montreux ve Švýcarsku, kde 
v roce 1977 zemřel. My máme štěstí, že skoro 
celé jeho dílo je do češtiny výborně přeloženo 
především Pavlem Dominikem.

ny

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. 



Již své dvanácté pokračování má před sebou 
motoristický veletrh Autoshow Praha. 
V letošním roce se uskuteční od 19. do 22. října, 
již tradičně v areálu Výstaviště v Praze-Holešovicích.
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a konstrukce pohonného agregátu s motorem 
udělají. Je také potřeba si dát tu práci a pro-
věřit, jak všechno funguje v praxi. Například při 
ladění určitého motoru zvedneme na motorové 
brzdě výkon až k mezním hodnotám a zjistíme 
tak možná rizika. Potom opět jdeme s výko-
nem dolů na hranici, která je podle našeho ná-
zoru únosná z hlediska nezměněné životnosti 
motoru. A samozřejmě je také potřeba ověřit 
a sledovat, jak provedené úpravy fungují v běž-
ném provozu automobilu. Kromě toho tyto 
úpravy nesmějí odstranit jiné funkce zabudo-
vané v řídicí jednotce – například systém ABS 
či imobilizér. Zároveň musí zůstat zachována 
plná kompatibilita jednotky s diagnostickými 
přístroji smluvních servisů výrobce automobi-
lu,“ vysvětluje představitel firmy, která se vedle 
tzv. Street programu, tedy úprav benzinových 
i dieselových motorů běžných osobních vozů, 
specializuje i na úpravy motorů závodních vozů 
a na konstrukci pohonných jednotek pro malá 
letadla kategorie UL a ULA.

Jak vybírat tuningovou firmu

Kromě jiného bychom si měli ověřit, zda má 
firma příslušné přístrojové vybavení (motoro-
vou brzdu, digitální diagnostiku) a patřičné 

know-how. Ideální je, pokud úpravce pracuje 
s licencovanými programy od dodavatele 
softwaru pro řídicí jednotky motorů, které upra-
vuje. Součástí licence jsou totiž i pravidelně 
dodávané aktualizace – tzv. upgrady – těchto 
programů. Pracovníci firmy by nám také měli 
být schopni nabídnout seriózní odpověď 
například na dotaz, zda je firma dealerem čipů 
některé renomované zahraniční společnosti, 
nebo zda provádí vlastní vývoj. Přístrojové 
vybavení i příslušná licence nejsou zadarmo, 
proto by úprava nabízená za podezřele nízkou 
cenu měla být jedním z varovných signálů. 
Podezřelé je rovněž, pokud firma „provádí 
všechno“. Důležitá je totiž úzká specializace, 
nejlépe podložená dlouholetou úspěšnou 
praxí, o níž lze sehnat dobré reference ze 
spolehlivých zdrojů. Výrazné plus pak předsta-
vuje, pokud firmě svěřují motory k úpravě 
závodní automobilové týmy či 
automobiloví závodníci.

O kolik a za kolik

Jak jsme již uvedli, chip-
tuningem lze zvýšit výkon 
moderních turbomotorů v rozmezí 
25 až 40, respektive 50 koňských sil. Přitom 

takto výrazně optimalizovat výkonové para-
metry je možné jak u nových, tak i starších 
pohonných jednotek, které již mají nějaký ten 
tisíc najetý. V tomto ohledu není důležitý ani tak 
počet ujetých kilometrů, ale především dobrý 
technický stav motoru – platí, že úprava není 
oprava. A ceny chiptuningu? U solidní firmy by 
se měly pohybovat v rozmezí zhruba mezi 500 
až 800 korunami za jednu koňskou sílu navíc.

Text a foto: JM

AUTO MOTO AUTO MOTO

Kouzla se softwarem

Tuning (vyladění) dokáže stádečko koníků, 
dané motoru do vínku v továrně, leckdy až 
překvapivě rozšířit. Především u sériových 
motorů vybavených turbodmychadlem (ať již 
benzinových nebo především dieselových) 
se přírůstek nabízený tuningovými firmami 
obvykle pohybuje v rozmezí 25 až 40, někdy 
i 50 koní. Tohoto zvýšení se dosahuje úpravou 
programu elektronické řídicí jednotky motoru. 
Tento program pracuje s velkým počtem dat, 
která charakterizují aktuální jízdní a pracovní 
režim vozu a motoru. Pokud tedy chceme op-
timalizovat výkonové parametry motoru, v jeho 
řídícím programu například změníme okamžik 
a délku vstřiku paliva, pracovní režim turbod-
mychadla a podobně. Pro tento typ úpravy 
se vžil termín chiptuning, čipování podle toho, 
že změněná data se vkládají na přeprogramo-
vaném nosiči – čipu. Méně pracný je způsob, 
kdy upravovatel má k dispozici program (nej-

lépe přímo od dodavatele softwaru pro danou 
řídicí jednotku) umožňující číst a pozměňovat 
data přímo v programu řídicí jednotky. 

Náročnější způsob tuningu motorů je pak 
spojen s konstrukčními změnami, které se pro-
vádějí společně s úpravou řídicí elektroniky. Je 
například možné zvětšit obsah válců, namon-
tovat vylehčené písty, provést změny v sacím 
a výfukovém potrubí a podobně. Takto lze 
zvýšit původní výkon až o sto i více procent. 
Konstrukční úpravy motoru jsou ovšem tech-
nicky náročné a tedy i patřičně drahé, firmy je 
většinou provádějí individuálně po domluvě se 
zákazníkem. Od určité hranice zvýšení výkonu 
motoru pak mají smysl i další úpravy, které 
umožňují bezpečné ovládání vozu v rychlos-
tech, na které automobil nebyl konstruován, 
a které se s tuningem většinou spojují (přidané 
přední a zadní spojlery, širší pneumatiky, zvět-
šený rozchod kol a „vytažené“ blatníky, tvrdší 
tlumení, snížená světlost podvozku apod.). 

Základní myšlenkou moderního tuningu moto-
ru je dosáhnout zvýšení výkonu dokonalejším 
využitím energie paliva. Vyšší výkon by se tedy 
neměl při stejných otáčkách projevit ve vyšší 
spotřebě benzinu či motorové nafty.

Citlivá záležitost 

Moderní automobilové motory jsou technicky 
velmi vyspělé a jejich běh ovlivňuje spousta 
nejrůznějších komponentů. Každý zásah do 
jejich řídicího softwaru i konstrukce je tedy vel-
mi citlivá záležitost a vyžaduje hluboké znalosti 
stavby motoru a jeho příslušenství a samozřej-
mě i mnohaleté zkušenosti. „Riziko vážné po-
ruchy způsobené nevhodným zásahem je totiž 
velké,“ říká Ing. Jiří Šmat, majitel firmy Motor-
design, jejíž pracovníci se vývojem, konstrukcí 
a úpravami motorů zabývají přes dvě desetiletí. 
„Je třeba být nejen schopným programátorem, 
ale i motorářem, který si dokáže představit, 
co provedené zásahy do řídicího softwaru 

Více koní pod kapotou

Když se řekne tuning, vybaví se nám většinou lecjaké úpravy a vy-
lepšení zevnějšku nebo interiéru vozu, kterými se majitel snaží 
z konfekčního sériového automobilu vytvořit originál. To se větši-
nou daří, pravověrný automobilista ovšem ví, že veškeré změny na 
voze by měly vycházet z toho nejpodstatnějšího: totiž z vylepšení 
výkonových parametrů motoru. Nejpravověrnější autonadšenci 
vyladěný motor dokonce před ostatními automobilisty maskují co 
nejobyčejnějším vzhledem svého vozu. Na silnici si pak dopřávají 
potěšení předjíždět silné vozy, jejichž řidiči se poté marně snaží na-
dupaného „vlka v rouše beránčím“ dohnat a předehnat. 
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Sport s kořeny
dávných gentlemanů

Dnes už pouze historiky zajímá, zda je golf 
čistě skotského původu, nebo je vývojovou 
adaptací v té době v Holandsku oblíbeného 
kolvenu, především v Belgii rozšířeného chole, 
či dokonce jeu de maile, ve Francii provozo-
vané to kratochvíle oblíbené králem Ludvíkem 
XIV. Ke všem těmto hrám byly totiž zapotřebí 
hůl a míček. Pro valnou většinu milovníků 
golfu je dnes už stejně tak nepodstatné, jak 
vlastně vznikl název golf. Celý spor se směle 
může přirovnávat ke známému problému, zda 
dříve bylo vejce, nebo slepice; jedny teorie 
totiž tvrdí, že slovo golf vzniklo ze slovesa „to 
gowff“ (v překladu udeřit), jiné říkají, že sloveso 
vzniklo až následně ze hry samotné. V každém 
případě dopravení míčku do jamky znamenalo 
rozhodující přínos do rodiny her, jejichž pod-
statou je umístit míč na daný cíl.

Etiketa především

Ač princip golfu je vlastně úplně jednoduchý, 
samotná hra je řízena velkým množstvím de-
tailních pravidel, která zahrnují vše od herních 
definic a popisů jednotlivých herních situací až 
po etiketu, která má své kořeny v dávnověku 
skutečných gentlemanů. Od prvopočátku je 
totiž golf založen především na úctě k jednot-
livým spoluhráčům a pravděpodobně jako jedi-
ný sport vůbec v čele svých pravidel vyžaduje 

absolutní respektování spoupeře. Základní 
ideou golfu je tedy neústupné naplňování prin-
cipů fair-play, což je důležité zejména proto, 
že vlastně každý hráč je sám sobě rozhodčím; 
musí proto umět sám sobě přiznat chybu 
a nepodvádět.

Golfové legendy

Celá historie tohoto sportu zaznamenala 
stovky skvělých golfistů a golfistek, kteří se 
stali uctívanými nejen pro své hráčské umění, 
ale právě i pro nezpochybnitelné dodržování 
zmíněné etikety. A mezi nimi je i úzká skupinka 
těch, kteří jsou považováni za legendy (ač toto 
označení snadno sklouzává i na jiné). Odbor-
níci, novináři i hráči samotní se ovšem shodli 
na tom, že mezi tu elitní skupinu určitě patří 
Angličan Faldo, triumvirát z přelomu prvního 
tisíciletí Braid, Taylor a Vardon, Američané 
Hagen, Hogan, Jones, Nicklaus, Palmer, 
Sarazen, Trevino či Watson, Španěl Balleste-
ros, Jihoafričan Player a možná ještě několik 
málo dalších jmen. Jednou mezi ty legendy 
bude třeba patřit i Tiger Woods, v současnosti 
nejlépe placený profesionální sportovec světa. 
Muž (nar. 1975) s tajemnými, neuvěřitelnými 
údery jakoby z jiného světa, za něž možná 
vděčí svému neobvyklému původu (otec Afro-
američan, matka pochází z Thajska, prarodiče 

spojili kavkazskou a domorodou indiánskou 
krev), dovedl svou hru k současné naprosté 
dokonalosti a ročně vydělává v přepočtu přes 
dvě miliardy korun.

Nejen pro zbohatlíky

Když mluví peníze, golf je tím nejupovídaněj-
ším, říká se, a nejlepší golfoví profesionálové 
patří opravdu k nejbohatším sportovcům 
světa. Stojí za nimi úžasně prosperující 
průmyslové odvětví stále a stále zdokonalující 
golfovou výzbroj a výstroj – cílovou skupinou je 
totiž nejméně 40 milionů hráčů celého světa. 
Ovšem nálepka, že golf je hrou jen milionářů 
a zbohatlíků, není spravedlivá, což doku-
mentuje už zmíněné číslo jeho vyznavačů; to 
všechno určitě nejsou pouze supermajetní lidé. 
Golf na amatérské a rekreační úrovni se dá 
provozovat při docela rozumných finančních 
nákladech (jistě menších než třeba lyžování), 
jeho nespornou výhodou je, že ho můžete hrát 
do opravdu vysokého věku a že, budete-li si 
to přát, může být o víkendech klasickým rodin-
ným sportem.

Jak se stát golfistou

Kapitán české golfové reprezentace Ing. Mi-
kuláš Ordnung tvrdí, že se hráčem může 

Navzdory veškerým zákazům, jež ve 
druhé polovině 15. století vydal skotský 
parlament a které dokumentovaly jeho 
odmítavý postoj ke „golfu, fotbalu a dal-
ším zvráceným a nepřístojným spor-
tům“, si tato hra ve Skotsku rychle a ne-
ochvějně našla cestu na výsluní. O pět 
set let později ovládla oblasti s neobdě-
lávanou půdou na všech kontinentech 
světa a získala si srdce milionů lidí. Jak 
jsou ti zákonodárci – a nejen ve Skotsku 
a nejen v dávných dobách – krátkozrací!

stát každý, kdo v sobě najde dostatek vnitřní 
disciplíny a trpělivosti. Sám se s golfem 
seznámil v 11 letech v Thajsku, kde jeho otec, 
vynikající basketbalista a trenér, pracoval jako 
ekonomický expert OSN. Za šest let (v r. 1979) 
již startoval na juniorském ME v Mariánských 
Lázních. Dnes (s nulovým hendikepem), má 
na starosti přípravu 20 reprezentantů a repre-
zentantek všech věkových kategorií. „Začínat 
s golfem není nikdy pozdě, i když pochopitel-
ně se člověk v mládí všechno učí lépe. Cesta 
k úspěchu záleží na nadání a na tom, kolik 
času a poctivosti dáte – nebo můžete dát – tré-
ninku. Dospět byste měli alespoň k takovému 
bodu, abyste ze hry mohli mít radost,“ říká 
M. Ordnung. Proto doporučuje, aby každý 
začátečník volil první kroky pod dohledem 
odborného trenéra, který svému svěřenci 
vysvětlí správný postoj a techniku nácviku 
jednotlivých ran, špatné návyky se totiž později 
těžko odbourávají. „U nás již máme kolem 60 
golfových hřišť a další vyrůstají. Každý zájemce 
by si tedy měl najít někde v blízkém okolí klub, 
kde mu určitě dobře poradí a pro začátek půjčí 
třeba i výzbroj. Je totiž zcela zbytečné kupovat 
hned kompletní vybavení za přibližně 20 tisíc 
– na to je dost času, až člověk získá nejen 
pocit, ale přesvědčení, že ho golf vzal u srdce. 
To se ovšem stává velké většině. K prvnímu 

seznámení je například dobré navštívit tzv. Dny 
otevřených dvěří, které Čs. golfová federace 
začala na všech hřištích s úspěchem pořádat 
a které bude stále častěji opakovat. Na nich 
si zájemci mohou vyzkoušet první odpaly 
a profesionální odborníci jim zodpoví všech-
ny dotazy. Pokud třeba někdo pomýšlí na 
sportovní golfovou dráhu svého dítěte, měl by 
je s golfem zábavnou formou seznamovat už 
tak od čtyř let, s vážným tréninkem by mělo 
začínat už od deseti let,“ radí kapitán naší 
reprezentace.

Zkouška způsobilosti

Aby se člověk stal členem některého golfo-
vého klubu, musí složit zkoušku způsobilosti 
– to znamená přesvědčit o zvládnutí základní 
techniky úderů, o schopnosti absolvovat hru 
v rozumném čase a prokázat jistý stupeň 
znalosti pravidel a zásad etiky golfu. Pak 
každý nováček dostane hendikep 54, zaplatí 
členský poplatek a může se zúčastňovat tur-
najů a snažit se hendikep stále snižovat. Záhy 
zjistíte, že dostat se o nějakých deset méně, 
zdaleka není jen tak. 

Text a foto: (ves)

 

Šachový festival v Pardubicích
Svátek v pravém slova smyslu zažívají vždy v červenci šachisté. Pardu-
bice se stávají místem, kde se sjíždějí naši nejlepší a jsou zde i velmistři 
z jiných zemí. Ozdobou letošního ročníku byla jistě účast domácího 
Davida Navary, který se již zřejmě natrvalo usadil ve světové dvacítce. 
A jak to dopadlo? Bez nadsázky příšerné vedro bylo i nad síly klimati-
začních jednotek, a proto vyhrát mohl jen ten, kdo neprohrál boj s oním 
neviditelným protivníkem. Navara v poslední partii prohrál a trochu 
překvapivě zvítězil Rus Stanislav Novikov se 7,5 bodu z 9 možných. 
Druhé až osmé místo se 7 body obsadili Oleksienko Mikhail, Tomashev-
sky Evgeny, Gajewski Grzegorz, Babula Vlastimil (CZE), Potkin Vladimír, 
Czarnota Pawel a Smikovski Ivan. Hráčů se 6,5 bodu bylo již mnoho 
a dle pomocného hodnocení byl s tímto bodovým ziskem na 10. místě 
David Navara. Z našich byl nejlepší Babula, zcela propadl třeba velmistr 
Meduna a jistě jsme všichni čekali více i od nadějného Miloše Kozáka. 
Na své si přišli i milovníci dalších her. Bridž, mariáš, sudoku, go a další 
a další... Hrálo se až do vyčerpání sil hráčů i pořadatelů. A stejně tomu 
bude i příští rok.
Dnešní úloha je ukázkou obrovské síly Michaila Tala. Tentokrát to „od-
nesl“ zkušený velmistr Svešnikov. Bílý na tahu vyhrává.
Řešení z minulého čísla: Velmistr Chalifman rozhodl rychle . 1. ....Dh3!! 
2. Dxd6 Vf2!! A je konec! Po vynuceném 3. Sxf2 e3+ musí dát bílý 
dámu 4. Dd5 Sxd5+ a zbytek je již málo zajímavý. Po několika dalších 
zbytečných tazích se bílý konečně vzdal.

Ing. Miloslav Netušil, mistr FIDE 

Kapitán golfové reprezentace ČR Mikuláš Ordnung.

Golfové hřiště: Obvykle devíti či 18jam-
kové. Mají rozličný povrch (především trávu 
a písek) a stavějí je profesionální architekti. 
Ta nejslavnější mají délku kolem 7000 
yardů s parem od 69 do 72.
Par: Součet skóre na jednotlivých jam-
kách, norma počtu úderů, kterými by měl 
hráč s hendikepem 0 absolvovat jedno 
kolo. 
Hendikep: Počet ran, který vystihuje 
rozdíl v kvalitě hráčů (v podstatě počet ran 
k dobru vůči lepšímu hráči). Má umožnit co 
nejobjektivnější vyhlídky na úspěch hráčů 
různých kvalit.
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SUDOKU
Jako na houpačce
Také léto je už pryč. Co to ale bylo za léto? 
Extrémní spalující vedra následují chladné až 
studené dny, které doplnil vytrvalý déšť a zvý-
šené hladiny řek, jejichž koryta mnohdy v létě 
ani nevědí, co to voda je. Koupaliště nacpaná 
k prasknutí náhle zcela osiřela. Léto pomalu 
končí, dny se krátí a rána jsou chladnější. 
Někdy mám pocit, že nám chladnou i vzta-
hy mezi lidmi. Každý se staráme především 
o sebe a jen málo si uvědomujeme, že tím nic 
nezískáváme – jen ztrácíme. Pomalu, ale o to 
nenávratněji. 
Kdesi jsem četla, že pravidelné luštění sudoku 
(ale i jiných podobných rébusů) činí člověka 

šťastnějším a spokojenějším. Přímým důsled-
kem by pak mělo být i prodloužení průměrné 
doby života těchto luštitelů, neboť je zde určitá 
vazba. Ať už je to pravda, nebo není, všichni 
příznivci sudoku, které znám, jsou spokojení 
a společenští lidé. Konečně, zkuste luštit s ná-
mi – pokud tak již nečiníte – a uvidíte!

 Alena Netušilová

KŘÍŽOVKA
Správným zněním tajenky z prázdninového dvojčísla byl citát Richarda Bransona: „Příležitosti jsou jako autobusy, vždy se objeví.“ Tři vylosovaní 
luštitelé získávají hodnotné knižní ceny: Petr Samek z Náchoda – Adobe InDesign cs2 , Ing. Milan Housek z Kamenice nad Lipou – Flexibilní web 
design, obě publikace z nakladatelství Computer Press a výhercem knihy Moderní management v teorii a praxi z nakladatelství Professional Publis-
hing je Pavla Dokulilová z Třebíče. Výhercům patří naše gratulace a všem čtenářům tentokrát přinášíme výrok, jehož znění zasílejte do 2. října 2006 
na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Tři vylosované luštitele opět odměníme pěknými knihami.

ČÍSELNÝ KVIZ
1. Najděte chybějící číslo.

19 (26) 33 
27 ( ? ) 13

2. Logická úloha – Kuličky

V první krabici jsou dvě bílé kuličky, ve druhé dvě černé kuličky a ve třetí jedna bílá a jedna černá. 
Někdo však přeházel všechna víka s označením obsahu krabic a vy máte za úkol zjistit, co každá 
krabice skrývá. Můžete však vytáhnout pouze jednu kuličku z některé krabice. Jak provedete splně-
ní úkolu?

3. Doplňte chybějící číslo.

Řešení číselného kvizu: 1. 20. Číslo v závorce je polovinou součtu čísel mimo závorku. 2. V krabici s označením 1 bílá a 1 černá kulička musí být 
po přehození vík dvě stejně barevné kuličky. Vytáhnete tedy jednu kuličku z této krabice a podle ní zjistíte obsah všech krabic. 3. 2. Číslo v hlavě 
dostaneme, když od součtu čísel v rukou odečteme součet čísel v nohách.

SLOVNÍ KVIZ
1. Doplňte chybějící písmena tak, aby v každém řádku vznikla podstatná jména 
v 1. pádu jednotného čísla.

2. Najděte chybějící slovo: 

Třinec, Bítov, Omaha – (Řím) 
Kladno, Syrakusy, Kolín, Snina – (?)

3. Složíte-li jednotlivé díly skládačky tak, aby zapadly do sebe, získáte tajenku 
– Senecův výrok.

Řešení slovního kvizu: 
1. Např. dentista, identita, Bádensko, evidence, rezident, molybden 
2. LYON. Čtou se druhá písmena jednotlivých slov směrem doprava. 
3. Moudrého štěstí nezaslepí a smůla nezlomí.

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

Knižní ceny za správné vyluštění z letního dvojčísla vyhrávají:
Pavlína Staralová z Trnové – Business Deutsch (Grada), Radka Poláková z Trmic – Jak hledat a najít zaměstnání (Grada), Dagmar Malečková 
z Blatné – Řezbářství (Computer Press). 
Řešení z tohoto čísla zasílejte do 2. října 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Úspěšné luštitele odměníme pěknými knihami.



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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